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ELŐSZÓ

„A színház lelke, lényege a színész"  
(Ascher Tamás)

A szabadkai magyar nyelvű hivatásos színjátszás első negyven éve 
bemutatatásának egy lehetséges változata ez a színháztörténeti könyv, mely a 
megvalósított színielőadásokat és a színészi játékot elemző korabeli vajdasági 
magyar színházi kritikák és egyéb vonatkozású írások alapján íródott. Az első 
negyven év egyik alapvető sajátossága a népszínházi/repetoárszínházi jelleg volt. 
A színházi előadások okán, ily módon kívánok emléket állítani rendezőknek, 
díszlet- és jelmeztervezőknek, zenei munkatársaknak, koreográfusoknak, de 
mindenekelőtt a produkciókat realizáló színészeknek, mert Ascher Tamás neves 
magyar rendezővel együtt hiszem és vallom, hogy: „a színház lelke és lényege a 
színész!”.

Emléket szeretnék állítani tehát mindazoknak a mára már elfelejtett, illetve 
az emlékezetben alig megőrzött színházi alkotómunkát felvállaltaknak, akik az 
első negyven évben életre hívták, életben tartották és megőrizték az 1945-ben 
megalapított Vajdasági Magyar Népszínházát, majd pedig, 1951-től kezdve, a 
Népszínház magyar társulatát, hogy egy több mint százötven éves magyar színházi 
kultúra folytonosságának letéteményeseiként, itt a Vajdaságban, illetve az egykori 
Jugoszlávia magyar lakta területein, a magyar játékszmi hagyomány hírnevét 
öregbítsék.

A színháztörténet csak annyiban foglalkozik érintőlegesen a politikai, 
társadalmi és gazdasági élet, valamint színjátszásunk kapcsolatával, amennyiben 
az nagyon konkrétan meghatározta és befolyásolta a kialakított műsorrendet. Nem 
elemzi a könyv azoknak a belső ellentéteknek a mibenlétét, melyek pl. a Népszínház 
magyar és szerbhorvát társulata között alakultak ki, tekintettel a többletmunkát 
jelentő vidékjárás kérdéskörére, minek megfelelő javadalmazását sohasem oldotta 
meg elfogadható módon sem a színházi vezetés, sem pedig a pénzforrást biztosító 
tartományi/városi illetékes adminisztráció.

Politikai és társadalmi értelemben véve elmaradt a felgyülemlett problémákkal 
való szembenézés és a megoldásra való készség. A zavartalan működési



körülmények alakulására nagy hatással voltak az elhanyagolt színházi épület 
generálta gondok, a rendbetételével kapcsolatos tennivalók állandó elodázása, 
majd pedig Virág Mihály és Pataki László színiakadémiai kinevezése, valamint ifj. 
Szabó István korai halála, mert az így előállt helyzet jelentős mértékben hátráltatta 
a színház működését, a nyolcvanas évek elejére pedig az összeomlás veszélyének 
jeleit produkálta.

Az elsődleges forrásanyagot a Szabad Vajdaságban, a Magyar Szóban, a 
Dolgozókban, a Hét Napban, az Üzenetben és a Hídban megjelent színházi kritikák és 
egyéb vonatkozású írások jelentik, illetve mindazok az eddig megjelent kiadványok, 
melyek a Népszínház magyar társulatának tevékenységével foglalkoznak/ 
foglalkoztak. A kötet öt nagy fejezetre tagolódik. Jelesül, önállóan dolgozza fel a 
Vajdasági Magyar Népszínház (1945-1950) korszakát, majd a szabadkai Népszínház 
magyar társulatának 1951 és 1985 közötti műsorrendjével foglalkozik a vajdasági 
magyar drámaírásnak, az egyetemes magyar és a világirodalom klasszikus és 
kortárs drámairodalmának, valamint a közönségsikernek a kontextusában.

A monográfia nem foglalkozik a magyar társulat repertoárján szereplő délszláv 
drámairodalmi művekkel, mert azok feldolgozását A kölcsönösség színpadtere 
című, 2014-ben megjelent kötet tartalmazza.

Ez alkalommal szeretnék köszönetét mondani Kovács Frigyesnek, aki 
rendelkezésemre bocsátotta a Szabad Vajdaságban és a Magyar Szó bán 1945 
és 1954 között közzétett, vonatkozó anyag fénymásolatát, valamint a Vajdasági 
Magyar Művelődési Intézetnek, mely a Dolgozókban közzétett színházi kritikák 
fénymásolatait jutatta el hozzám.

Köszönettel tartozunk a szabadkai Népszínház igazgatónőjének Ljubica 
Ristovskinak, valamint Magyar Társulat művészeti vezetőjének Gyarmati Katának, 
hogy a kötet fotóit a Népszínház archívumából rendelkezésünkre bocsátotta.

Kutatásaimat szerény anyagi támogatásban részesítette a Magyarságkutató 
Tudományos Társaság meg a Vajdasági Színházmúzeum, s ezt szintén szeretném 
megköszönni. Ez utóbbi a szöveg lektorálásának kiadását is fedezte.

Köszönet illeti Szabadka város önkormányzatát, melynek anyagi támogatása 
lehetővé teszi e színháztörténeti monográfia megjelenését, tekintve, hogy 2015- 
ben nem kapott tartományi támogatást e jubileumi kiadvány, holott a szabadkai 
Népszínház magyar társulata ekkor ünnepelte fennállásának hetvenedik 
évfordulóját.

Végezetül mérhetetlen köszönet jár mindazoknak a magyar színházcsinálók- 
nak, akik a szabadkai Népszínház első negyven évében, a gyakran minősíthetetlen 
körülmények ellenére is, felelősségteljesen, igaz hitben fogant szenvedélyes buzga
lommal és odaadással fáradoztak a léleknemesítő színházi varázslat megteremté
sén a realizált színházi előadások révén.

Szabadka, 2015 őszén

Káich Katalin



A HIVATÁSOS MAGYAR NYELVŰ SZÍNJÁTSZÁS 
KEZDETEI

( 1945-  1950)

„Végéhez közeledett a második világháború” -  olvashatjuk dr. Kun Szabó 
György emlékidéző sorait, amire Pataki László utal az Elmúlt bizony a régi szép idő... 
című visszaemlékezéseiben. A Szabadkán is végigsöpört háború vihara az itteni ma
gyarságnak szintén súlyos veszteségeket okozott. Ennek az lett az egyenes következ
ménye, hogy a háború végére a megmaradt magyar lakosság riadtan visszahúzódott 
a közélettől, és a beindított országos újjáépítésben többségében nem vett részt, „csak 
szemlélője volt a megkezdett munkának” (Pataki, 1996: 58). Hogy mit takar „a súlyos 
veszteségek” megállapítás, azzal még 1996-ban, az idézett könyv megjelenésekor, 
nem lehetett érdemében foglalkozni. Az egykori események kimondásának ideje még 
nem érkezett el. Viszont aki a korabeli sajtót figyelmesen tanulmányozta/tanulmá
nyozza -  pl. a Szabad Vajdaságot - , az nagyon sok ellentmondásosságot, logikát
lanságot fedezhet fel a meghirdetett ideológia, a mindennapi gyakorlat, a meghozott 
rendelkezések és az időnként kifecsegett életérzés viszonylatában. Nemcsak a meg
torlások, de a kitelepítés réme is ott lebegett a vajdasági magyarok feje felett, miköz
ben 1945 közepén megalakult a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség. Feladatai között 
szerepelt annak felvállalása, miszerint „[ejgyütt akarjuk szolgálni a Magyarországon 
és szétszórtan élő magyarság demokratikus haladását, és ezért nemcsak az egyetemes 
magyar kultúra részének, de figyelő szemének is tekintjük magunkat, hogy iránya 
mindig a magyar demokratikus és emberi haladás szolgálata legyen. Magyarország
gal, az erdélyi, szlovenszkói és egyéb kisebbségi magyarsággal szoros kapcsolatokat 
építünk ki és igyekszünk megtartani a magyar kultúra egységét” (Vajda, 2006: 38
39.). S miközben az isterbáci, zsablyai stb. vérengzések az általánosítás törvényszerű
ségeinek megfelelően, úgymond a magyar fasisztákkal való leszámolással statuáltak 
példát „a fekete-fehér elvű gondolkodás és cselekvés” összefüggésében, ugyanakkor 
a tömegek osztályérdekeket érvényesítő átnevelésének módozatai is megfogalmazást 
nyertek mindazoknak a tollából, akiket „a naiv hit” vagy „a taktikus dogmatizmus” 
késztetett a felülről érkezett parancsok továbbítására (Vajda, 2006: 34).

A kommunista hatalom az átnevelés hathatós eszközének tekintett oktatási/ ne
velési intézmények közül a színháznak is meghatározó szerepet szánt, így nem kell 
csodálkozni azon, hogy a Kultúrszövetség megalakítását követően egy vajdasági ma
gyar színház létrehozása is a sürgős teendők között kapott helyet, annál is inkább, 
mert a színjátszásnak nagy hagyománya volt a vajdasági magyarok körében. Ismert 
volt a két világháború közötti identitásmegőrző szerepe, így számítani lehetett arra, 
hogy a hatalom által preferált átképzési folyamatban is számottevő és lényeges segít
séget jelent majd.



Egy Major Tamással, a budapesti Nemzeti Színház igazgatójával készített 
interjú is ékesen bizonyítja, milyen létfontosságú szerepet szántak a színháznak a 
népi demokrácia kiépítésének szószólói. Az egyik legfontosabb elvárást a Szabad 
Vajdaságban közzétett Major-interjú címének megfogalmazása is nyomatékosítja, 
jelesül: „Megtalálni a kapcsolatot a néppel, amely eddig kiszorult a színházból”. A 
riportkészítő Gvozden András mindenekelőtt azt a kérdést tette fel, hogy a kiváló 
színész és szavalóművész „miben látja a vajdasági magyar színház feladatát?”. 
A Szálasi-uralom alatt bujdosásra kényszerült színész válaszában alapvető 
feladatmegvalósító követelménynek tartotta a néppel való szoros kapcsolat kiépítését 
mind a vajdasági magyar, mind pedig a budapesti Nemzeti Színház kialakítandó 
gyakorlatában. „Mi jártuk az országot a Nemzeti Színház társulatával -  mondta 
egyebek között Major. -  Amikor találkoztunk a néppel, ezzel az új közönséggel, 
láttuk, hogy a legnagyobb optimizmusra van okunk. Az a népréteg, amelyet a 
demokrácia szabaddá tett, éhes a kultúrára” (Sz. V, 1945.IX.18., 3).

Budapesten jártakor a Szabad Vajdaság munkatársa két színházi előadást is 
megtekintett. A Tiszazug a földnélküli magyar parasztság problémáit taglalta. A másik 
darab a Viharos alkonyat volt, mely a nagy októberi szocialista forradalom témáját 
dolgozta fel. Mindkét előadást irányadónak tekintette Gvozden arra vonatkozóan, 
hogy milyen típusú, az átnevelési célnak megfelelő színpadi produkciókat kell majd 
műsorra tűznie a megalakítandó vajdasági magyar népszínháznak.

A Szabad Vajdaság igen hamar hírét adta annak, hogy a Kultúrszövetség 
szervezésében sor kerül a vajdasági magyar hivatásos színjátszás létrehozására is. 
Az újság egy felhívást is közzétett magyar színészek jelentkezésére vonatkozólag, 
lett légyen hivatásosok vagy amatőrök közül valók, ugyanis Szabadkán folyamatban 
van a magyar színház megalakítása (Sz.V, 1945.V.18., 4).

Egy újabb felhívás szeptember 2-án jelent meg a magyar sajtóorgánumban, 
amiből azt is megtudhatjuk, hogy a Vajdasági Magyar Népszínház Intézősége 
újból „felhívja a Vajdaság területén élő hivatásos magyar színészeket, valamint 
azokat a hosszú, komoly műkedvelői múlttal rendelkező színészmükedvelőket, 
akik hivatásos színészként a színház kötelékébe óhajtanak lépni, hogy kérvényüket, 
karakterisztikájukat” juttassák el a Magyar Színház Intézőségének ideiglenes 
irodájába. A beadott dokumentumoknak tartalmazniuk kellett a jelentkező születési 
adatait, nemzetiségének, állampolgárságának igazolását, a családi állapotáról 
szóló bizonylatot és természetesen ismertetni kellett az addigi színészi működésre 
vonatkozó adatokat is -  hely, fontosabb szerepek - ,  illetve a pontos lakcímet. 
A felhívásban utalás történik arra is, hogy egy képességvizsga lesz a feltétele a 
színházzal kötendő szerződésnek.

A napilap szeptember 18-án értesítette a Színház Intézőségéhez benyújtott 
felvételi kérelmek beadóit arról, hogy a felvételi vizsgára szeptember 24-én 
kerül sor a déli órákban Szabadkán, a Magyar Népkör helyiségeiben. A vidéki 
jelentkezőknek saját szerepkörükből választott jelenettel kell bemutatkozniuk a 
bírálóbizottság előtt, valamint egy Ady- és egy Petőfi-verset kell még elszavalniuk.



A szeptember 20-i közleményből azt is megtudhatjuk, hogy útiköltséget nem 
biztosítanak a szervezők, de a szabadkai tartózkodás napján ebédre és vacsorára 
számíthatnak a jelentkezők, s ha kell, az elszállásolásukról is gondoskodnak.

A szabadkai jelentkezők közel húszán voltak. Makszim Gorkij Éjjeli 
menedékhely című színmüvének első felvonását készítették el Pataki László 
rendezésében.

A Szabad Vajdaság szeptember 23-i számának 3. oldalán Laták István cikke 
olvasható, melyben a színházszervezés kérdéskörével foglalkozik. Elöljáróban arról 
tájékoztatta olvasóit, hogy: „A háromnegyed százados múltú vajdasági hivatásos 
szerb színjátszás nagy lendületű újjászervezése mellett a vajdasági horvátok is a 
felszabadulás után mindjárt egy önálló horvát színház megalapozásához fogtak”. 
Nem rendelkeznek ugyan nagy múlttal, de Szabadka székhellyel már a háborús 
hónapokban is előadtak egy irodalmi színvonalú darabot, bizonyítván, hogy 
képesek egy, a hatóságok anyagi támogatását is élvező hivatásos népművelő 
színházat működtetni. A jogegyenlőségre hivatkozva Laták azt is megállapította, 
hogy a tartományi illetékesek egy magyar színház beindítását is tervbe vették, 
hiszen a jogegyenlőség minden becsületes népet megillet „az új demokratikus 
Jugoszláviában”.

A cikkíró említést tesz a régi Jugoszláviában működtetett amatőr társulatokról 
is, lévén hogy a vajdasági magyarokat ellehetetlenítették abban, hogy hivatásos 
színházat alapíthassanak. A zombori kísérletet is megemlíti, amikor 1927-ben úgy 
tűnt, megalakulhat egy hivatásos színészekből álló társulat a városban, de mint 
hamarosan kiderült, „csak választási fogás volt a hatóságok részéről az egész 
manőver, s az akkori népellenes kormányzat nemhogy támogatást nem nyújtott a 
színház fenntartásához, hanem mindjárt az indulásnál eltaposta ezt a méreteiben 
mégis jelentős kezdeményezést”.

Arról nem esik szó Laták cikkében, hogy a magyar színjátszásnak a térségben 
majdnem egy évszázados hagyománya volt 1918-ig, a hivatásosnak minősített 
vándortársulatok tevékenységének köszönve. Elmarasztalóan szólt viszont a két 
világháború közötti vajdasági magyar műkedvelő társulatok tevékenységéről, 
nevezetesen az általuk szorgalmazott műsorrendről. Mint írta, abban „a giccs- 
vígjátékok” voltak túlsúlyban, ami azt jelenti, hogy semmiképpen sem tettek 
eleget sem a népművelés ügyének, sem pedig a „színésznevelő munkának”. A 
háború alatt a Budapestről jött és az állam által anyagilag támogatott „importált 
társulatok” szórakoztatták a nagyérdeműt, míg a német megszállás alatt a bánáti 
magyarságnak még ennyi sem jutott.

Száz szónak is egy a vége, a cikkíró szerint most végre -  1945! - , köszönve 
a Vajdasági Magyar Kultúrszövetség erőfeszítéseinek, az „állandó népi magyar 
színjátszás megteremtésének feltételei immár adottak. A Vajdasági Főbizottság 
népművelési és kultúrosztályának költségvetésében” egyebek között, helyet kapott 
egy, a magyar színjátszás támogatására előrelátott összeg, így megteremtődtek a 
pénzügyi feltételei a magyar nyelvű teátrum működésének.



ASzabadkánlétesítendőVajdaságiMagyarNépszínháztervénekkidolgozásával 
Laták Istvánt bízták meg, aki a színházi kérdésekben szakismeretekkel rendelkező 
kultúrmunkások bevonásával a kapott feladat realizálását meg is kezdte. Egy 
színügyi bizottság megválasztására is sort kerítettek, amelynek az volt az első 
dolga, hogy bírálóbizottságként „segítsen a Magyar Színház Intézőségének a 
színjátszó gárda kiválogatásában, valamint tanácsaival és alapvető bírálataival 
lehetővé tegye... a demokratikus világépítő szándékait támogató, nevelő színház 
létrehozását és folytatólagos működését”. Rövid időn belül megalakult a színház 11 
tagot számláló színügyi bizottsága. Beszédes a bizottsági tagok listája is. íme! Garay 
Béla színművész, Richter János gyógyszerész, színpadi kultúrmunkás, Beleszlinné 
Nádor Katalin, a szuboticai szakszervezetek kultúrmunkájának vezetője, Kizur 
Eta, a magyar munkás műkedvelésnek hosszú időn át élmunkása, Hangya András 
festőművész, dr. Kun Szabó György, a Főbizottság kultúrosztályának előadója, dr. 
Steinfeld Sándor, a Híd című folyóirat szerkesztője, Lévay Anna, a nőmozgalom 
aktivistája, kultúrszervező, Gottesmann Tibor, a kerületi Népfront választmányának 
tagja, agitprop titkár, Lévay Endre, a Szabad Vajdaság szuboticai szerkesztője és 
Laták István, a Magyar Színháznak a Főbizottság által megbízott vezetője (Sz. V, 
1945.IX.23., 3).

A bizottság az első ülésen megvitatta a vajdasági magyar színjátszásra 
vonatkozó legfőbb kérdéseket. Nevezetesen, ide tartozott a káderkérdés, melyet 
megoldhatónak tartott a bizottság, hiszen a háborúból visszatért néhány hivatásos 
színész, a nagyobb városokban pedig -  Nagybecskerek, Nagykikinda, Zenta, 
Zombor -  számosak voltak a régi, komoly műkedvelői múlttal rendelkezők, akik, 
mint vélték, „szívesen követnék szívük régi óhaját, hogy hivatásos színészekké 
legyenek”. Kiindulópontnak ez szintén több mint elég, gondolták.

Úgy tervezték, hogy a bírálóbizottság a képességvizsgák után majd 
megbeszélést tart abból a célból, hogy a látottak alapján döntsön a szerződő 
színészek névsoráról, ezt követően pedig megkezdődhetnek a próbák. Abban is 
megállapodtak, hogy a színház Intézősége mindent meg fog tenni annak érdekében, 
„hogy a legkorszerűbb népi és demokratikus szellemű színműveket /be/szerezze”. 
A színügyi bizottság gondot fordít ugyancsak a klasszikus művek beszerzésére, 
azért, hogy az ún. népi rétegek, „akik eddig nem láthatták a színműirodalom 
régi remekíróinak” alkotásait, most megismerhessék azokat a jugoszláv népek 
színmüirodalmával együtt. Ez utóbbi, úgy ítélték meg, az itt élő népek „testvéri 
megértését” fogja erősíteni.

A Bácska és Bánát helységeiből jelentkezettek produkcióit megtekintve, a 
Kultúrszövetség színügyi bizottságának tíztagú zsűrije a színház Intézőségének 
első körben Pataki Lászlót, Sántha Sándort, Balázs Jankát, Bischof Margitot, 
Kiss Máriát, Németh Rudolfot, Bóka Jánost, Kunyi Mihályt, Szuboticski Dusánt, 
Hirschler Ferencet, Kiss Istvánt és Sefcsics Micit ajánlotta felvételre.

A vidéki jelentkezők vizsgáját nagyszámú néző előtt tartották a Népkörben. A 
mintegy húsz jelentkező közül a topolyai Kiss Klára -  a Petőfi brigád volt tagja!



nagy sikerrel mutatkozott be. Hasonlóképpen eredményes volt Szabó István és 
Szabóné Cseh Mária Kikindáról, Szőnyi Hermina Nagybecskerekről, Neumann 
Frigyes Zentárói, Sövény Károly Kikindáról, Bedzsula Margit Moravicáról, Kiss 
Ferenc Kishegyesről. Időközben három szabadkai, Cathry Nelli, Tikviczki Mária 
és Pozsár Mária is felvételt nyert. A Magyar Szó 1945. szeptember 30-i számában 
közzétett információt Pataki László és Garay Béla neve egészítette ki. Az előbbi 
segédrendezői státust kapott, Garayt pedig tiszteletbeli főrendezőként említi a 
tudósítás, de tevékenységének kezdete nem esett egybe a színház indulásával. Mint 
Pataki László visszaemlékezéseiből tudjuk, Garay „nem mutatott hajlandóságot 
részt venni a színház létrehozásának munkájában, mert úgy gondolta, hogy 
az állami magyar színház megalakítása nem komoly dolog, csak kortesfogás a 
választások előtt” (Pataki, 1996: 59).

A szabadkai magyar színjátszás történetéről írott összefoglalójában, 
melyet 1953-ban adott ki a Testvériség-Egység Könyvkiadó vállalat, Garay a 
társulatalapításról szólva csak annyit jegyzett meg, hogy „[a] hivatásos színészek 
közül Sántha Sándor és Kunyi Mihály léptek az együttesbe, majd később Garay 
Béla is bekapcsolódott mint rendező” (Garay, 1953: 126). Ha az 1945. évi 
megvalósított műsorrendet faggatjuk, akkor egyértelműen bizonyítható Pataki 
állításának helyénvalósága. A nagy színészi és rendezői múlttal rendelkező Garay, 
a két világháború közötti időszak Népkörének oszlopos tagja, csak a színház 
megalakítása után vállalt rendezést meg szerepeket is. Első rendezése a sorban az 
ötödik produkció lett.

Nyárai Rezsőre, a Vajdaság-szerte ismert rendezőre és színészre is számítottak 
a Magyar Színház létrehozói. A megnyitó darab rendezését is neki szánták, ám mint 
a későbbiek során kiderült, végül mégsem jött el Nagybecskerekről Szabadkára, és 
a színházat avató premier megrendezése Pataki Lászlóra hárult. Tulajdonképpen 
az első három bemutatót ő rendezte, s csak a negyediket Nyárai Rezső.

A Vajdasági Magyar Népszínház első igazgatója, Laták István, a kinevezése 
után nyilatkozott a Magyar .Szónak. Lévay Endrének kijelentette: „A vajdasági 
magyarság új színháza fiatal erőkkel és a mai szellemnek megfelelő programmal 
kezdi meg működését”. Mint mondta, hit és megdönthetetlen akarat jellemezte 
a fiatal együttest, amely máris megkezdte a próbákat, de azokkal párhuzamosan 
színházi szemináriumon is részt vesznek a színészek abból a célból, hogy megfelelő 
esztétikai, ideológiai és szakmai képzésben részesülhessenek. Ezt a feladatot a 
színügyi bizottság „színi szakemberei” végezték. A kapunyitást október második 
felére tervezték. A nyitó darab, mondta az igazgató, Rahmanov Viharos alkonyat 
című drámája lesz, mely Budapesten nagy sikert aratott. Móricz egy vígjátéka 
lett volna a második bemutató, majd pedig Cankar Jernej szolgalegény című 
színműve következett volna. A programjavaslatban Háy Gyula Tiszazug, Szigligeti 
Ede Csikós, Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely, Fazekas Mihály Ludas Matyi 
és Zilahy Lajos Fatornyok című darabjának bemutatását látták elő {M.Sz., 1945. 
IX.30., 4).



Az első társulati ülést október 1-én tartották meg a Népkör egyik helyiségében. 
A hír szerint a nyitó darab próbáit október 2-án kezdik meg a színészek {M.Sz.,
1945.X.24., 4).

Ha nem is a Laták István interjújában kialakított sorrendben realizálódott az 
1945/46. színházi évad, a művek megválasztásában nem volt nagy eltérés. Érdekes 
módon viszont a tervezett nyitó előadás -  Rahmanov Leonyid: Viharos alkonyat 
-  helyett Balázs Béla Boszorkánytánc című színművét érte az a megtiszteltetés, 
hogy a Vajdasági Magyar Népszínház első bemutatója legyen. Mint már 
utaltunk rá, a rendező személye sem a beharangozott Nyárai Rezső lett, hanem 
Pataki László, lévén hogy az, aki a legszakavatottabb, legkompetensebb volt a 
számba jöhető szaktekintélyek közül, tehát Garay Béla, ekkor még nem foglalt 
egyértelműen állást arra vonatkozóan, hogy bekapcsolódok-e a beindított magyar 
játékszín életébe. Ha tudjuk, hogy milyen vezérelveket, milyen irányú törekvéseket 
fogalmazott meg a népi demokráciát kiépíteni szándékozó rendszer az átnevelést 
célzó programjában, akkor a darabválasztás sem kell, hogy meglepetést okozzon. 
Azt is mondhatnám, a kijelölt színdarab mottója a „két legyet egy csapásra” 
szellemét tükrözi. Erre vonatkozóan a Vajda Gábor irodalomtörténetében 
megfogalmazottak igen nagymértékben helytállónak, érvényesnek tekinthetők. 
Az aktuális hatalom, amikor az vajdasági magyarság sorsáról igyekezett döntést 
hozni -  kiirtás, kitelepítés, vagyonelkobzás, kényszermunkába állítás, esetleg egy 
jelentős hányadának átképzése, átnevelése - ,  nos tehát egy olyan felemás megoldás 
mellett tette le a voksát, mely magába foglalta a fasiszta megszállás magyar, vélt 
vagy valós, vétkeseinek a bűnösségére vonatkozó megtorlásokat éppúgy, mint 
azt a lehetőséget, hogy -  a szovjet-oroszországi és magyarországi gyakorlathoz 
hasonlóan -  az új jugoszláv állam szintén alkalmat ad a területén élő magyarságnak 
bűnei megbánására. Merthogy „hitték, vagy legalábbis azt akarták elhitetni, hogy 
az új ember a napi politikai igények szerint megteremthető, átformálható, vagy ha 
nem, akkor megsemmisítendő” (Vajda, 2006: 36).

A színházzal kapcsolatban az volt a kommunista hatalomnak a véleménye, 
hogy az rendkívül alkalmas az emberek sikeres átnevelésére. „Ott az eszme 
szerepekbe öltözhetett, megelevenedhetett, élménnyé válhatott a hideg gondolat” 
(Vajda, 2006: 46). A színjátszást, mint eszközt, arra is fel lehetett használni, hogy 
az új hatalom erkölcsi fölényét szemléletes módon szeme elé tárja pl. a háborús 
bűnökkel vádolt magyar kisebbségnek, s nyomatékosítsa a népfelszabadító 
háborúból győztesen kikerültek morális magasabbrendűségét. így már érthető az 
is, hogy a magyar színházalapítás nagylelkűnek tűnő gesztusát miféle szándékok 
mentén kívánta a fennálló hatalmi rendszer működtetni. Ez az intenció a nyitó 
előadás darabjának a megválasztását is érthetőbbé teszi, hiszen Balázs Béla 
Boszorkánytánc című színmüve „a jugoszláv népfelszabadító háború egyik hősi 
fejezetét vetíti a közönség elé” {M.Sz., 1945.X.24., 4).

A Magyar Szóban közzétett hírből azt is megtudhatjuk, hogy az ismert magyar 
szerző „a legnagyobb örömmel vette a föl kérést, és a legnagyobb előzékenységgel



bocsátotta rendelkezésre darabját, hogy itt az új demokratikus Jugoszláviában is 
színre hozzák. [...] A szuboticai közönség nagy érdeklődéssel várja a bemutatót, de 
az érdeklődés nem csak Szuboticán, hanem az egész Vajdaságban megnyilvánul” 
{M.Sz., 1945.X.24., 4).

Néhány nap múlva a napilap újra foglalkozott a színház megnyitásával, melynek 
igencsak megadták a módját az illetékesek. Tulajdonképpen egy három napig 
tartó nagy kulturális eseményről számolt be a lap tudósítója. Az első rendezvény 
szombaton a helybeli filharmonikusok hangversenye volt. A karmester, Željko 
Straka, Beethoven-műveket vezényelt: az Egmont-nyitányt meg az V. szimfóniát. 
A következő nap a Horvát Népszínház bemutatkozásának tapsolhattak a nézőtéren 
ülők. A társulat a Malija Gubec című ötfelvonásos tragédiát vitte színre. Végül 
október 29-én a Pataki László rendezte produkciót láthatta a magyar publikum. A 
cikk a Balázs Béla-mü budapesti ősbemutatójáról úgy emlékezett meg, mint óriási 
sikerről, mely „alkalmat adott... a budapesti közönségnek, hogy lelkesen tüntessen 
a jugoszláv-magyar baráti kapcsolatok kimélyítése mellett”. A tudósításból nem 
hiányzik a rendkívüli esemény ideológiai vetületének nyomatékosítása sem, annak 
bizonyítása, hogy a vajdasági magyarság részéről megtörtént a jugoszláv nép 
hősi erőfeszítéseinek felismerése, s a közösség tudatában van mindannak, „ami 
az ország újjáépítése jegyében történt...”. Azt is kihangsúlyozta a cikkíró, hogy 
„[njekünk... kétszeresen kedves, hogy magyar színházunk éppen ezzel a darabbal 
nyitja meg kapuit, amely a jugoszláv és a magyar népek közeledésének szellemében 
íródott” {M.Sz., 1945.X.27., 3).

Nem kívánunk ünneprontók lenni eme nagyszabású s napjainkig is ható 
kulturális esemény értékelését illetően, de azt el kell mondani, hogy a budapesti 
Belvárosi Színházban 1945. szeptember 12-én bemutatott Balázs Béla-mű színpadra 
vitele nem volt a legszerencsésebb választás, lévén hogy a kiváló filmesztéta 
„színdarabjaival különösen balszerencsés volt. A Boszorkánytánc című, jugoszláv 
partizánokról szóló drámája a Belvárosi Színpadon... megbukott” (K. Nagy 
Magda, 1973: 374). Mellesleg nálunk is mindössze ötször játszották.

Ideológiai szempontból a darabválasztás egyértelműen az aktuális hatalom 
elvárásainak szellemét tükrözte, hiszen mint Vajda Gábor is megállapította: 
„A délszláv nemzetköziség mellett a népbe vetett hit, a forradalmi erkölcs 
magasabbrendűsége számított, nem pedig az esztétikai színvonal vagy a 
dramaturgiai alkalmasság” (Vajda, 2006: 46). S hogy mennyire igaz az idézett 
észrevétel, Lévay Endrének a Hídban 1946-ban megjelent, Korunk színházkultúrája 
című írására hivatkoznék, amelyben egyebek között a következőket olvashatjuk: 
„A művészi színvonal túlhangsúlyozása -  művész — színházi értelemben nem 
elsőrendű követelmény. A hangsúly a felkészültségen van, mert a művészeti 
szempont valójában a külsőségekben és nem a belső tartalomban jelentkezik” 
{Híd, 1946.V: 297; kiemelés: K.K.). Hát bizony, ez a kizárólagos követelményként 
megfogalmazott ideológiai kívánalom a színjátszásnak, mint önálló művészi 
kifejezésformának a megkérdőjelezését vetíti előre, s pontosan azt a jelleget vitatja



el, ami miatt az emberek mind a mai napig színházba járnak. Az ideológiának tett 
feltétel nélküli engedmény egyik legproblematikusabb kijelentése a Lévayé, hiszen 
a színjátszásnak lényegbe vágó sajátosságát, egyediségét adja fel s áldozza fel az 
elembertelenítő napi politika oltárán. Innentől kezdve érthetővé válik az is, amiről 
egyébként az újságok hasábjain megjelentetett színházi helyzetjelentésekben nem 
olvashatunk, nevezetesen, hogy a nép érdekei, ha színházba járásról van szó, miért 
nem tudtak azonosulni a számára felkínált és megvalósított színházi műsorrenddel. 
Ugyanis függetlenül attól, hogy sohasem fogalmazódott meg egyértelműen a 
színjátszással kapcsolatos cikkekben, tanulmányokban a publikum hiányának 
kérdése, a közönségszervezésre vonatkozó erőfeszítések számba vétele viszont 
számtalan esetben szerepelt különálló témaként. Ezzel kapcsolatban azt is meg 
kell állapítanunk, hogy a színházi ízlést kialakító múlt elmarasztalt ismérvei nem 
voltak mindig okai a potenciális közönség távolmaradásának.

Közvetlenül a magyar bemutatót megelőzően az újság minden nap cikket 
közölt az esedékes színháznyitásról, annak ünnep jellegét hangsúlyozva. Ilyeneket 
olvashatunk, hogy „most van először állandó népi jellegű, igazi népszínháza” a 
vajdasági magyaroknak. Sem „a régi reakciós Jugoszlávia”, sem Magyarország 
nem törődött a népműveléssel. Vidékies szellemű operettszínházai eljutottak 
ugyan Szabadkára, Zentára, Zomborba és Vajdaság más városaiba, „de valójában 
sohasem törődtek a nép kultúrigényeivel és ellenségesen álltak szemben az igazi 
népi kultúrával”.

Ez a beszámoló is foglalkozott a régi Jugoszláviában kibontakoztatott 
magyar műkedveléssel, különös tekintettel a szabadkaiak „hősies erőfeszítéseire”, 
melyeknek révén „kialakult egy bizonyos színházi kultúra”, de „igazi magaslatokig” 
sohasem tudott eljutni a sokféle kezdeményezés. Most viszont, így a cikkíró, 
Jugoszlávia demokratikus népi kormányának köszönhetően mind a szerb, mind 
a horvát, mind pedig a magyar színjátszás állami támogatásban részesül, alkalom 
nyílik tehát az első lépések megtételére. A feladat nem lesz könnyű, olvasható a 
g.l. [Gál László] aláírású tudósításban, mintegy előre jelezve annak a lehetőségét is, 
hogy a hittel és lelkesedéssel tevékenykedő, nemrég megalakított társulat ,,[l]ehet 
hogy nem ad mindjárt tökéleteset, lehet hogy bátortalanok lesznek első lépései”. E 
megállapítást követően még néhány információt is közzétett a szerző az ünnepi est 
müsormenetére vonatkozólag (M.Sz., 1945.X.28., 7).

A Vajdasági Magyar Népszínház megnyitásának napján is helyet adott a 
napilap az esemény ismertetését érintő írásnak. Újra és újra azt sulykolta az 
újsághír, hogy „[a] régi vérszegény és talaj nélküli vajdasági magyar színjátszás 
után új erők bevonásával és új szellemmel indul el az együttes, hogy teljesítse 
lényegbevágó hivatását, hogy friss szellemi tartalommal töltse meg az itt élő 
magyarság kultúráját”. Ismételten ostorozta a cikkíró „a silány értékű, erősen 
operett ízű darabokat”, melyekre a vajdasági magyarok színházi élete épült a két 
világháború között, mert azokat semmiképpen sem lehet az igazi népi kultúra 
letéteményeseinek nevezni. Egy olyan véleményt is megfogalmazott ezzel



kapcsolatban, miszerint az említett időszak színjátszása „ezért nem hagyott mély 
és maradandó nyomokat a dolgozó nép lelkében. Egy végzetesen rosszul felépített 
társadalmi rendszer hamis kultúráját igyekezett átültetni egészséges és gazdag 
népi talajba’'.

A Vajdasági Magyar Népszínházban az elkövetkezőkben, így a cikkíró, egy 
új szellemiségben megnyilvánuló színjátszás kialakítására lesz lehetőség, amely „a 
dolgozó népi tömegek évszázadokon át erőszakkal elfojtott vágyainak és érzésének, 
feltörekvő társadalmi mozgalmainak” kifejezésre juttatását szorgalmazza majd. Az 
ideológiának alárendelt célkitűzések megfogalmazása tele van ellentmondásokkal, 
lásd Lévay Endre már idézett gondolatait, melyekben előbbre valónak nevezi a 
színházi produkciók eszmei mondanivalójának nyomatékosítását, a művészeti 
jelleget pedig másodlagosnak, sőt nélkülözhetőnek tekinti. Az európaiságra való 
hivatkozás, meg a szomszéd népekkel történő szoros kapcsolatok kiépítésének 
szükségszerűsége is említést kap. Az együvé tartozás, a sorsközösség felvállalása 
meghatározó módon fejlesztheti a térség kulturális és gazdasági életét, s ilyen 
szempontból is helyénvalónak ítéli meg a szerző Balázs Béla drámájának műsorra 
tűzését a színháznyitás ünnepi eseményének kapcsán. Úgy vélte, hogy „a megnyitó 
az újjá született vajdasági magyar színművészet és a demokratikus magyar 
társadalom soha nem látott nagy ünnepe lesz” (M.Sz., 1945.X.29., 3).

A napilap 1945. november 1-i száma közölte gl [Gál László] részletes beszá
molóját a magyar színház megnyitásáról. Elöljáróban Ilija Grigorjevics Ehrenburg 
szovjet-orosz regényíró, publicista és költő üzenetére hivatkozott, melyet 1945 ja
nuárjában juttatott el a jugoszláv írókhoz. „Könyvek kellenek most Jugoszláviában 
-  írta - ,  könyvek kellenek az emberről, a láthatatlan emberi értékekről, a hűségről, 
a szeretetről és a szépségről. A katonák órája lassan lejár. A gondolkodók és a köl
tők órája következik”. Gál László ebből az idézetből kiindulva fejti ki gondolatait, 
fogalmazza meg nézeteit az állandó magyar színház indulásának ünnepén. Kihang
súlyozza, hogy „[a] mai demokratikus hazánk, a zűrzavaros Európa legnyugodtabb 
szigete, épít, gyárakat épít, házakat épít és lelkeket épít”. Úgy jellemzi az 1945-ös 
esztendő őszi időszakát, mintha egy testvériség-egység szellemiségű, soknemze
tiségű közösségben végre létrejött volna az egyenlő jogokat élvező állampolgárok 
paradicsomi állapotokat megvalósító országa, miközben -  annak ellenére, hogy az 
1943. évi AVNOJ-ülésen ugyan nem mondták ki a vajdasági magyarok kollektív 
bűnösségét, mint tették azt a németekre vonatkozóan, s ma már elfogadott történel
mi tény az is, hogy az 1944. október 18-án és 19-én Bácskában a bevezetett katonai 
közigazgatás után -  elrendelték mind a magyarok, mind pedig a németek internálá
sát, táborokba való hurcolását. Az OZNA-hadtestet is kifejezetten a nép ellenségei
nek tartottak likvidálására hozták létre 1944 augusztusában. Az állami szintű bosz- 
szú mellett nemcsak a kollektív kitelepítéseket végezték el -  magyar vonatkozásban 
Csúrog, Zsablya, Mozsor magyartalan ítása - , hanem a kényszermunkatáborokba 
való deportálást, vagyonelkobzást, börtönbüntetést, s mindenekfelett a tömeges ki
végzéseket. Vajdaság-szerte egyébként mintegy negyven gyűjtőtábort állítottak fel,



Szabadkán éppúgy, mint Járeken stb. Nem feladata ennek a színháztörténetnek az 
1944/45-ös megtorlások történetének felvázolása, csupán jelezni kívánjuk azokat a 
körülményeket, melyeknek közepette a Magyar Kultúrszövetség illetékesei meg
nyitották a Vajdasági Magyar Népszínházát. Nem egészen egy év leforgása alatt 
számtalan, egymásnak ellentmondó határozat végrehajtásáról döntött az aktuális 
hatalom. Pl. Zentán, ahol „[a] magyar lakossággal szembeni hátrányos megkülön
böztetés egyre fokozódott: a/z addig/ kétnyelvű helyi újság már csak szerb nyelven 
jelenhetett meg, a plakátok és hirdetmények is csak szerb nyelven láthattak napvilá
got” (Molnár, 2011: 11). Mindössze néhány hónap múlva, a Szabad Vajdaság 1945. 
szeptember 21-i számában, a vajdasági képviselőház elnöksége belügyi osztályának 
egy közleményében az olvasható, miszerint „a helyi, a járási és kerületi népbizott
ságok és más közintézmények kötelesek összes felirataikat mindazon nemzetisé
gek nyelvén feltüntetni, amely nemzetiségek a szóban forgó népbizottság területén 
laknak, éspedig első helyen azon a nyelven és írással, amely az illető népbizottság 
területén többségben van”. Továbbá „a magánszemélyek saját anyanyelvükön is 
megszövegezhetik cégtábláikat”. Ezt a hírt nem sokkal később Gyetvai Károly a 
bíróság, az oktatás és a sajtó vonatkozásában is megerősítette a Magyar Szó 1945. 
október 7-i számában. „A kulturális autonómiának ez a /deklarált/ foka Nyugat Eu
rópában és Skandináviában is csak később valósult meg” (Vajda, 2006: 39).

Miközben a jelzésszerűen megfogalmazott megtorlások történtek, a Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság (SZEB) jugoszláv delegátusa azt igyekezett elhitetni az ülésen 
jelenlévőkkel, hogy „a Bácskában semmiféle magyar üldözés nincs és nem is volt” 
(A. Sajti, 2010: 37-43.). Pál Tibornak és A. Sajti Enikőnek a Históriában közzétett 
írásai arról is tájékoztatnak bennünket, hogy a debreceni magyar ideiglenes 
kormányhoz 1945 januárjától kezdve folyamatosan érkeztek azok a megtorlásokra 
vonatkozó adatok -  összesen hét okirat - , melyek a vajdasági magyar áldozatokat 
vették számba. Egy totalitárius alapokra épült világ tudathasadásos állapotokat 
teremtő és működtető körülményei közepette hozták létre tehát a magyar 
népszínházát Szabadkán, mint egy teljesen egyértelmű, minden vitán felül álló 
nemzeti művelődésnek otthont adó intézményt, amelyben a megvalósítható emberi 
jogok összefüggésében bizonyíthatóan a demokratikus folyamatok országaként 
mutatkozhat be az aktuális hatalom.

E kis helyzetfelmérő kitérő után visszatérve Gál László gondolatainak mentén 
a színház megnyitásához, meg kell állapítanunk, hogy a beszámoló teljes mértékben 
figyelmen kívül hagyta a valós politika generálta társadalmi valóságot, állítván, hogy 
1945 második felében immár „a gondolkodók, költők, tanítók, művészek, mérnökök, 
munkások országa” lett a népi demokráciát építő Jugoszlávia, melyben traktorok 
szántják a dús bácskai földeket, a munkások egymással nemes versengésben állnak, 
s az emberek saját és gyermekeik jövőjéről szabadon dönthetnek. Ezek a körülmények 
tették lehetővé azt is, hogy „a dolgozó magyarság” számára megalakuljon a 
népszínház. A szerző újból hivatkozik a régi, reakciós Jugoszláviában eluralkodott 
viszonyokra. Az, az ország nemcsak a magyar kultúrát nem szerette, de a szlávot



sem kedvelte, „mert gyűlölte az egyetemes kultúrát”. A műkedvelő színpadokra 
kiszorított magyar nyelvű színjátszás viszont megelégedett az „agyon cenzúrázott, 
tartalom nélküli, felhígított ostoba operettek” szmrevitelével. E műfaj semmilyen 
nevelő hatással nem rendelkezett, s a haladó szelleműség hordozójának sem volt 
tekinthető. Gál örömmel szögezte le, hogy a jugoszláviai magyar dolgozók számára 
immár eljött az, az idő, amikor, úgymond, álmai megvalósulhatnak. Ez pedig a 
Vajdasági Magyar Népszínház megnyitásának az ideje.

A zsúfolásig megtöltött nézőtéren számos vajdasági tisztségviselő is megjelent. 
Név szerint említette a tudósítás Jaramazovié Lajéót, Szerbia tárca nélküli minisz
terét, Spasoje Čobanskit, a vajdasági képviselőház kultúrális ügyeinek vezetőjét, 
Davidovié Radivojt és Popovié Vladót, a vajdasági főbizottság tagjait, Sóti Pált, aki 
a vajdasági képviselőház elnökségének alelnöke volt, meg a Szerb Nemzeti Színház 
igazgatóját, Vasiljević Žarkot. A szabadkai Horvát Népszínház igazgatója, Lendvai 
Lajčo, mellett ott voltak még a XVI. hadosztály vezérkarának meg a környékbeli vá
rosok, falvak népbizottságainak tagjai, valamint a Magyar Kultúrszövetségből Kék 
Zsigmond, Gál László és Gvozden András. A cikkíró valóságos idilli hangulatot 
árasztó színházi kapunyitásról számolt be.

Az ünneplő közönséget először Davidovié Radivoj köszöntötte a szabadkai 
filharmonikusok által előadott Himnusz után. A függöny előtt állva „meleg, 
közvetlen hangon szólt” a jelenlévőkhöz, méghozzá magyar nyelven. Az eseményt 
megörökítő tudósító elismeréssel nyugtázta ezt a gesztust, mely, ha nyelvtanilag nem 
is volt hibátlan, de mindenképpen nemes cselekedetnek számított. A főbizottsági 
tag Ady Endre sorait idézte, jelesül „Ezer zsibbadt vágyból miért nem lesz / Végül 
egy erős akarat? / Hiszen magyar, oláh, szláv bánat / Mindigre egy bánat marad. / 
Hiszen gyalázatunk, keservünk / Már ezer év óta rokon, / Miért nem találkozunk 
süvöltve / Az eszmei barikádokon?” A szónok ezután megelégedéssel állapította 
meg, hogy végre megszületett az óhajtva óhajtott találkozás. „Egymás kezét fogva, 
együtt építik Jugoszlávia valamennyi népének szebb jövőjét és egymás kezét többé 
el nem engedik”. Kitörő lelkesedéssel fogadták a nézőtéren ülők az elhangzottakat. 
Žarko Vasiljevié volt a következő felszólaló, aki ugyancsak magyar nyelven ecsetelte 
„az építő kultúra” feladatait, melyben a Magyar Népszínház teendői igen számosak 
lesznek.

Laták István szerb nyelven köszöntötte a vendégeket és a nézőket. Felolvasta 
a szabadkai Horvát Népszínház üdvözlő táviratát, majd pedig a Tito marsallhoz 
intézett sürgöny szövegét ismertette. A hűségnyilatkozatnak is beillő szövegben 
az állt, hogy a magyar nép örömmel és lelkesedéssel köszönti „szabad, testvéri 
hazánk alkotóját, Tito marsaik”. A magyar nyelvű színház megnyitása bizonyosság 
arról, hogy egyenjogú népek országa lett Jugoszlávia, mely „szabadságot... nyújt a 
magyarságnak: a magyar szót, gondolatot és színt alkotón beépíti hazánk általános 
kultúrájába, s népuralmunkat erősíti, népeink testvériségét építi és hazánkat a 
szabad demokratikus Jugoszláv Köztársaságot szilárdítja”, állt a táviratban {M.Sz.,
1945.XI.1., 3).



Az ismertetett helyzetjelentés után Gál László Balázs Béláról közölt 
néhány fontos információt, aminek a lényege arra vonatkozott, hogy a reakciós 
Magyarország anno miként „igyekezett belefojtani a szót”, holott oroszul, németül 
és franciául megjelentetett műveit Európa-szerte ismerték és nagyra értékelték. 
Az emigrációban -  Bécs, Moszkva -  eltöltött időről is megemlékezett, majd a 
Boszorkánytánc című dráma tartalmi ismertetése következett, előtérbe helyezve 
annak szoros kapcsolódását a népfelszabadító háborút feldolgozó tematikához. 
Kitűnő alkotásnak nevezi a darabot Gál, mert nem „él a propaganda... olcsó és 
hatásos eszközeivel,... durva eszközök nélkül is tudja fokozni a feszültséget. 
Balázs Béla mestere a színpadnak és a magyar szónak”, állította.

A tartalmi ismertetőt meg a jellemek számba vételét követően magával 
az előadással is foglalkozik a referens. Mindenekelőtt Pataki László rendezői 
és színészi munkájáról szólt elismerően. Megállapította: sokat vártak tőle, de 
teljesítménye mégis kellemes meglepetést okozott, lévén hogy „nem hittük, 
hogy már az első előadáson ennyire fegyelmezett, tudatos színész lesz, ennyire 
otthonosan mozog a színpadon és ennyire beleéli magát szerepébe” (M.Sz., 1945.
XI.1., 3). Pataki egy német tisztet alakított az előadásban. A visszaemlékezésekben 
a bemutató nagy sikeréről számolt be, s egy kedves történetet is leírt a produkcióval 
kapcsolatban, melynek főszereplője a családjához bekvártélyozott orosz tiszt 
volt, aki miután meglátta német tiszti ruhába öltözött színészünk fotóját a 
Boszorkánytáncbó\, le akarta őt lőni. A félreértést sikerült elsimítani annak utána, 
hogy Szaska este megnézte az előadást (Pataki, 1996: 60-61).

Pataki László mind megjelenését, mind színpadi mozgását, mind pedig színpadi 
szövegmondását illetően magas osztályzatot kapott az előadás méltatójától, aki 
azt is megjósolta, hogy az ígéretes bemutatkozás biztosítéka lehet annak, hogy a 
színész/rendező a magyar társulat egyik „legnagyobb erősségévé” lesz.

A Milicát megjelenítő Tikviczki Máriáról is az elismerés hangján írt Gál. 
Dicsérte nagyszerű megjelenését, kellemes beszédhangját. „A dráma forróságát 
egyéni tűzzel tudta fokozni” -  írta a recenzens. A fiatal T. Sefcsics Micinek a 
nagymama szerepében nehéz színészi feladatot kellett megoldania, ami csak 
részben sikerült neki, mert a maszkja nem volt megfelelő (M.Sz., 1945.X1.1., 3).

Végeredményében, mint Garay is írta később: „Biztató volt ez a bemutató 
előadás a további sikerekre, ígéret arra, hogy sikerül majd a színháztól eltávolodott 
közönséget visszavezetni a színházhoz” (Garay, 1953: 128).

Ha figyelembe vesszük a megalakított színházra vonatkozó elvárásokat, ak
kor, mint majd a működés folyamán látni fogjuk, két, egymással ellentétes igény 
párharcát követhetjük nyomon az öt évig Vajdasági Magyar Népszínháznak neve
zett intézményben. Az egyik kérdéskör köré azok a kívánalmak csoportosíthatók, 
amelyek a nézőközönség szempontjából fogalmazhatók meg, míg a másikat azok a 
sokrétű elvárások jelentik, melyeknek teljesítése az emberek feltétel nélküli, szoci
alista szellemben történő átnevelését kellett, hogy elősegítse a lehető legrövidebb 
időn belül. Közben, a meglévők mellé, új színházkedvelőket is fel kellett nevelni. S



miközben a műsorrendek összeállítói minden tőlük telhetőt megtettek annak érde
kében, hogy a feladatot maximálisan teljesítsék, a publikum, azt is mondhatnám, a 
saját feje szerint cselekedett. A régi, megszokott színpadi műfajokat akarta viszont
látni, most, hogy már úgymond saját hivatásos színházat kapott. Sorban jelentek 
meg azok az írások a sajtóban, melyeknek kiindulópontja a polgári kultúra ostoro
zása volt. Egykor „a színház a legridegebb és legszámítóbb üzleti vállalkozás volt” 
-  állapította meg Lévay Endre a Hídban közzétett, Korunk színházkultúrája című 
írásában, s messzemenően elmarasztalta a közelmúlt gyakorlatát. Abban ugyanis a 
repertoár összeállításakor a döntő szerepet a pénzszerzés játszotta, a szellemiséget 
nélkülöző csupasz szórakoztatást szolgálta, így azután a műfajok tekintetében az 
operettek, a kétes értékű, tartalmatlan vígjátékok, bohózatok domináltak. „Ez a 
szellem -  mint Lévay írta - , megfertőzte a színműirodalmat és a színészvilágot” 
egyaránt. Az egykor műsorra tűzött álnépszínműveket egy letűnt világ undorí
tó maradványainak nevezte. A továbbiakban kifejtette azt a nézetet is, miszerint 
a hajdani műkedvelés azonos volt a szereplési vágyak kielégítésével, s általában 
„falusi primadonnákat, bonvivánokat és sok estben kulákfiúkból kiurasodott pa- 
raszt-jampeceket termelt” ki az amatőr színjátszás.

A jövő színházának kialakítására vonatkozóan afféle útmutatást is 
megfogalmaz, melyet egy Lenin-idézettel vezet be: „Az emberi kultúra nem a 
kiváltságosok, hanem a legszélesebb néprétegek tulajdona”. Ezt alapul véve Lévay 
megkísérli megfogalmazni azokat a szilárd irányelveket, melyeknek szellemében 
a Vajdasági Magyar Színháznak működnie kell. Mint írja: „szuboticai székhellyel 
az egész tartomány magyar színházkultúrájának művelője” kell hogy legyen a 
népszínház. Feladatát nem egy légüres térben kell teljesítenie, s tevékenységének 
meghatározója, „alapköve” szintén a nép kell hogy legyen.

Hogy milyen nagymértékben igyekeztek a színházalapítók megfelelni a 
politikai elvárásoknak, mi sem bizonyítja jobban, mint a már előbb idézett, 
művészeti szempontot marginalizáló Lévay-kijelentés (Híd, 1946. 5: 297). Nem 
egészen egy év telt el a színház kapuinak megnyitása óta, de úgy tűnik, az ún. 
demokratikus tartalmú színpadi művek, meg azok kivitelezése nem gyakorolt 
valami nagy vonzerőt a publikumra: sem az újonnan toborzottra, még kevésbé 
a régire. Mindkettő, a legjobb esetben, a színpadot mégiscsak leginkább az 
illúziókeltés, a varázslat színhelyeként kívánta megélni. A több évtizede kialakított 
színházi ízlés foglyaként nem tudott mit kezdeni azokkal az előadásokkal, melyek 
őt átnevelési célzattal, az eszmei mondanivaló sulykolásával bombázták.

Mialatt Lévay Endre megtagadja a színjátszás művészi kifejezőerejének 
létjogosultságát a szocialista színházkultúra megteremtésére irányuló törekvések 
révén, Laták István, az igazgató és dramaturg, ezzel majdnem egyidejűleg a 
Hét Napban nyilatkozik a témában és azt hangsúlyozza, hogy Vajdaság első 
komoly művészi színvonalon álló magyar nyelvű drámai színházában a művészi 
színvonalnak alárendelve állítják majd össze az illetékesek a műsortervet 
(Kiemelés: K.K.). Állításának igazolásául Csehov, Moliére, Krleža, Ben Jonson,



Móricz Zsigmond, Katona József, Madách Imre műveire hivatkozik. Nem zárkózik 
el a zenés darabok színrevitelétől sem. Szigligeti Ede Csikósát említi, de arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a színház „igen szívesen” tűzné műsorára a „napjaink 
szellemének megfelelő darabot”, vagyis előlegezi a bizalmat a kortárs szerzők 
irányában. Az interjúban azt is nyomatékossá teszi, hogy szerfölött kell vigyázni a 
közönség ízlésére: „Ebben a tekintetben semminemű engedményt sem tehetünk”.

Hogy valójában milyen körülmények között működött a színház, félreérthetet
lenül kiderül a Latákkal folytatott beszélgetésből. A helyzet voltaképpen nem volt 
valami rózsás, a lelkesedés viszont sokban segítette a színház működtetésének el
tökélt szándékú elkötelezettjeit. A társulat tagjai nem rendelkeztek azonos színészi 
képességekkel. Túlnyomó többségük csak az amatőr színjátszás szintjén volt képes 
megoldani a rábízott színészi feladatot, hiszen az iskolázottságukban és szakkép
zettségükben megmutatkozó hiányosságokat, különbségeket nem lehetett lelkes
séggel elkendőzni, odaadással helyettesíteni. Összjáték tekintetében az előadások 
általában sok kívánnivalót hagytak maguk után, ez pedig negatív hatással volt a 
produkciók látogatottságára. Már a kezdetek kezdetén megkülönböztetett figyelmet 
szenteltek a színészek képzésének, s az „a színészek előmenetelében komoly ténye
zőnek bizonyult”. A sok és sokféle nehézségről szólva Laták első helyen említette a 
díszlet- és ruhatár hiányát. Megjegyezte: „Ahol csak lehet, rohammunkával oldjuk 
meg a nehézségeket”. A díszletek előállításában sokszor a színészek is segédkeztek, 
ha kellett, fúrtak, faragtak. Szerinte az ország pénzügyi stabilizálódása az elkövet
kezőkben hozzájárul majd a helyzet javulásához is (H.N, 1946.5., 11).

Bármennyire is disszonánsán hangzik, de úgy tűnik, a rohammunkának meg
határozó szerepe volt a kezdetekkor még a színházakban is. „Akkor a munkás volt 
minden és az egyenlőség volt a jelszó” -  írta Pataki László. Ennek az egyenlőség
nek a nevében párttitkári utasításra kezdtek el „közösen dolgozni a próbateremben. 
Kalapács és fűrész kíséretében alakult ki a színmű mondanivalója. [...] Szerencsére 
nem tartott sokáig”. Mindez pedig jól érzékelhetően illusztrálja azokat az ellent
mondásos állapotokat, melyeknek közepette az induló színház dolgozott (Pataki, 
1996: 61). Megfért egymás mellett a népek nemzeti/nemzetiségi egyenjogúságának 
hangsúlyozása és a megtorlások, a demokratizmus és a pártdirektíva, a művészi 
önkifejezés alárendelése az eszmei mondanivaló érvényre juttatásának, ugyanakkor 
a művészi eszközök bevetése a nép átnevelésének folyamatába, realitás és deklarált 
valóság stb.

Garay Béla visszaemlékezéseiben is említést tesz a díszletek és jelmezek hiá
nyáról. Megoldást keresve a színház vezetői felhívással fordultak a magyar közön
séghez és művelődési egyesületekhez, s kérték, hogy akiknek birtokában felesleges 
díszletdarabok, ruhák, jelmezek vannak, juttassák el azokat a színháznak adomány
ként, illetve megvásárlás céljából (Garay, 1953: 128).

Az akció sikeresnek bizonyult, s részben problémamegoldó eredménnyel járt. A 
fűtésgondok rendezése már nehezebben ment. 1945 decemberében pl. két előadást a 
Népkörben tartottak. A Magyar Szó hírközlője nagy megelégedéssel állapította meg,



miszerint „a magyar színház örömmel vette a Magyar Népkör kezdeményezését, 
hogy az együttes az ünnepek alatt -  értsd alatta a karácsonyi ünnepeket!? -  a Nép
kör fűtött termeiben játsszon, míg a testvéri horvát színház ily módon tüzelőanyagot 
megtakarítva, a nagyszínházban adja le karácsonyi műsorát” (M.Sz., 1945.XI1.16., 
6). Az egyik bemutató a december 16-án színre vitt Móricz Zsigmond-mű, a Sári 
bíró volt, melyet Nyárai Rezső, a másik pedig a 18-án bemutatott Zilahy Lajos-szín- 
mű, a Fatornyok, melyet Garay Béla rendezett.

Már utaltam rá, hogy a színházalapítás körülményeiről sok mindent el lehet 
mondani, de hogy közvetlenül a háború befejezése után akárcsak megközelítőleg is 
kedvezőek lettek volna, azt nem állíthatjuk. Nemcsak a megtorlásokra hivatkoznék, 
hanem azokra az állapotokra is, melyek közvetlenül a színházi élet kialakítására/ 
kialakulására voltak jelentős hatással. A magyar színháznak volt egy, többségében 
amatőr színjátszókból álló együttese. Mindenki számára közismert volt a potenciá
lis színházi publikum, melynek ízlésvilágát a két világháború között nem a színre 
állított klasszikus színpadi művek formálták, hanem a könnyű műfajnak nevezett 
múzsák világa csiszolta. Ide tartozott a főleg idejét múlt, tizedrangú népszínmű
vek realitást kiiktató, virtuális, csak színpadon kibontakoztatott/kibontakoztatható 
álomvilága, mely a sírva vigadozásnak igyekezett hitelt adni, s azt elfogadtatni a 
közönséggel. Ahogy Laták írta, a zömében „műkedvelés hínárjában” nevelődött né
zőket kellett átnevelni, méghozzá olyképpen, hogy alkalmassá váljanak egy feltétel 
nélküli jövőhittől áthatottan a szocialista társadalmi rendszer igenlésére és kiépíté
sére. El kellett hitetni azt, hogy ez a rendszer egyenjogúságot biztosít majd minden
ki számára, és sikerrel jár a különböző népek, nemzetiségek közötti harmonikus 
mindennapok megteremtésében. A színházi műsorrend összeállítását ezeknek a 
célkitűzéseknek kellett alárendelni, s meg kellett teremteni az előadások kivitelezé
se szempontjából azokat a feltételeket, melyek a publikum számára esztétikailag is 
vonzóak lehetnek.

Az év végéig még négy bemutatója volt a társulatnak. Második előadásként 
Nušić Gyanús személy című vígjátékát láthatták a nézők. A meghirdetett elvárások 
szempontjából a darab egyfelől eleget tett annak a követelménynek, miszerint elret
tentő példaként és „maró gúnnyal” kell bemutatni „a letűnt világ bürokráciáját, a 
hivatalnoki kar sötét életét”, másfelől viszont a testvéri szerb nép egyik legkiválóbb 
drámaírójának figyelemre méltó alkotását így a magyar közönség is megismerhette. 
Mindkét igény kielégítése a szocialista szellemben történő átnevelés fontos feladata 
volt. A Gyanús személy azonban, valójában igazi melléfogás volt, elrettentő példája 
annak, hogy a meghirdetett szándék miként fordul a visszájára. A vígjáték rossz 
előadás volt. Nem szolgálta a magyar közönség megnyerését, hanem ellenkezőleg, 
inkább elriasztotta a nézőket a csak ideológiát közvetítő produkciótól. A nézőszám 
is ékes bizonyítéka ennek. A Boszorkánytáncot 2387-en, a Nádor Katalin fordította 
és ugyancsak Pataki rendezte második előadást pedig mindössze 871-en látták. Ha
sonló sorsa volt a december 8-án bemutatott Háy Gyula-színműnek, a Tiszazugnak 
is: a nézőszám 711 volt (Gerold/Pastyik, 1970: 21).



Máris megfogalmazhatjuk azt az állítást: bizony tévedett Lévay Endre, 
amikor a színházi produkcióban nem a művészi színvonal megvalósítását tartotta 
elsődlegesnek, hanem „a belső” tartalom továbbadását. Hiába volt az igyekezet. 
A jól induló Pataki rendezte előadás a második felvonásban visszaesett, „a 
legtalálóbb csattanói elsikkadtak”. A szereplők többsége sem volt, ahogy 
mondani szokás, a helyén. Fontányi Lajos a főszolgabíró figurájában csak az első 
felvonásban jeleskedett, minek okát elsősorban a szövegtudás hiányában találta 
meg az előadás recenzense. „Kevésbé igényes műkedvelés színvonalán mozgott” 
Horváth Béla Žikoja, Bóka János a rendőrségi besúgó groteszk szerepében 
pedig egy operettfigurához hasonlított. A jeles szerb komédiaíró alakjainak jó 
tolmácsolását csak Sántha Sándortól és Nagy Frigyestől láthatta a publikum 
(M.Sz., 1945.XI.22.).

Hogy milyen előadásokat részesített előnyben a szabadkai nagyérdemű, illetve 
a magyar színházlátogató 1945-ben, egyértelműen kitetszik abból a nézőszámból, 
mely Móricz Zsigmond Sári bíró című színművének bemutatásához köthető. 
Messzemenően a leglátogatottabb produkció volt: 9047-en ültek be a nézőtérre, 
tizenkétszer többen, mint a szerb vígjátékra. A titka pedig nagyon egyszerű: jól 
megrendezett, gördülékeny előadás volt, hatásos jelenetekkel a Sári bíró. És hát 
ismerős volt a környezet, a szerepek tolmácsolta mentalitás, hatott a darab nagyszerű 
nyelvezete, a színészek által „igazi paraszti humorral” megjelenített világ, mely a 
becskereki Nyárai Rezső munkáját dicsérte, aki egyben címszereplőként is remekelt. 
A közönség „a könnyekig kikacaghatta” magát a megszokott szituációkon, s az is 
meglátszott a produkción, hogy a társulat ezúttal, jó  kezekbe került”: képes volt a 
rendezői utasításoknak maradéktalanul eleget tenni, mi több, azonosulni velük. A 
színi referens végül is egy jól sikerült előadásról adott hírt (M.Sz., 1945.XII.20., 3).

Garay Béla állította színpadra az 1945. esztendő utolsó bemutatóját. Zilahy 
Lajos Fatornyok című művének aktualitást a közelmúlt eseményei adtak, neveze
tesen az asszimiláció és disszimiláció kérdése, a német fajelmélet, a vegyes házas
ságok problémája a fajelmélet tükrében stb. Ismerős problémák jelentek meg tehát 
a színpadon látottakban, „ezért fogadta a közönség feltűnő melegséggel” -  írta a 
kritikus. Dicsérte a gondos, „odaadó” rendezői munkát, az „előkelő játékstílust”. 
Szerinte az együttes jól összehangolt zenekarként működött. Krieges Rudolfként 
maga a „bőséges tapasztalattal” rendelkező színházi doyen mutatkozott be. A kri
tika szerint „ebben a szerepében ért el pályafutásának csúcsára”. Az -r.-s. aláírású 
tudósítás azt is megállapította, hogy a közönség meleg szeretettel üdvözölte régen 
látott kedvenceit. Rackó Ilus gyönyörű beszédével, csengő szép hangjával tűnt ki, 
míg a becskereki vendég, Nyárai Rezső, „ellenállhatatlan kedvességgel alakította 
az öreg Borczayt, s árasztott derűt az egyébként komor hangulatú darabra”. S hogy 
valóban komor hangulata volt az előadásnak, s az nem mindig találkozott a közön
ség megértést tanúsító magaviseletével, kitetszik a cikk végére írt megjegyzésből 
is. Miközben a cikkíró szerint a színpadon minden rendben ment, a nézőtér a fe
gyelemtartás tekintetében igencsak elmarasztalható volt. „Járkálás, fészkelődés,



krákogás teszik néha majdnem érthetetlenné a színpadi beszédet”, mindezt pedig a 
kisgyerekek kopogó szaladgálása kísérte. A Népkör erősen visszhangos termében 
bemutatott színmű élvezetét a hangos súgás is zavarta. Egyszóval a megdicsért 
produkció, úgy tűnik, nem mindenben találkozott a nézőtéren ülők tetszésével. Ma 
már nehéz lenne megállapítani, milyen előadás is volt tulajdonképpen a Fatornyok. 
Nézőszámát tekintve a Boszorkánytánccal rokonítható -  2183.

A Vajdasági Magyar Népszínház első öt produkciója azért ad némi eligazo
dást következtetések levonására vonatkozólag. A színtársulat összekovácsolódása 
a minőségi elvárások, követelmények viszonylatában alapos munkát igényelt az 
elkövetkező időkben. A szakavatott rendező/rendezés előfeltétele volt a jól működő 
produkciók létrehozásának. Nem számolni a közönség igényeivel, amely egy már 
kialakult színházi ízlésvilágra épült, nagy hibának bizonyult. A színházi előadá
sok segítségével történő átnevelési folyamatnak sok türelmet, megértést igénylő 
hosszabb időre volt szüksége annak érdekében, ahogy az elmozdulhasson a holt
pontról. Ez a holtpont abban is megnyilvánult, hogy a két világháború között nevel
kedett színházközönség kispolgári ízlésvilága alakította elvárások merőben más 
színházi kódrendszerben fogalmazódtak meg, ami igen távol állt azoktól az elkép
zelésektől, melyeket a kitervelt, szocialista szellemben történő tudatváltás kellett 
hogy eredményezzen. Ha ehhez hozzáadjuk azokat a körülményeket, melyek ép
pen ezt a társadalmi réteget érintették egzisztenciális értelemben is -  kivégzések, 
internálások, vagyonelkobzások, börtönbüntetések stb. - ,  akkor érthetővé válik a 
megfélemlített többség viszonyulása a tőle, helyzeténél fogva különben is távol 
álló szellemiségben fogant, újfajta színházi kultúrát kínáló törekvésekhez. Máról 
holnapra ezt a kérdést nem lehetett megoldani. A kezdetben megnyilvánuló lel
kesedésre hosszú távon nem lehetett számítani. Az őszinte szembenézés a valós 
problémákkal és a propaganda mellőzése nagyobb esélyt jelenthetett volna mind
azoknak a nehézségeknek az elhárítására, melyek útjában álltak a minőséges előa
dások kivitelezésének, meg az érdeklődést tanúsító nagyszámú színházi publikum 
jelenlétének. Nagyon tanulságos és sok mindent elárul Laták Istvánnak a Magyar 
Szó bán 1946. január 6-án, az 5. oldalon közzétett felmérése, mely a magyar szín
ház három hónapos tevékenységét vette számba. Ebből megtudhatjuk azt is, hogy 
az elmúlt időszak tulajdonképpen próbaidő volt, és az intézmény most érkezett el 
ahhoz a lehetőséghez, hogy a vajdasági népképviselőház kulturális osztályának 
támogatásával és jóváhagyásával „állami társulattá” alakulhasson át.

A Kultúrszövetség újév napján tartotta meg azt az ülést, melyen az általa 
összeállított színügyi bizottságot a színház vezetője, Laták István tájékoztatta 
a három hónap alatt elvégzett munkáról. A megalakulást követően, november/ 
decemberben hat bemutatója és 25 előadása volt a magyar társulatnak, jól látogatott 
házakkal”. A legtöbb gondot a jelmez- és díszlettár hiánya, valamint a fűtés okozta. 
Számos előadást a Népkörben kellett megtartani. A színészek a próbák meg az 
előadások mellett szemináriumi előadásokra jártak, illetve elvárták tőlük a politikai 
órák látogatását is, aminek az együttes nagy része szintén eleget tett. Kiemelt helyet



biztosítottak a nevelő szerep érvényre juttatásának: nevelni kellett a közönséget, de a 
vidékről szerződtetett fiatal erőket is oktatni kellett. Akiről időközben kiderült, hogy 
alkalmatlan erre a pályára, nem szerződtették többé. Ez egyben azt is jelentette, hogy 
a színházi tevékenységbe újabb, tehetséges fiatalok beintegrálását és továbbképzését 
látták elő. Ezen az ülésen döntöttek tehát a szerződések meghosszabbításáról, illetve 
felbontásáról, meg a próbavizsga alapján felvett tehetséges színészjelöltek szakmai 
felkészítéséről. A tanfolyam a színészek munkaidejének részét képezte.

A jelentés továbbá szólt arról is, hogy a folyamatban lévő rendkívüli időket a 
rohammunka jellemzi, mert, mint nyomatékosították, a meghatározott munkaidő 
nem járul hozzá az igazi termeléshez. Ezen elv alól pedig a színház sem kivétel. 
A közönség és a hatóság nagy odafigyeléssel kísérte a színház munkáját: „Sokkal 
inkább ki vagyunk téve a bírálatnak is, mint a nevelés többi munkása” -  állt az ülésről 
készített beszámolóban. Népszínházról lévén szó elsőrendű feladat a népnevelés: 
korokat, eszméket kell megismertetni a színházba járókkal, és ebben a közösségben 
is el kell jutni oda, ahol a Szovjetunió nagy megbecsülésnek örvendő színészei 
vannak, de ez a fajta megbecsülés csak azoknak jár ki, „akik az új idők szellemének 
megfelelően teljesítik művészi kötelességüket”. A megbecsülés kiérdemelésének 
fontos szempontja ekkor a rohammunka volt. „Mint minden népi üzemben, 
munkahelyen, így a Magyar Népszínháznál is jutalmazzák a rohammunkákat” 
-  olvasható a Laták-féle jelentésben. A jutalmat novemberben 300, decemberben 
viszont már 500 dináros összegben állapították meg. Rohammunka alatt a 10-12 
órás „lendületes munkát” kell érteni. 1945 novemberében Pataki László, Kunyi 
Mihály, Gyapjas János és Kozla András, decemberben pedig Sántha Sándor, Szabó 
István, Németh Rudolf és Báthori András nyerték el a nagy elismerést jelentő 
rohammunkás kitüntetést.

Egyértelműen nem derül ki a napilap színházi tudósításából pl. az, hogy kit és 
miért tartottak a továbbiakra nézve alkalmatlannak a színészi feladatok teljesítésére. 
A megjelent értékelések alapján nem minden gyengébben játszó színésznek kötöttek 
útilaput a talpa alá a próbaidő lejárta után. Feltételezzük, hogy a gyenge színpadi telje
sítmény, ha a politikai nevelésben való részvétel iránti érdektelenséggel párosult, biztos 
szerződésbontáshoz vezetett. A következő időszak műsorterve szintén elkészült, de szó 
esett a vidéki vendégszereplésekre vonatkozó elképzelésekről is. A ruha- és díszlettár 
felállításával kapcsolatban további felhívásokat tettek közzé. A magánszemélyek, mű
kedvelő egyesületek segítségére számítottak újfent. Amikor az első évad tevékenységét 
összegezték, a Hét Nap 1946. szeptember 6-i számában megjelentetett részletes be
számoló kitért a jelmezek, díszletek kérdéskörére is, s azt is megtudhattuk, miképpen 
oldódott meg a ruhatár helyzete, méghozzá nagy közmegelégedésre. Jutányos áron a 
színház az Állami Javak Igazgatóságától vásárolt frakkokat, félcilindereket, cifra szok
nyákat s más ruhaneműt. Mindezek „elhagyott fasiszta holmik” voltak és az elkövetke
zőkben megkönnyítették a jelmeztervezők munkáját.

Az első évadban összesen tizenkettő volt a premierek száma. Kettő ezek közül 
műsoros est volt. A legtöbb nézője Szigligeti Ede Csikósának volt: 32663. Goldoni



Hazugját 23131-en látták, majd a Sári bíró meg Skvarkin A fattyú című vígjátéka kö
vetkezett. A színművek közül Rahmanov Viharos alkonyat című darabja nyerte meg 
a közönség tetszését -  nézőszám: 7576. A számadatok igen beszédesek. Arról is valla
nak, hogy a múltban kialakult színházi ízlésnek milyen nagy szerepe volt az előadások 
látogatottságára nézve. Atnevelés ide, átnevelés oda, nem rövid távú folyamat elé néz
tek azok, akiknek a közönség ízlésének megreformálása jutott feladatul. Az említett 
nézőszám-emelkedés egyébként a többé-kevésbé sikeres vidékjárásnak volt köszönhe
tő, melyre 1946. január 31-től nyílott alkalom. Az első állomás a Szabadkához közel eső 
Topolya lett, tekintettel a még mindig körülményes közlekedési viszonyokra. A kezdet 
felemás eredménnyel zárult. A helyi Magyar Kultúrkör nem végezte el a közönségszer
vezés munkáját. Az esti előadást, a Sári bírót telt ház előtt játszották a színészek, míg 
másnap délután a topolyai A FZS jóvoltából lett csak publikuma az alkalmi műsor-ösz- 
szeállitásnak. Ami a közönségszervezést illeti, a szakszervezet sem tüntette ki ma
gát. A színészek elszállásolásával is gond volt. A színháztermet meg a színpadot is az 
együttesnek kellett kitakarítania, ülőhelyről is ők gondoskodtak. (M.Sz., 1946.1.31., 3).

Az első vendégszereplésről szóló beszámoló a közönség viselkedésével kapcsolatos 
észrevételeket is megtette. Értesülhetünk pl. arról, hogy a 7 órára meghirdetett 
előadásra a nézők egy része nyolckor, sőt jó néhányan fél kilenckor érkeztek meg. Volt, 
aki a sorok között sétálgatott, miközben a színpadon már folyamatban volt a produkció, 
mások hangos megjegyzéseket tettek. A későn érkezettek arra a kérdésre szerettek 
volna választ kapni, vajon lesz-e tánc az előadás után, s miután kiderült, hogy nem lesz, 
távoztak. Az (x) aláírású tudósító abban reménykedett, hogy legközelebb a topolyai 
illetékesek alaposabban „körmére néznek a közönségszervezésnek” (M.Sz., ua.).

Az első újvidéki vendégszereplésnek nagy fontosságot tulajdonított a politikai 
struktúra. A kétnapos vendégjáték első napján a Rahmanov Leonyid-színmüvel 
lépett fel a társulat a városi kultúrotthon nagytermében. Ismételten felemás volt 
az eredménye a színházi kultúra ünnepnapjának nevezett eseménynek, ugyanis az 
előadást, jó  fél ház” előtt játszotta az együttes. A terem nagyságával nem lehetett 
kivédeni az érdektelenséget. A k.t. [Kolozsi Tibor] aláírású beszámoló kiemelte: 
„A munkásság talán éppen munkája miatt nem juthatott el az előadásra”, de a félig 
üres nézőtér „mégis arról beszél/t/, hogy Noviszád magyarságának egy része még 
mindig csak a régi operett-limonádékat sóvárogja vissza, s a komolyabb darabok 
nem érdeklik”. A közönség viselkedése viszont átmenő osztályzatot kapott, nem 
úgy, mint Topolyán. A produkció „mindvégig ünnepi és lelkes hangulatban folyt le”.

Laták István, a színház igazgatója az előadás kezdete előtt beszédet intézett 
a megjelentekhez, melyben azt nyomatékosította, hogy a Vajdaság néphatóságai 
által támogatott Magyar Népszínház eme első vendégjátéka „a szabad Vajdaság 
székvárosában” azt demonstrálja, hogy „[a] haladó magyar szónak, a demokratikus 
magyar művelődésnek új útja” végre megérkezett Újvidékre is. Nagy fontosságú 
ez az esemény, hiszen „azon a Noviszádon” lépnek fel a színészek, „ahol magyar 
egyenruhában, magyar vezényszóval a becsületes magyar dolgozóknak és minden 
becsületes embernek legnagyobb ellenségei, a fasiszták a megszállás éveiben



szörnyűbb mészárlásokat követtek el, mint Vajdaság bármely más helységében. 
És ma itt, a népfelszabadító háború győzelme folytán magyarul és magyaroknak 
hirdetheti a Magyar Népszínház a testvériség és egység eszméit”. S hogy ez 
megtörténhet, „köszönetét kell hogy mondjunk Jugoszláv Hazánk Népfrontjának, 
annak a Népfrontnak, mely a Kommunista Párt vezetésével a népek börtönéből 
kivezette népeinket és emberi és népi szabadságot adott minden becsületes, 
építőszándékú polgárnak”. A ma megnyilvánuló szabadságért „száz és százezernyi 
harcos adta életét”. Ma már minden nappal érezhetőbb, valósággá válik a kiharcolt 
szabadság mind „a felső államvezetésben”, mind pedig a „mindennapi élet 
legszürkébb eseményei között”. A Magyar Népszínház „a népfrontot, a munkás
paraszt- és értelmiségi egységet szolgálja” -  hangsúlyozta az igazgató, majd 
pedig rámutatott arra is, hogy „Közép Európának egyetlen más helyén sem jut 
annyira egyforma jog minden népnek, mint itt, a Jugoszláv Népköztársaságban”. 
Végezetül hálatelt szívvel köszöntötte a néphatósági küldötteket, a testvérszínházak 
képviselőit, meg a többi nézőt.

A Rahmanov-darab az első világháború meg az októberi szocialista forradalom 
éveiben játszódik, s minden jelenetében „a becsületes értelmiség megalkuvás 
nélküli, öntudatos és megtántoríthatatlan állásfoglalása izzik a nagy történelmi 
átalakulással kapcsolatban”. A sikeresnek minősített előadás tehát egyértelműen 
alkalmas volt arra, hogy hatékony módon segítse elő annak a feladatnak a 
realizálását, mely a tömegek szocialista szellemben történő átnevelését tűzte 
zászlajára. A legjobb színészi alakításokat Szabó István, T. Sefcsics Mici, Sántha 
Sándor és Pataki László nyújtották „az átlagon felüli előadásban”. Bírálatot a még 
meglévő hibák csiszolása érdekében mondott a referens. Kifogásolta ugyanis a 
második felvonásban azt, hogy a színen lévők egy adott pillanatban hátat fordítottak 
a nézőtérnek, ami megengedhetetlen vétség a színpadi játék során. Egyébként pedig 
valóban nagyszerűre sikeredett az együttes újvidéki bemutatkozása, írta Kolozsi 
Tibor a napilapban {M.Sz., 1946.111.18., 3).

1946 tavaszán számos vendégjátékot szervezett a Népszínház a Bácskában. Ál
lomáshelyei egyebek között Horgos, Zenta, Kanizsa, Kúla, Óbecse és Zombor vol
tak. Ez utóbbiban egy héten át terjesztette a magyar társulat „az új magyar kultúrát”. 
Nézőben nem volt hiány annak ellenére, hogy kánikula volt meg az aratás ideje. A 
színházterem estéről estére megtelt és a publikum nagy élvezettel kísérte a változa
tos műsort. A „szentbeszédet” itt is megtartotta Laták István igazgató, nem győzvén 
hangsúlyozni a testvériség-egység kiépítésének fontosságát {M.Sz., 1946.VII.il., 6).

Kúlán a helybeli Népkör szabadtéri színpadán lépett fel a társulat június 22-én 
és 23-án. A kisvárosban önkéntesek segédkeztek a díszletek felállításában. A tudó
sítás szerint hatalmas közönsége volt az előadásnak. A kúlai magyarság kultúréleté- 
nek szervezésében nagy szerepet vállalt Gara József református lelkész, aki a többi 
között, magas szárnyalású beszédben a vajdasági magyarság meg az itt élő népek 
testvériségének és egységének megerősítését szorgalmazta, a haladás szolgálatában 
álló kultúrmunka segítségével. Laták István üdvözlőbeszéde után Skvarkin A fattyú



című vígjátékát adta elő a társulat. Másnap hatalmas eső zúdult a városra, ám ez 
nem gátolta meg a nézőket abban, hogy végignézzék Rahmanov darabját. A hírközlő 
szerint az első felvonást ernyők alatt nézte végig a közönség. Mellesleg sehol sem 
tapasztaltak a vendégjárás során „ilyen tapintatos figyelmet és fegyelmezett érdeklő
dést” a szabadkai színjátszók, mint itt, s az elszállásolásuk is példaértékű volt {M.Sz.,
1946.V1.27., 6).

Július végén a Magyar Szó még egy nagyon fontos vendégjátékra hívta fel 
az olvasók figyelmét. Jelesül, a társulat a Brčko-Banovići Ifjúsági Vasútvonalon 
dolgozókhoz készülődött. Az előadásokat a munkacsoportok számára tervezték. 
A vasút igazgatósága ebből a célból egy vasúti teherkocsit biztosított a díszletek, 
jelmezek szállítása céljából. A színészek egy személykocsit kaptak. A Fattyút, a 
Viharos alkonyatot, meg a Dózsa Györgyöt szándékoztak előadni, illetve egy műsor
összeállítást egyfelvonásosokból, szláv és magyar népdalokból {M.Sz., 1946.VII.23., 
6). Az utazás körülményeiről is tudósított a napilap. A harminchárom tagú együttes 
„csillagos lobogóval és falombokkal” feldíszített vasúti szerelvényen utazott Laták 
igazgató kíséretében {M.Sz., 1946.VII.27., 5).

Lelkes hangnemben megfogalmazott tudósítás számolt be arról, miként álltak 
helyt a vajdasági magyar színészek. Magyar nyelven köszöntötték „a szabadság 
harcos gondolat pompás örököseit a soknyelvű és egy szívű brigádokat, az Ifjúság 
Útjának építőit”, akik között magyarországi osztagok is voltak. A felejthetetlen 
élménynek minősített esemény vezényszavai a Tito-Rákosi, a Tito-Sztálin-Rákosi, 
a Beograd-Budapest, a bratstvo-jedinstvo, meg a testvériség-egység voltak. Az 
erdei színpadon nemcsak a magyar/magyarországi ifjak nézték meg a produkciókat, 
de a más nemzetiségű fiatalok is. Nem mondható mellékesnek az a tudósítás sem, 
melynek szerzője arról számolt be, hogy a kellemes együttlét arról győzhette meg a 
magyarországi fiatalokat, hogy „itt Jugoszláviában a magyar nép milyen szabadon 
dolgozhat kultúrájának fejlesztéséért, s hogy komoly igyekezettel részt kíván venni 
hazájának kiépítésében” {M.Sz., 1946.VIII.10., 2).

Az 1945/46. évad második felében bemutatott néhány előadásról L.E. [Lévay 
Endre] írt recenziókat a Magyar Szóba. Carlo Goldoni A hazug című vígjátékának 
bemutatása alkalmából egy színházi előzetesben ismertették a szerzőre, meg a mű 
tartalmára vonatkozó adatokat, illetve az előadásban résztvevők névsorát. A Pataki 
László rendezte produkcióban a Horvát Népszínház díszlettervezője, Berislav 
Deželić közre- működésével láthatóak lesznek „a Velencét /elő/varázsoló színes és 
új képek”, írta a referens, hozzátéve: „A színpadon megelevenedő fehérharisnyás, 
csatos cipőjű, parókás, kardos, udvarló könnyű alakok, két órás vidám és kellemes 
szórakozást fognak nyújtani a közönségünknek”.

A közzétett színházi hírből egyértelműen kitetszik a publikumcsalogató szán
dék, amire nagy szükség volt, hiszen az addigi előadások látogatottsága nem volt 
tömegesnek mondható {M.Sz., 1946.11.24., 7). A Goldoni-vígjáték műsorra tűzését 
az ambicionálta, hogy végre megteljék a nézőtér, végre azok is eljöjjenek a szín
házba, akik viszolyogtak a számukra idegen életérzést közvetítő és megfogalmazó



produkcióktól. A testvériség-egységre, a demokráciára, az egyenlő emberi jogokra 
vonatkozó szólamok köszöntek vissza a színpadról, miközben nem lehetett tudni, 
hogy az éjszaka leple alatt kihez és mikor csöngetnek be, mert valakik úgy döntöt
tek -  függetlenül attól, hogy van-e valóságalapja vagy sem - , hogy X.Y. városlakó 
népellenség.

Egészében véve jó produkciónak tartotta Lévay Endre a háromfelvonásos 
komédiát. Dicsérte a Népszínház fiatal színészeit, akik „komoly és minden elismerést 
megérdemlő fejlődést mutattak” ebben az előadásban. Azt is megvallotta, hogy a 
kezdeti körülmények nem sok reménnyel biztattak, de A hazugban még a jelmezek 
tekintetében is olyan előrelépés látható, mely a csodával határos. Feltételezzük, 
hogy ekkor már a háborús bűnösöktől hátrahagyott ruhadarabokból készültek el a 
kosztümök.

Pataki László rendezőként és főszereplőként egyaránt a legmagasabb osztály
zatot kapta. A realista stílusban gondosan, körültekintően megrendezett előadásban 
Lelioként könnyed eleganciával a legtökéletesebb alakítást nyújtotta. Sántha Sándor 
elsősorban jellemszínészi képességeivel tűnt ki Florindo tolmácsolásakor. A kisebb 
szerepek alakítóira a fegyelmezettség volt a jellemző. Berislav Deželić a díszletezés 
munkájában jeleskedett: „Meglepően szép és művészi megoldásban hozta ki a dara
bot”. Mind a darabválasztás, mind pedig színpadra állítása a közönség tetszésével 
találkozott, amit a magas nézőszám is bizonyított (M.Sz., 1946.III.5., 5).

A nézők számát tekintve Vaszilij Skvarkin vígjátékának színpadra állítása is 
átmenő osztályzatot kapott. A darabot szerbhorvátból Nádor Katalin fordította, s 
ő is rendezte. Egyébként ez volt első komolyabb színpadi munkája. Lévay Endre 
a látott előadásról értekezve igencsak szőrmentén bánt a produkció elemzésével, 
hiszen a párt által futtatott káderről feltehetően nem lett volna jó elmarasztaló 
kritikát írni. Az egyébiránt fordulatokban gazdag darab színre állításával 
kapcsolatban tehát azt írta, hogy nagyon összetett feladatra vállalkozott a rendező. 
A képek szerkesztésében akadtak ugyan hiányosságok, de „mint első munkát ... 
föltétien pozitív eredménynek kell elkönyvelnünk” (M.Sz., 1946.IV.14., 7). Ez a 
logika, természetesen nem helytálló, hiszen a nézőt nem érdekli hányadik munkája 
a rendezőnek a produkció, perdöntőnek pedig a kivitelezés minőségét tekinti. S 
hogy legyen némi fogalmunk arról, miként is rendezett Nádor Katalin, „a nehéz 
párttag és frontharcos”, Pataki László visszaemlékezéseiből idézünk: „Egyszer 
egy fehér csíkokkal kifestett vasúti rámpával várt bennünket az egyik próbára, 
és mikor megkérdeztük tőle, hogy ez meg minek, megkaptuk a lenéző és szigorú 
oktatást, hogy látszik, mennyire vagyunk felkészülve a színházi munkára és -  
főleg -  hogy milyen »komolyan« foglalkozunk a darabbal, melyben világosan áll a 
szerző utasítása, hogy a színész ennél a szövegnél előrejön egészen a rámpáig, ami 
színházi nyelven a színpadnak a nézőtér felé eső, alsó, megvilágított részét jelenti. 
S[ántha] S[ándor] és jómagam, megdöbbenve vettük tudomásul ezt a rendezői 
elképzelést és csak törtük a fejünket a »modern színjátszás« rejtelmein” (Pataki, 
1996: 61).



Mint már utaltunk rá, legnagyobb nézettsége Szigligeti Ede Cs/Msának volt, 
melyet Móricz Zsigmond átiratában láthatott a nagyszámú néző. A népszínműben 
a puszták népe néz farkasszemet „a kastélyok bűnös uraival”, legalábbis a 
recenzens értelmezése szerint, tehát a mondanivaló tekintetében a darab teljes 
mértékben eleget tett azoknak az elvárásoknak, melyekről a fennálló rendszer 
úgy tartotta, hogy hathatósan elősegíthetik a szocialista erkölcsök elsajátítását. 
A rendezés munkáját Sántha Sándor „nagy körültekintéssel látta el”. Különösen 
dicsérte Lévay a pusztai meg a faluban játszódó jelenetek beállítását. A szerepek 
tolmácsolóinak is elismeréssel adózott. Megállapította, hogy a kissé vontatottan 
induló első felvonást a gördülékeny második és harmadik követte.

Németh Rudolf mint csikósbojtár jól érzékeltette a puszta neveltjét, erős 
baritonja pedig kitünően érvényesült. A második megdicsért alakítás Pataki 
Lászlóé volt, aki „nyers, fanyar” szerepében a legjobban éreztette a kastély 
elviselhetetlen levegőjét. A többi szereplő is, nagyvonalakban, jól teljesített. 
A zenekari kíséretet a szabadkai filharmónia zenészei adták Željko Straka 
vezényletével. Az énekszámok betanításáról is jó véleménnyel volt a recenzens, 
csakúgy, mint a díszletekről. M árki Béla „színekben és fényekben gazdag hátteret 
teremtett”.

Úgy tűnik, ez volt az a színházi produkció, amely megfelelt mind a közönség, 
mind pedig a korabeli politikum elvárásainak. A népnevelésnek, mint színházi 
alapfeladatnak, szereztek érvényt azok a rendezvények is, melyek az ún. üzemi 
előadások kategóriájába tartoztak. A munkásosztály színházi produkciók révén 
történő művelése volt a célja azoknak a kiszállásoknak, melyeknek egy-egy gyár 
volt az állomása. Szabadkán a Lénárd csipkegyár dolgozóihoz mentek el a színészek 
Sántha Sándorral. Szavalatokból, egyfelvonásosokból, magyar és szerb népdalokból 
állították össze a műsort. A produkciót a szláv ajkú munkások is megtekintették. 
Ezzel kapcsolatban fontos volt kihangsúlyozni azt a tudósításban, hogy a „találkozás 
a testvériség és egység jegyében zajlott le” (M.Sz., 1946.IV.19. 6).

A Vajdasági Magyar Népszínház első évadját akár jelzésértékűnek is 
tekinthetjük, mert az 1945/46. évben realizált folyamatos színházi tevékenység 
alakváltozásait is látni engedte. Nevezetesen, elérkezett egy olyan ponthoz, 
amikor az elvárások szerint egy lényegi változást/váltást/változtatást kellett volna 
végrehajtani, méghozzá a lehető legrövidebb időn belül, de a türelmetlenség 
generálta, forradalminak nevezett szándék gyakran a visszájára fordult. Állandó 
útkeresésre sarkallta a színházvezetést meg a társulatot abból a célból, hogy 
a színházba járók tudatmódosításának folyamatához hathatósan járuljanak 
hozzá, azaz, mint elvárták tőlük, a szocialista szellemben történő átnevelés nagy 
fontosságú hordozói legyenek, s ebben a törekvésben mielőbb eredményeket 
tudjanak felmutatni, különös tekintettel a munkásosztályra meg a paraszti 
tömegekre. Az ideológiai átképzés fegyvereként használt színház azonban csak 
nagyon kis mértékben „engedte magát” kisajátítani. Évszázadokon át kialakított 
törvényszerűségeinek figyelembe vétele, betartása nélkül a működésképtelenség



jellemezte. A mindenáron való ideologizálás és a szakszerűség permanens 
küzdelmének is tanúi lehetünk, s az előbbi gyakran vezetett dilettantizmushoz. A 
rendszer kiszolgálói a színház ideológiai vezetésének letéteményeseiként számos 
alkalommal olyan elvárásokat fogalmaztak meg nyilatkozataikban, amelyek nem 
a színházi kultúra továbbépítését szolgálták, s számos teátrumkedvelőnek is 
kedvét szegték. Szerencsére a színház lényegi mivolta mind többször volt képes 
munkafolyamatában leküzdeni azokat az akadályokat, melyeket a külső, avatatlan 
közbelépés vagy intézkedés állított fel. Valójában ezek a színházi sajátosságokból 
adódó apró győzelmek mentették meg, részben, az intézményt attól, hogy ezekben 
az években politikai torzszülöttként tudjon csak működni.

Mind a Magyar Szóban, mind a Hét Napban 1946 folyamán megjelent 
helyzetfelmérő és helyzetértékelő írások arról árulkodnak, hogy a színházvezetés 
tisztában volt a kialakult ambivalens állapotokkal, s rengeteg energiát pazarolt el 
az egymásnak ellenfeszülő problémák feloldására, megoldására annak érdekében, 
hogy az intézmény nemcsak működjön, de képes legyen megszerezni a társadalom 
minden rétegének a támogatását. Ugyanakkor a Magyar Kultúrszövetség által 
megfogalmazott célkitűzéseknek is eleget kellett tenni, hiszen az, mint alapító, 
illetve jótálló, a néphatóságok elvárásainak feltétel nélküli kiszolgálását várta el. 
A mindennapi gyakorlat alakította szituációk azonban fokról fokra módosították 
az elméletben írásba foglaltakat, így ha nem kívántak az illetékesek minden nap 
az üres nézőtér tényével szembesülni, nagyon hamar le kellett mondaniuk a csak 
átnevelésre koncentráló, egyoldalú szándék érvényesítéséről. A darabválasztást 
illetően a keményvonalasság melletti kiállás permanens közönséghiányt teremtett.

Ha elolvassuk a Hét Marxban 1946. szeptember 6-án közreadott felmérést a 
színházi tevékenységről, szépen kirajzolódnak azok a körülmények, melyek 
nagymértékben befolyásolták az ott dolgozók erőfeszítéseit arra vonatkozóan, hogy, 
egyfelől eleget tegyenek a működésükkel kapcsolatos elvárásoknak, melyeken 
a járhatóság igencsak leszűkített utakat kínált, másfelől pedig a potenciális 
közönség igényeit kellett figyelembe venni, az viszont nem tűrte el a bármiféle 
korlátozottságot.

A szándék, miszerint a Vajdasági Magyar Népszínház a jugoszláviai 
magyarság egyik legfontosabb népnevelő intézménye kell hogy legyen, számos 
akadályba ütközött. A megalakított társulatnál mindössze két-három hivatásos 
színész volt, rendezője pedig egy sem, „mert a néhány szakember, aki erre a 
posztra megfelelőeknek bizonyult volna, a félrehúzódó magyar intellektuelek 
bűnébe esett, népüket nem szolgálta minden alkudozás nélkül, teljes tudásával” 
{M.Sz., 1946.IX.6., 6). Köztudott, hogy Garay Béla, aki a vajdasági magyarság 
legszakavatottabb színházi szakembere volt, az első évadban nem igyekezett az 
állam alapította színház munkájába bekapcsolódni.

Szó esett már a díszlet- és a jelmeztár, illetve a kellékek hiányáról, a fűtési 
gondokról, de ezekhez társítható az irodahelyiségek, a próbaterem, a raktár, a 
kulisszaépítő műhely, a varroda hiánya is. Meg a lakáshiány, hiszen a vidékről



érkezett új színészeknek valahol lakniuk is kellett. Kölcsönvett technikai 
szakembereket kellett alkalmazni, s az a tény, hogy néhány színész a művészi 
munka mellett rohammunkában „fúrni-faragni” kényszerült, szintén az áldatlan 
helyzetnek a következménye volt. A társulat fiatal fodrászát pl. a Horvát Népszínház 
fodrásza tanította nemcsak parókát készíteni, de a „karaktermaszkírozás” 
tudományára is. Ennek ismeretében nem kell csodálkozni azon, hogy a színészek 
maszkjáról a referens gyakorta írt elmarasztalóan.

A közönséghiány okairól is elmondta véleményét a napilap cikkírója. Legfőbb 
bűnösként a régi vidéki magyar színjátszást nevezte meg, amely rossz tanítómesternek 
bizonyult, s kártékony hatása továbbra is befolyásolta a publikum színházi ízlését. 
Az ún. „limonádékkal tartották jól a közönséget”. Egy hamis és letűnt világ 
„beteg és hazug romantikáját” menekítették át a jelenbe, tovább éltették az alantas 
színházi ízlést, nemcsak az amatőrtársulatok, de a Népszínház tevékenységében 
is. Lényegében a közönség operettek iránti vonzalmát ostorozta a cikkíró, s ezzel 
magyarázta az ún. polgári közönség távolmaradását a színházi előadásokról. Pedig 
e réteg távolmaradásának oka nemcsak ízlésvilágának másságában keresendő, 
hanem abban a visszájára, fonákjára állított, megfélemlítést generáló valóságban, 
melyben napirenden voltak a bírósági ítélet nélküli kivégzések, a kitelepítések, 
deportálások, vagyonelkobzások. Ettől a rétegtől nem lehetett elvárni azt, hogy 
olyan színielőadásoknak tapsoljon, melyeknek hősei az újonnan kialakított hatalom 
letéteményeseiként a felsorolt megtorló intézkedések előidézői, végrehajtói voltak. 
Hiszen abban sem lehettek biztosak, hogy miután hazamennek a színházból, 
nem éppen akkor zörgetnek-e majd ítélethozóik pribékjei, hogy ismeretlen helyre 
hurcolják őket, ahonnan soha többé nem fognak visszatérni.

Jelentős előrelépésnek számított a dolgozó nép köréből verbuválódott közönség 
megjelenése a színházi ülőhelyeken: az estélyi ruhákat az egyszerű öltözék váltotta 
fel. Ez pedig a nézőtér demokratizálódásának a jele volt.

Azt is megelégedéssel állapította meg az évadértékelés, hogy a Vajdasági Magyar 
Népszínház egyike a legnagyobb aktivitást kifejtő vajdasági színházaknak, s vezető 
szerepet tölt be a vidékjárásban. Nemcsak a nagyobb városok publikumához viszi el a 
színpadi világ varázslatát, de a kisebb községekbe, falvakba is, ami gyakran jár külön 
odafigyeléssel, mert ez utóbbiak esetében csak a hétvégeken, illetve ünnepnapokon 
lehet előadást tartani. Említés történik arról is, hogy a játszóhelyek többsége igen 
elhanyagolt állapotban van. Megesik, hogy a színészeknek előbb rendbe kell tenniük 
a színpadot, hogy az előadást egyáltalán meg lehessen tartani -  lásd a topolyai 
esetet. Véleményem szerint az ún. színházi rohammunka tulajdonképpen abból 
állt, hogy az előadás szereplői, bizony, gyakran voltak kénytelenek kézbe venni a 
seprőt meg a por- és felmosórongyot azért, hogy az elhozott előadást egyáltalán le 
tudják játszani. A jugoszláviai új magyar demokratikus színpad megteremtésének 
célja érdekében tehát a színésznek számos feladattal kellett megbirkóznia, s éppúgy 
részt kellett vennie az ideológiai nevelés óráin, mint a fizikai munkában, a szakmai 
továbbképzéseken és a műkedvelőknek nyújtandó segítő munkában. Emellett



gondot kellett viselni az üzemek, gyárak munkásai számára összeállított, harminc- 
negyvenperces műsorokról, s a jelmezek, díszletek kivitelezésében is kötelező volt 
az aktív részvétel. Ilyen körülmények között az egy év alatt elkészített tizenkét 
bemutató valóban átlagon felüli, mennyiségi teljesítményként értékelhető, még 
akkor is, ha tudjuk, erre azért volt szükség, mert néhány produkciónak -  A gyanús 
személy, Tiszazug, Dózsa György -  még ezer nézője sem akadt.

A második évad igazgatóváltással kezdődött. Laták Istvánt Pajzs Pál váltotta 
fel, akinek elképzelései a színházszervezésről azonosak voltak „az eddigi irányvonal 
hordozóiéval”. Ismételten nyomatékosították a testvériség és egység szellemében 
történő működés fontosságát, valamint azt, hogy az első évad hiányosságainak 
kiküszöbölésére törekszik majd a társulat. Szem előtt tarják „a magasabb 
követelmények” megvalósítását, emelik a produkciók művészi színvonalát, 
s biztosítják a megfelelő munkafegyelmet, a darabválasztással kapcsolatos 
kérdésekben pedig tekintetbe veszik nemcsak az idők szelleméhez való igazodást, 
de a magyar közönség színházba járási szokásait, kialakult ízlésvilágát, illetve „a 
nevelő szerepnek megfelelő művészi kifejeződést” is igyekeznek megtalálni (H.N., 
1946.IX.13., 6).

A cikkíró számba vette az egyéb, megoldásra váró feladatokat is. Fontos volt 
számára kihangsúlyozni azt az megállapítást, miszerint „a nép kulturális szolgálata 
ma már megbecsült hivatás”. Nem hallgatta el azt sem, hogy Jugoszlávia még 
nem tudja biztosítani „azt a kivételezetten boldog életet és megbecsülést”, melyet 
pl. a Szovjetunióban élveznek a színészek. A minőségjavítás egyik eszköze egy 
színészképző iskola megnyitása lehetne, ahova csak azok a jelöltek nyerhetnének 
felvételt, „akik a színészi tehetség kétségtelen jeleivel” rendelkeznek. A pénzügyi 
helyzet javítására is oda kell figyelni. Jelesül, az előadások számának növelése 
elengedhetetlen feltétel ennek a problémának a megoldásában, mint ahogyan „a 
nevelői szerepnek megfelelő művészi kifejeződését is meg kell találni” (H.N., 1946. 
IX.13., 6).

Az új igazgató elképzelése szerint a vidéki állomáshelyeket ki kell terjeszteni 
Bánátra, Baranyára, Szlavóniára és a Muraköz magyarlakta térségeire is. Gondolni 
kellene Belgrád és Zágráb „magyar munkásokból és iparosokból álló közönségére” 
is. Egyszóval, „az újjáépítésben dolgozó tömegek” számára kialakítandó színházban 
helyet kell kapnia a haladó szellemű világirodalom termékeinek éppúgy, mint a 
Szovjetunió kiváló színpadi szerzőinek, a délszláv népek színműirodalmának, a 
magyar népi színpadi termékeknek, de az ún. szórakoztató daraboknak is, mert 
azok hozhatják meg a közönség számára a felüdülést (H.N., 1946, ua.).

A tájékoztató jellegű összefoglalóból azt is megtudhatjuk, hogy Garay Béla 
lett a főrendező, és hogy az igazgató Szivárvány címmel egy „népi revü” jellegű 
darabbal járul hozzá ez utóbbi elképzelés megvalósításához. A színház összvajda- 
sági jellegét bizonyítandó, az új évadban az első két bemutató színhelye a zombori 
színház lett. A jeles eseményről mind a Hét Nap, mmd pedig a Magyar Szó megem
lékezett. Török Sándor Április című vígjátékát Garay Béla, NuSié A képviselőiét



pedig Sántha Sándor rendezésében láthatta a zsúfolt nézőtér. A szerb komediográ- 
fus darabját Herceg János fordította, ami szintén hatással volt a jó fogadtatásra. La
ták István szerint A képviselő „eleven, szép fordításban” került a nézők elé (H.N.,
1946.X.4., 6). Érdekes összevetni a két újságban megjelent recenziókat. A Magyar 
Szó, miután megállapította, hogy egy kicsit ünnepnapnak számított a bemutató, te
kintettel a Zomborban született és élő íróra, azt is hangsúlyozta, hogy a szerb szín
padokon gyakorta látott és közismert figurákat sikerült úgy megjeleníteni, hogy 
azok „az író szándékainak meghamisítása nélkül” mutatták be a magyar közönség
nek a szerb polgári élet „zamatos, színes” alakjait. Dicséri az írás Sántha Sándor 
rendezését, de mint a főszerep tolmácsolójának (Jevrem Prokié) is elismeréssel 
adózik. Az apróbb, gondatlanságból fakadó hibákat sem hallgatta el a kritikus, 
de a színpadon otthonosan mozgó színészeket megdicsérve azt is kiemelte, hogy 
„hatalmas” a sikere és nagy a jelentősége a produkciónak {M.Sz., 1946.X.3., 3). A 
Hét Napban Laták tett említést arról, hogy „a testvéri szerb nép írójának” művét 
kevésbé ismeri a vajdasági magyar közönség. Az elmúlt évben színre vitt Gyanús 
személy nem érte el a kívánt sikert, ebben az előadásban viszont már rutinosabban 
játszottak a színészek, s „művészettel rajzolt balkáni világot” elevenítettek fel a 
nézők előtt. A jó rendezésnek köszönve a színészek játéka is felszabadultabb volt, 
ami gördülékeny előadást eredményezett. A hiányosságokat a fiatalabb színészek 
számlájára írta Laták: egészében véve azonban mindkét vígjáték premierje kedve
ző fogadtatásban részesült (H.N., 1946. X. 4., 6).

Úgy tűnik, a vidéki bemutatók ezúttal az elvárásoknak megfelelően indították 
útjára a két előadást. A szerb darabot 5460-an látták, ami a Gyanús személy 
nézőinek számához viszonyítva -  871 -  igen szép eredménynek számított.

A Szivárvány című háromfelvonásos zenés, táncos „néprevüt” szintén Garay 
Béla állította színre, majd azt követően még két előadást rendezett 1946 végéig. 
Az egyik Konsztantyin Szimonov színműve, a másik pedig Marcel Pagnol Topáz 
című vígjátéka volt.

A Szivárvány ősbemutatójával két alkalommal is foglalkoztak a Hét Nap 
referensei. Először s.j. aláírással előzetes tájékoztatót olvashatunk arról, hogy 
hamarosan „[a] magyar nép gazdag, dússzínű képzeletének versekben rímek közé 
fogott apró történetei, balladái kelnek életre a színpadon” (H.N., 1946.X.18., 6). 
Egy megnézett próba alapján mondja el a tudósító azt, hogy mit is fog látni a 
nagyérdemű. Derű és ború váltogatják majd egymást, így az írás, „naiv de mély 
értelmű mesejátékok” peregnek majd le a nézők előtt, s mindez az igazgatónak, Pajzs 
Pálnak az érdeme, aki nemcsak darabíróként, hanem nagyszerű zeneszerzőként is 
bemutatkozik. A népdalok dallamainak felhasználásával fülbemászó énekszámokat 
írt. A szabadkai filharmónia legkiválóbb zenészeiből álló zenekar kíséri majd a 
Garay Béla rendezte előadást (H.N., ua.).

A „népi demokrácia legújabb ünnepeként” beharangozott előadásban a társulat 
minden tagja szerepet kapott. Az ősbemutató kritikai megítélése szintén a Hét 
Napban jelent meg dr. Hock Rezső tollából. Elöljáróban arról írt, hogy a Szivárvány



jelentős állomása a vajdasági magyar színjátszásnak, mert azt bizonyítja, hogy 
„a művészetnek népi talajba vetett magja igen gyorsan egészséges szép virágba 
szökken”. Egy olyan színházi kritikát olvashatunk, mely nemcsak az előadást elemzi, 
de a kiépítésben lévő szocialista társadalom glorifikálása mellett áll ki, számba 
véve az ősbemutató erényeit. Olyan mondatok olvashatók a recenzióban, hogy 
íme, egy előadás, amely a népfelszabadító harcnak köszönve kapott lehetőséget a 
megvalósulásra. Eszmefuttatását kiterjeszti annak megállapítására is, hogy mindaz, 
ami eddig elősegítette és életben tartotta a népnyomorítást, immár megszűnt. A 
háromfelvonásos darabról úgy beszél, mint „az önmagunkra találás” nagyszerű 
példájáról. „Színpadi stilizálásban” váltogatják egymástaszínpadi képek,énekszámok, 
szavalatok, táncbetétek. A produkció kapcsán stilizált népi zene kíséretében előadott 
népi szövegekről beszél, meg szimbólumokról, melyekről megjegyzi, hogy azok 
általában jól sikerültek. Hiányolta viszont azt, „hogy az elnyomás és megaláztatás 
szimbólumai” mellett nem jelent meg „az ellenállás, lázadás valamely szimbóluma”. 
Hogy az említett szimbólumok miként épülhettek be egy népi táncrevünek titulált 
előadásba, konkrét leírás híján, ma már igen nehéz lenne megállapítani. Hock Rezső 
nem hallgatta el azt sem, hogy bizony egy kis dramaturgiai beavatkozás nem ártott 
volna az előadásnak. Megjegyzéséből arra lehet következtetni, hogy a problémát a 
jelenetek hosszúsága okozta. Az egyébként kellemes „lírai” zene élvezetét viszont 
időnként a gondatlan hangszerelés zavarta meg.

A kritikus szerint Garay Béla hatásos, kiváló rendezésben vitte színre a 
Szivárványt. Arról is beszámolt, hogy „ugrásszerű javulás” jellemezte a színészi 
teljesítményeket. Egy-egy szereplőnek egészmondatos méltatás jutott. Németh 
Rudolfnak nemcsak szépen csengő, kellemes hangjáról szólt elismeréssel, de „a 
változatos szerepkörben” is jól megállta helyét, írta Hock. Sántha Sándornak 
kitűnő jellemformáló készségét dicsérte, míg Sántha Puszta Lajos nem nagy 
terjedelmű hangját ígéretesnek nevezte (H.N., 1946.X.25.).

A horvát társulat díszlettervezője, Berislav Deželić nyílt színi tapsot érdemelt 
ki stílusos és rendkívül leleményes színpadképeivel. Mellesleg az Orosz emberek, 
valamint a Topáz című előadásokban is közreműködött mint díszlettervező. Az 
orosz színmű díszleteit művészinek, „élménybemenőnek” nevezte Lévay Endre, a 
francia vígjátékot pedig „modern, ... hatásos formájú, ... feledhetetlen színfalak” 
között játszották a színészek (H.N., 1946.XI.22., 9; XII.24., 14).

Konsztantyin Szimonov Orosz emberek című színművének bemutatójáról 
előzetest a Magyar Szó közölt. A tudósítás írója leszögezte: a Vajdasági Magyar 
Népszínház ünnepi hangulatban készül a premierre. A művet „ragyogónak” nevezi, 
meg „népi és az érzelmek mélyre nyúló” színművének tartja, melyben bemutatkoz
hat „az alakuló, új és új erőket verbuváló és a régi erőket céltudatosan fejlesztő” 
népszínházi együttes Garay Béla főrendező irányításával (M.Sz., 1946.XI.16., 5).

A hetilapban Lévay Endre volt ezúttal a kritikus. Az Orosz emberek 
cselekménye 1941-ben játszódik, s a „bekerített vörös hadsereg egyik csoportjának 
hősies helytállását” idézi meg, továbbá természetesen „a német úrnép hátborzongató



bestiáiitását” (M.Sz., 1946.XI. 25., 5). Az egyszerű orosz emberek hősies 
magatartásáról szól a darab, melynek színpadra állítása forgó színpadot igényelt 
volna. Nélküle ugyanis „kissé nehézkesen peregtek a képek”. Az összbenyomáson 
egy-két színész is rontott, mert időről időre „kiesett a szerepéből”, de ezért nem 
a rendezőt okolta Lévay. Balázs Janka mély átéléssel alakította az anyát, s N. 
Kiss K lára Mária Nikolajevnája élményt nyújtó alakítás volt. Sövény Károly 
kapitányként rokonszenves jelenség volt a színpadon. A kritikus kellemes orgánumát 
dicsérte meg, de hiányolta játékából a könnyedséget. Ezen kívül színpadi mozgása 
is sok kívánnivalót hagyott maga után, szövegmondása pedig erőltetett és kissé 
iskolás volt. Fejes György sem jeleskedett. A kezeivel gyakran nem tudott mit 
kezdeni. Németh Rudolf ezúttal is „csaknem kifogástalan” alakítást nyújtott. A 
színészek egy része, Lévay szerint, „kötelességszerű munkát” végzett (H.N., 1946.
XI.22., 9).

A bemutató után az előadással az újvidéki kultúrotthonban vendégszerepeit 
a társulat. A recenzió írója úgy vélte, hogy „[a] szereplők kiegyensúlyozott játéka 
különösen a drámai feszültségű jeleneteknél bontakozott ki”. A díszletek művészies 
kidolgozását dicsérte, meg a biztos kezű rendezést. Viszont, mint megjegyezte, 
igen kínosan hatott az, hogy a szombat esti produkciónak alig volt nézője, mert a 
városban jó néhány „műsoros, tánccal egybekötött rendezvény”, meg „különböző 
hangverseny” volt, illetve az albán árvízkárosultak megsegítésére szervezett műsor is 
ekkor zajlott. A műkedvelők sem tisztelték meg jelenlétükkel a vendégjátékot, holott 
„igazán sokat tanulhatnának a begyakorolt, sokat fejlődött együttestől” (M.Sz., 1946.
XII.25., 5). A közönséghiányhoz valószínűleg maga a darab is hozzájárulhatott. Az 
új, kialakulóban lévő szocialista rendszer, s a mintaképül állított Sztálin nem biztos, 
hogy nagy vonzerőt gyakorolt azokra a színházba járó magyar családokra, akik, 
mint népellenség, mindennapos tanúi voltak a különböző típusú üldöztetéseknek a 
deportálástól a vagyonelkobzáson át az esetleges kivégzésekkel bezárólag.

A Topáz című vígjáték bemutatásáról készült közleményből kiderül, hogy 
a választás azért esett erre a darabra, mert a szerzője, Marcel Pagnol a szatíra 
francia mestereinek legjobbjai közé tartozik, illetve még inkább azért, mert „a 
polgári társadalmat vette bonckése alá”, s görbe tükörnél sokkal többet adott 
(M.Sz., 1946.XI1.19., 7). A modern francia szerzők között is kiemelt hely illeti 
meg a forgatókönyvíróként is gyakran jeleskedő szerzőt. Jó humorát dicséti Lévay, 
meg nagyszerű ábrázolóképességét, s persze az sem mellékes, hogy „a romlott 
és alkonyát élő polgári társadalmat »karikírozza«”. A rövid tartalmi ismertető 
után a kritikus megállapította, hogy a bemutató közönségsiker volt. Elismerően 
írt Garay Béla képszerkesztési módjáról, kifogásolta viszont azt, hogy az előadás 
adós maradt „a szatíra mindent elöntő levegőjének” megteremtésével. Kifogásolta 
továbbá azt is, hogy nem volt egységes az előadás játékstílusa. A színészek egy 
része a realista ábrázolás vonalán mozgott, míg mások játékában a szatirikus elemek 
domináltak. S hogy ez valóban így lehetett, igazolja mind a Magyar Szó bán, mind 
pedig a Hét Napban megjelentett egybehangzó előadás-elemzés. Mindkét referens



megemlítette Sántha Sándor hiányos szövegtudását, valamint Svarc Sándor 
meglepően jó alakító képességét, illetve Pataki László tanácsnokát, „amely nem 
volt a megszokott Pataki játék” (M.Sz., 1946.XII.19., 7).

Annak ellenére, hogy Lévay Endre nagy sikert jósolt a produkciónak, a 
Topázra mindössze 1115 néző volt kíváncsi (Gerold/Pastyik, 1970: 27).

A színház arculata kialakításának folyamatához ebben az időben hozzátartoztak 
azok az évadértékelések is, melyeket három-négyhavonként készítettek az 
illetékesek a Kultúrszövetség számára, s melyeket a Magyar Szó bán, a Hét Napban 
vagy a Hídban jelentetett meg a színházi vezetés. Az 1946/7. évad első négy 
hónapjának munkájáról szóló jelentést Pajzs Pál, az igazgató hozta nyilvánosságra 
a Hét Nap december 24-i számában. A mérlegkészítés arra igyekezett választ adni, 
vajon az elmúlt időszakban realizált színházi tevékenység beváltotta-e a hozzá 
fűzött reményeket. Az intézmény vezetője arról is elmélkedett, vajon „milyen 
kilátásokkal néz /a társulat/ a jövő elé” (H.N., 1946.XII.24., 10).

Elöljáróban összehasonlította az 1946. szeptember elseje és december 
15-e közötti időszakban realizált előadások, meg a nézők számát az 1945. évi 
időarányos adatokkal, és megállapította, hogy a nézettséget illetően 300% -os 
emelkedés valósult meg: 4871 néző volt 1945-ben, 14484 pedig 1946 jelzett 
periódusában. A jelentéstevő csak részben volt elégedett az eredménnyel. A terv 
1947-re vonatkozóan 600 %-os javulást látott elő. Nagyon érdekesnek tartjuk ezt a 
hozzáállást az elvárások tekintetében, hiszen a közönség számának viszonylatában 
olyan módszerek alkalmazásában keresi a tartós megoldást, mintha gazdasági 
termelésről lenne szó, nem pedig olyan emberi tényezőről, amelyben a mennyiség 
más törvényszerűségeknek engedelmeskedve manifesztálódik. Mellesleg, Pajzs 
azt is hozzáteszi a fentiekben megfogalmazott kívánalmakhoz, hogy a műsorterv 
megvalósításának a sikere közönségfüggő. Meghitt, bensőséges kommunikációt 
feltételez a színpad és a nézőtér között, tehát hatványozottan oda kell figyelni 
arra, hogy a színpadra állított előadások „szórakoztatva tanítsanak”, továbbá 
„igaz művészetet” nyújtsanak, mert csak így érhető el a kitűzött cél, miszerint 
az intézmény valóban a nép színházaként lesz képes működni. Márpedig jelenleg 
sajnálattal kell megállapítani azt, hogy nem tömeges a produkciók látogatottsága 
Szabadkán, ahol havonta 15 előadást játszik a társulat, melyből kettő diákelőadás. 
A nézőszám csak nagyon ritkán éri el a bűvös 400-at. Hasonló az eset Újvidékkel 
is, míg a többi vidéki helységben általában, telt ház előtt játszanak a színészek. 
A két nagyvárosban, szögezi le a direktor, igencsak idegenkednek a „magyar 
dolgozó tömegek” attól, hogy kulturális igényeiket „saját színházukban, magyar 
nyelven elégítsék ki”. Arról is olvashatunk a jelentésben, hogy a Vajdasági Magyar 
Népszínház tulajdonképpen kultúrmissziós feladatot teljesít, ami nagy felelősséget 
jelent, hiszen „a magyar munkáskultúra” megteremtésén van a hangsúly. Követendő 
példaként a Szovjetuniót állítja, ahol „a nemzetiségi színházak sorsát annyira 
szivükön viselik a dolgozók, hogy a színházakban már hetekkel előbb elővételben 
elkelnek ajegyek” (H.N., 1946, ua.).



A helyzetjelentés taglalja az elvégzett színészi feladatok minőségére vonatkozó 
meglátásokat is. Kénytelen-kelletlen elismeri azt, hogy, úgymond, a jelenlegi 
együttes nem éri el a polgári színházak színészei által produkált nívót. Okát abban 
látja, hogy „a művészi gárda” jobbára munkásemberekből áll, s tőlük jobbat elvárni 
egyéves gyakorlat után nem lehet. A közönség viszont továbbra is „úgy tekint a 
színházra, mint a múltban a polgári társadalom tette”. Az előadások művészi 
kidolgozása sok kívánnivalót hagy maga után. Ezért nemcsak a színészek szakmai 
járatlansága okolható, hanem az is, hogy mindig újabb és újabb bemutatóra kell 
készülniük, minek következtében a kidolgozottság problematikussá válik. A nézők 
távolmaradása részben ezzel is magyarázható. Az anyagi kiadásokat is megnöveli a 
sok új bemutató kivitelezése. A kiadások csökkentéséhez nagyban hozzájárulhatna 
egy-egy előadás számának a növekedése.

Az elmondottakat számba véve, Pajzs az elkövetkező időszak tennivalóit is 
lajstromozza. Az általa megemlített darabokból az évad második felében a következő 
előadásokat láthatta a közönség: a Liliomot, a János Vitézt meg a Ludas Matyit. A  
tervezett Krleža-drama helyett Heijermans Remény című „halászdrámáját” rendezte 
meg Pajzs Pál. A listát Moliére Danáin György című vígjátéka egészítette ki.

Az igazgatói beszámoló a jövőben a bácskai meg a bánáti vendégszerepléseket, 
az üzemek, gyárak látogatását -  15-20 perces alkalmi műsorokat említett - ,  illetve a 
politikai, művészeti, irodalmi és sporttanfolyamokon való részvételt is előirányozta. 
Ezen kívül egy színházi folyóirat kiadását is szóba hozta. Az új bérletrendszerről is 
részletesen tájékoztatott az igazgató, miről a Magyar Szó 1946. évi december 29-i 
száma adott hírt. A bérlet bevezetésének célja az volt, hogy „a dolgozó tömegek 
olcsóbban járhassanak a színházba, mint a moziba” 1947. január 1-től kezdve. A 
változás nem „üzletpolitikai” lépésnek tekintendő, hanem azt a célt kell szolgálnia, 
hogy a munkások színházi nézőkké váljanak.

A Hét Napban megjelentetett helyzetfelmérő írásnak volt még egy kuriozitása: a 
néphatóság iránti hála kifejezése. A színház közvetlen felettese ugyanis még mindig 
a tartományi Főbizottság volt, s ennek támogatását „illett” megköszönni. De hogy ne 
lógjon ki a lóláb -  ahogy mondani szokás - , Pajzs igyekezett elhárítani még a gyanúját 
is annak, hogy valamiféle „fennhatóság gyakorlásáról” lenne szó. Hivatkozott a baráti 
viszony meglétére, mely tanácsadói minőségben van partneri viszonyban a színházzal, 
, jó  barátként, testvérként” kezeli azt, s nagy megértéssel viseltetik a jelentkező sok 
probléma megoldásának kérdésében (H.N., 1946.X11.24., 10).

A színház működésének alapkérdésében 1946 végére még mindig nem sikerült 
egy nagyobb mértékű előrelépést tenni. A társulatépítés ugyanis a legösszetettebb 
teátrumi feladatok közé tartozik, s a lényegi megoldás nem pártfeladat kérdése, 
nem jóakarat, parancsszó vagy jóindulat kérdése. Autochton, csak öntörvényeire 
hallgató művészi kifejezésmódról lévén szó, a színpadi produkció mindenekelőtt 
színészfüggő. Kibontakoztatásának folyamata az emberben meglévő színpadorientált 
isteni szikra meglététől és kifejezésre juttatásának a képességétől függ, nem pedig 
az elöljáróban felsoroltaktól. A színjátszás 1946-ban még nagyon messze járt



attól, hogy a politikai, társadalmi, meg a gazdasági elvárások mellett élni tudjon 
egyedi sajátosságainak az érvényesítésével. Az új szocialista szellemiség elítélte a 
színházi tevékenységben a múltban előtérbe helyezett ún. haszonhajhászást, de a 
megfogalmazott célkitűzésekben gyakran volt színházidegen, mert olyan eszmei/ 
politikai követelményeket dolgozott ki, melyek pl. a gazdasági életben a termelés 
ismérvei szerint működtek, s mint ilyenek, nem voltak összhangban a művészi 
munka specifikumaival. A korszellem meg a kialakulóban lévő, illetve már kialakult 
körülmények még nem tették lehetővé annak felismerését -  s főleg realizálását 
- , hogy miként kell összhangot teremteni a jó színházi produkcióra, a közönség 
igényeinek kielégítésére és az uralkodó államhatalmi elképzelésekre vonatkozóan.

Az 1947-es esztendő első bemutatója Hermán Heijermans Remény című 
színműve volt, mely egyben az igazgatónak, Pajzs Pálnak volt az első rendezése. 
Mellesleg a Gerold/Pastyik-féle bibliográfia Rind Károlyt nevezi meg rendezőként, 
ami téves (1970: 27).

Az előadásról Lévay Endre a Hét Napban, Laták István pedig a Magyar 
Szó bán tette közzé értékelését. A darabválasztás tekintetében egybehangzó 
véleményt fogalmaztak meg: ennek a műnek színpadra állítása is biztosítja, hogy a 
Népszínház valóban „a dolgozó magyar népszínháza lett”, s kezd eleget tenni annak 
a követelménynek, mely szerint, ahogy Laták írta, „tömegnevelő” intézménnyé 
nőtte ki magát {M.Sz., 1947.1.16., 7). A holland halászok nehéz életét, embertelen 
kizsákmányolását és sanyargatását bemutató színművet Pajzs Pál dolgozta át: 
négy felvonás helyett háromban játssza a társulat. A tömörítés előnyére volt az 
előadásnak, mert megszabadította azt „a hosszadalmasságtól” {M.Sz., ua.). Lévay 
is értékelte az átdolgozást, s megállapította, hogy a harmadik felvonás kevésbé 
sikerült. Azt is megjegyezte, hogy a szereposztás az adott lehetőségekhez igazodott 
{H.N., 1947.1.17., 6).

Laták is kitért a szereplők megválogatására és hangsúlyozta, hogy a 
bemutatónak a pozitív oldala abban nyilvánult meg, „hogy a darabot nem régi 
hivatásos rendező” állította színre. A már sok színpadi tapasztalattal rendelkező 
színészek ezúttal nem, vagy csak kis szerepeket kaptak, viszont a Népszínház 
fiatalabb, meg kezdő tagjai ily módon a főbb szerepek tolmácsolóiként felfedhették 
tehetségüket, rátermettségüket.

Mindkét recenzens röviden ismertette a darab tartalmát. A Reményi „nemes 
veretű”, magas színvonalú irodalmi termékként értékelték, mely egyúttal a néphez 
közel álló mű, s mely a tőke karmai közt vergődő nyomorúságos halászfalu életét 
mutatja be. A nyomor elől az alkoholba menekülő tengeri munkások elevenednek 
meg a színpadon, s Lévay, miközben részletesen leírja a történetet a szereplőkön, 
mint a megformálásra váró jellemek hordozóin keresztül, egyben oktatja/tanítja is 
a potenciális munkás nézőket. Laták a tanulságot is megfogalmazza recenziójában: 
„Szinte művészi igazolásnak kell vennünk ezt a munkásdrámát, miért kell egy népi 
államnak államosítania minden nagyüzemet, hogy ezt a lelketlen munkásnyúzást 
mindörökre megszüntethesse” {M.Sz., 1947.1.16., 7).



Nagy vonalakban jól sikerült rendezésről számolt be a két referens. A realista 
játékstílusban előadott színműben Németh Rudolf alakítását tekintették a leghi
ánytalanabbnak. Nagy hatásúnak nevezték Kiss Klárának, Johanna anyó megsze
mélyesítőjének a játékát is, s abban is azonos volt a véleménye a két kritikusnak, 
hogy Cathry Nelli (Roosie) nem volt kellőképpen meggyőző minden jelentben. 
Fejes György suhanca szintén hagyott némi kívánnivalót a szereptolmácsolást 
illetően. Rind Károly személyesítette meg a szegény halászból lett hajósgazdát. 
Robusztus alakja ugyan predesztinálta erre a szerepre, de a művészi kidolgozott
sággal adós maradt az ábrázolása. Lévay a meggyőzőerő hiányát rótta fel neki.

Berislav Deželić díszletéről mindkét recenzens elismerően nyilatkozott. 
Lévay „a Bolygó hollandus” képeire asszociált, s úgy látta „nemcsak keretet, de 
távlatot is adnak a holland halászélet régi küzdelmes napjaiból” a színpadképek 
(H.N., ua).

A bemutatót sikerként könyvelték el. Egy biztos, az előadásnak összesen 16953 
nézője volt, ami az 1947-től bevezetett bérleti rendszer helyénvalóságát igazolta.

Molnár Ferenc Liliom című „külvárosi legendájának" műsorba iktatásáról, 
s magáról a megvalósított produkcióról Laták István és Lévay Endre kissé eltérő 
módon nyilatkozott előadás-értékelő beszámolójában. Az előbbi a Hét Nap 1947. 
február 14-i számában tette közzé kritikáját, míg Lévay a vajdasági magyarok 
egyetlen napilapjában február 11-én elemezte részletesen a látott előadást.

Az immár klasszikusnak számító Molnár Ferenc színpadi életművéről, illetve 
a polgári író darabjáról Laták úgy beszélt, hogy az „mindig a színpadi ötletek 
boszorkányos ügyességű felhasználásával” hatott, „s ezért a színpaddal szemben 
túlságosan nagy igényeket nem támasztó közönségnél mindig nagy sikereket” ért 
el. Miután a szoros értelemben vett szocialista ideológiai hozzáállás elvárásainak 
megfelelően kellett szólni a látottakról, Laták a színpad törvényszerűségeit igencsak 
ismerő, abban igencsak jártas Molnár egyértelmű dicséretét nem mervén felvállalni, 
a mellébeszélés egy enyhébb változatát szőtte bele mondandójába: nevezetesen, a 
cinikussággal elegyített érzelmességről beszél, meg a valóság, az irrealitás meg 
a miszticizmus ötvözetéről. A darab műsorra tűzésének indokoltságát, egyáltalán 
létjogosultságát a szocialista színpadon abban látja és kívánja láttatni, hogy a 
„keletkezése idejében ... köznapi embereket, szenvedő, bajbajutott, számkivetett 
emberek dolgait -  szerelmét vitte a magyar színpadra és nem királyok és mágnások 
dicsét, ragyogását”. A Liliom szerinte a városi élet valóságát bemutató legjobb mű 
és ezzel a ténnyel indokolható jelenléte a Népszínház műsorrendjében.

Lévay Endre a napilapban értően elemezte a darabot, s helyeselte a reperto
árra tűzését. írásában megállapítja, hogy a színházi életben az igazi értékeket a 
megfelelő műsorpolitika, meg a lehetőségekhez mérten, a produkciók tökéletes ki
dolgozása jelenti. Hangsúlyozza, hogy „[a] darab magán viseli a romantika jegyeit 
éppúgy, mint a kívülről szemlélt világ idegenségét, ... kívülről nézi a városligeti 
»lumpenproletárok« vergődéseit, tompa színekkel festi, blazírt hangon beszél a 
körhinta és a hullámvasút környékén izzó, fülledt életről. A kintornák rikácsoló



hangjai mögött mi átérezzük a polgári társadalom kitaszítottjainak vergődéseit”. 
A Népszínház működésének viszonylatában Lévay jelentős eseményként értékeli 
a bemutatót. Erényének tartja, hogy „a romantikus színmű realista kidolgozásban” 
kerül a nézők elé, mert a kettő nincs egymással ellentmondásban, „hiszen éppen a 
szocialista realizmus tanítja, hogy a realizmus és a romanticizmus között nem lehet 
éles határt vonni”.

Az előadás minőségének megítélésében is részben eltérő a két kritikus 
véleménye. A rendezés és a címszerep Pataki László kezében volt, s Laták úgy 
látta, hogy a kettős feladatnak a szerep kidolgozottsága látta kárát. Nehezményezte 
azt is, hogy a rendezés, egyszerűsítés céljából, nem tömörítette az amúgy sem 
nagyon hatásos, „giccs felé mutató polgári misztikumot” (H.N., 1947.11.14., 9). Ezzel 
szemben Lévay azon a véleményen volt, hogy Pataki rendezőként hiánytalanul 
érvényesítette a darab mondanivalóját. Plasztikus rajzát adta a lumpenproletariátus 
gyökértelen életének, és a realista átértékelése a darabnak indokolttá tette a 
műsorba iktatását. Mindössze a nagyjelenet halkszavúságát kifogásolta. Liliomot 
Pataki egyszerű, sima játékmodorban jelenítette meg, s azért is dicséretet kapott, 
mert „nem igyekezett mindenáron rokonszenvesebbé tenni” az általa tolmácsolt 
színpadi figurát.

Abban egyezett a két kritikus véleménye, hogy Gyjapjas] Dávid M ária 
„meglepően jó és kotnyeles” Marika volt: bemutatkozása nagysikerűnek volt 
mondható. N. Kiss K lára Muskáthnéjával kapcsolatban is azonos véleményen volt 
Laták meg Lévay. Megállapították, hogy „igazi molnárferenci figura” volt. Kunyi 
Mihály Ficsúrja elismerésben részesült. Ezúttal Fejes Györgynek is kijárt a 
dicséret: „parvenü hordárja ... meggyőzően hatott” {M.Sz., 1947.11.11., 5) A kisebb 
szerepek tolmácsolóinak játékával általában elégedettek voltak a referensek.

Március hónapja két bemutatóval gazdagította a színház repertoárját. Először 
8-án, Sántha Sándor rendezésében a János Vitéz daljátékot játszotta az együttes, 
majd pedig március 22-én Moliére klasszikus vígjátékát, a Garay Béla rendezte 
Danáin Györgyöt mutatták be.

A Magyar Szó a daljáték bemutatóját megelőzően kétszer is foglalkozott a 
készülő előadással. A tudósító megállapította, hogy a készülő produkció igen nagy 
zenei felkészültséget feltételez, márpedig a magyar társulat elsősorban prózai 
együttes, és nem sok gyakorlata van a zenés darabok színrevitelében. A premiernek 
szakmai szempontból néhány komoly fogyatékossága volt. Erről mind a napi-, 
mind pedig a hetilap színi referense hasonlóan gondolkodott. A nagyigényű zenés 
műnek elsősorban a karéneklés látta kárát: a kórus „tömörség nélküli” volt, illetve 
„túl laza”. A szólóénekek előadói sem jeleskedtek: hol a taktust vétették el, hol 
pedig az erőteljes hang hiánya okozott gondot. Kivétel egyértelműen a címszerepet 
tolmácsoló Németh Rudolf volt, aki ezúttal viszont a színpadi játékban teljesített alul. 
Színészi teljesítmény dolgában Szabó Cs. M ária (gonosz mostoha), Sefcsics Mici 
(királykisasszony) és Sántha Sándor (Bagó) vált ki az együttesből. Az utóbbinak 
énekhangjával is elégedettek voltak a referensek. Garay Béla mint francia király,



Lévay szerint, jól sikerült karikatúra volt (H.N., 1947.111.14., 9), míg a Magyar Szó 
kritikusa szerint „kicsit túlméretezte az ügyefogyott királyt” (1947.111.14., 5).

A rendezést mindkét referens megdicsérte, állítván, hogy a körülményekhez, 
meg a színészi képességekhez viszonyítva, a rendező, Sántha Sándor alapjában 
véve sikeresen birkózott meg a csöppet sem könnyű feladattal.

Az előadásról szóló recenziókat olvasva úgy véljük, egy sikeresebb amatőr 
előadást láttak a nézők, de „a magyar folklór világából kihajtott remek mesejáték”, 
„legendás képekben és legendás alakokban” bővelkedő ismerős világa, meg a remek 
zene végül is jó hatást váltott ki a publikumból. Az előadás szemet gyönyörködtető 
kiállítása -  jelmez, díszlet -  a legmagasabb osztályzatot kapta a kritikusoktól. A 
János Vitéz mindenütt telt házas előadás lett. A vidékjárást illetően nagy problémát 
jelentett a hangszerek hiánya, illetve néha még egy zongora hiánya is, mert 
hangszeres kíséret nélkül nem lehetett előadni a daljátékot.

A Hevesi Sándor fordította Danáin Györgyöt Garay Béla állította színpadra. 
Mind a Magyar Szóban, mind pedig a Hét Napban közzétett, a darabválasztással 
kapcsolatos írások leszögezték, hogy az minden szempontból megfelelt a 
követelmények, melynek a Vajdasági Magyar Népszínház eleget kell hogy tegyen. 
Egyfelől bemutatásra kerül egy világirodalmi klasszikus olyan nézők előtt, akiknek 
a többsége nem ismeri a francia színpad „forradalmasítóját”, Moliére-t, másfelől 
a vígjáték mondanivalóját a szerző „az élcelődés legművészibb eszközével” 
fogalmazta meg, „időt álló társadalmi bírálatot közvetít a néző felé, korszerűsége is 
megkérdőjelezhetetlen”. A történet, mely az előkelő francia felső tízezer fonák életét, 
valamint a felfelé kapaszkodó, zsírosodó nyárspolgári mentalitást pellengérezi ki, 
egyértelműen a nép számára íródott művek közé tartozik. Egészséges humorú 
vígjátékot láthatott a publikum a könnyedén pergő előadás révén, mely Lévay 
szerint, Garay szakavatottságát is igazolja (M.Sz., 1947.111.25., 4).

A Hét Nap recenzensének más volt a véleménye a produkcióról. Úgy vélte, 
Garay nem tudta közelebb hozni a közönséghez a vígjátékban kifejezésre juttatott 
problémákat, s csak a második felvonásban sikerült neki úgymond „korszerűsíteni” 
a színpadi játékot. Mindennek okát pedig a rossz szereposztás számlájára írta. 
(H.N.,1947.III.28., 6). Arra, hogy ez alatt pontosan mit is kellene érteni, nincs utalás 
a szövegben. Szabó Cs. M ária (Angelique), Remete Károly (Sotenville), Fejes 
Gyögy (Lubin) játékát megdicsérte az ítész, viszont elégedetlen volt a címszereplő 
Sántha Sándor teljesítményével, főleg azért, mert a színész szövegtudással 
küszködött. Ezzel szemben Lévay Endre a Magyar Szó bán azt állította, 
hogy Sántha „nagy terjedelmű szerepét kiegyensúlyozottan adta”. Játékában 
tartózkodott a túlzásoktól, s „kielégítő megoldást talált a jelenetek legnagyobb 
részében”. Megjegyzést csak a monológok elmondásának a módjára tett (M.Sz.,
1947.111.25., 4). A díszletet azért kifogásolta, mert „kevertség” jellemezte, viszont 
a jelmezekkel elégedett volt. Mindkét kritikus helyénvalónak tartotta azt, hogy az 
előadást egy „értékes és szellemes bevezetővel” indította a rendező. Kunyi Mihály 
bohócruhában, a Moliére korabeli színházakban szokásos módon bemutatta a



darab szereplőit, miután előbb röviden ismertette a francia komediográfus életét és 
munkásságát. Ezt az eljárást nagyon hasznosnak nevezte a publikum nevelésének 
a szempontjából a kritikus.

A francia vígjáték után Csehov A medve című egyfelvonásosának tapsolhatott 
a közönség. Az 1946/47-es évad utolsó bemutatója is a jó darabválasztást dicséri. 
Móricz Zsigmond feldolgozásában vitte színre Garay Béla Fazekas Mihály 
Lúdas Matyi című népi játékát. A szocialista szellemben történő eszmei és 
politikai átnevelése a színház közönségének ezzel a színpadi alkotással is a 
Kommunista Párt által megfogalmazott irányvonalat, illetve részben a magyar 
színjátszás hagyományait ötvözte szerencsésen. A kegyetlen földesúron bosszút 
álló jobbágyfiú történetének színpadi tolmácsolása a legmesszebb menőkig 
összhangban volt mindazokkal az elvárásokkal, melyeknek teljesítését igencsak 
megkövetelte az aktuális politikai hatalom. A Lúdas Matyi nemcsak az eszmei 
mondanivaló közvetítésével hatott a publikumra, hanem mindenekelőtt „a biztató 
derűvel teli és életerőtől duzzadó népi figuráival”. Az előadás sikeréről írva Sövény 
Károly (Lúdas Matyi) arról is elmélkedett, hogy vajon mi a titka az előadásnak, 
amely addig nem tapasztalt táblás házakat biztosított a színháznak. 1948 közepéig 
huszonötször játszották Szabadkán és ugyanannyiszor vidéken. Szerinte a 
színdarab olyan közel került a színteremben ülőkhöz, hogy ők együtt lélegeznek a 
színpadon lévőkkel: „a botozásra ítélt Lúdas Matyival együtt nyög föl fájdalmában a 
közönség, a dalokban együtt vigad és az igazság bosszúálló ütésének gyönyörét /is/ 
együtt lélegzi be” -  írta a napilapban (1948.V1I.1., 6). Ez az előadás volt az, amelyet 
az ünnepi ötvenedik előadásig 18596 néző látott, de a végső nézőszám 32654 volt 
(Gerold/Pastyik, 1970: 29). A „sorozatos sikerek felé menetelő” Vajdasági Magyar 
Népszínháznak ez volt az első produkciója, mely elérte és túl is szárnyalta a bűvös 
ötvenedik számot.

A Garay Béla rendezte előadást egyébként a gördülékenység, „a tiszta beszéd”, 
a jó színpadi mozgás, az élettel teli alakítások jellemezték, s a népdalok előadása 
„nagy élményt” jelentett. A tökéletesen összehangolt produkcióban a kisebb 
szerepek hordozói is jól megállták a helyüket. Művészi teljesítményről beszélt 
a napilap referense Sövény Károly, Pataki László (Döbrögi), Tikviczki M ária 
(Matyi anyja) és Gy[apjas] Dávid M ária (Évike) alakításával kapcsolatban. 
Berislav Deželić díszletei is sokban hozzájárultak az előadás sikeréhez: 
„Különösen az erdei jelenet költői szépségű díszletei és a főúri szoba berendezése 
volt szembeötlő”.

Gál László verses prológusát Szabó Cs. M ária adta elő, minek utána a 
bemutató közönsége „nagy figyelemmel kísérte a Vajdasági Magyar Népszínház 
művészeinek kiforrott játékát” (M.Sz., 1947.V.18., 7).

A korabeli színházi tudósításokat olvasva olyan benyomása lesz az embernek, 
mintha a Vajdasági Magyar Népszínház, a nehéz körülmények ellenére is, 
sikeresen venné kézbe sorsa irányítását. Az akadályokat egyenként elhárítva 
haladt előre a göröngyös úton annak érdekében, hogy jó színházi előadásokkal



igazolja létjogosultságát, s nemcsak a létrehozóinak elvárásait legyen képes 
kielégíteni, hanem a régi és az új színházkedvelők igényeinek is megfeleljen. 
A sorok között olvasni tudó időnként olyan becsúszott elszólásokkal találkozik 
a színházi tevékenységről szóló írásokban, melyekből sok mindenre lehet 
következtetni. Pl. arra, hogy a belső viszonyok nem a legideálisabban alakultak. 
Az egyenlősdi, melynek alapján egyként bírálták el az ún. művészi tevékenységet 
végzők és a technikai személyzet hozzájárulását a társulatépítéshez, az ideológiai 
szempontok hatványozott s általában indokolatlan jelenléte a napi aktivitásban, 
a színészi múlttal rendelkezők és az újonnan, főleg a nép köréből származó 
szerződtetettek közötti antagonizmus, meg a Pataki által „nehéz párttag és 
frontharcosnak” nevezett Nádor Katalin uralma, biztos hogy feleslegesen gördített 
olyan akadályokat a színház mindenapjai elé, melyek megnehezítették azt, hogy 
az előadások kivitelezésére koncentrálva a társulat, mindenekelőtt napi szinten, 
a legjobbat tudja kihozni magából. Azt a tényt, hogy a megalakítástól eltelt két 
esztendőben három színházigazgatója lett a társulatnak, kiket a tartományi 
Főbizottság kultúrosztálya nevezett ki, jelzésértékűnek tartjuk arra vonatkozóan, 
hogy mégsem mentek a dolgok olyan jól, mint azt az újságcikkekben megírták. 
Laták István és Pajzs Pál után, 1947 májusától dr. Hock Rezső került a magyar 
színház élére. A megválasztásával kapcsolatos információkat a Magyar Szó 1947. 
május 9-iki számában a 6. oldalon olvashatjuk Brindza Károly tollából, aki interjút 
készített az új vezetővel. A jugoszláviai magyarság szempontjából nagy fontosságú 
művelődési intézmény „élére olyan ember került -  írta egyebek között - , akinek 
eddigi tevékenysége és múltja reményt nyújt arra, hogy a Népszínházát gyorsiramú 
fejlődés útjára vezeti”. Ebből a megállapításból is arra következtethetünk, hogy az 
alapítók nem voltak mindenben elégedettek a színház addigi teljesítményeivel, habár 
mint láttuk, az 1947-es esztendő első felében pl. javultak az előadások nézettségi 
mutatói: a közönségsiker is nyomába szegődött az együttesnek. A problémát okozó 
körülményekkel az 1947-ből származó évi jelentés foglalkozik, melyet a Vajdasági 
Levéltár őriz F169-es szám alatt. A hatoldalas jegyzőkönyvet egy négytagú 
bizottság hitelesítette: Miloš Hadžić, Tikviczki Géza, Milutin Rajkovié és Kongó 
Tivadar. Ők tettek egyben javaslatot az áldatlannak minősített helyzet orvoslására. 
Az egyik jelentős lépés dr. Hock Rezső igazgatói kinevezése volt.

A jelentésben arról is olvashatunk, hogy mind Laták István, mind Pajzs Pál a 
lényeges dolgokban való döntés jogát Nádor Katalinnak engedte át, aki a hatalom 
gyakorlásának eszközeivel irányított, a szakmai felkészültsége viszont nem volt 
kielégítő. Amíg Laták esetében csak az alkalmatlanság tényét állapította meg a 
bizottság, Pajzs Pállal kapcsolatban erkölcsi magatartására vonatkozóan hangzottak 
el súlyos vádak. Nem értett ő sem sokat a színházhoz, de etikai szempontból sokat 
lehetett a rovására írni. Mindenekelőtt szerénytelenségét emelte ki a jelentés, 
amely Szivárvány című művének bemutatásában kulminált. A darab nemcsak 
plágium volt, de bemutatása nagyon sok pénzébe is került a színháznak -  100.000 
dinárba. Sőt a bizottság azt is kihangsúlyozta a produkcióval kapcsolatban, hogy



az valójában „népellenes” volt. De még ettől is megbocsáthatatlanabb vétke volt 
Pajzsnak a felelőtlen, gátlástalan viselkedése, mely abban nyilvánult meg, hogy a 
kezdő színésznővel, Cathry Nellivel folytatott viszonyt, mégpedig Nádor Katalin 
lakásán. Néhány tehetségtelen új fiatal színésznő felvétele is az ő igazgatósága 
idején történt. Az egyik egy Csuka Rózsa nevű, magyarul alig tudó varieté-táncosnő 
volt, a másik pedig a prostituált hírében álló Kecskés Irén. Amikor közszemlére 
tették a képét a többi színészével együtt, az arra járó helybeliek leköpdösték. A 
közönségszervezéssel megbízott Fontányi Lajos szintúgy teljes melléfogásnak 
bizonyult. Az újvidéki közönséghiányt az ő számlájára írta a jelentés.

Az elmondottak alapján tehát Pajzs Pál igazgatónak és Nádor Katalin 
pártfelelösnek mennie kellett. Az új párttitkár Sövény Károly lett. A Hock-féle 
interjú nagy vonalakban vázolta azokat a színház munkálkodására vonatkozó 
elképzeléseket, amelyeknek megvalósítása majd lehetővé teszi az intézmény 
sikeres működését. Továbbra is a széles néprétegek színházát kívánták létrehozni, 
amely természetesen más lesz, mint volt a polgári színjátszás idején. A színészek 
egymáshoz és a színházhoz való viszonyában is változások várhatók: „az igazi 
Magyar Népszínház akkor születik meg, ha a színházunk céltudatos, áldozatkész és 
átütő erejű kollektívává kovácsolódik” össze (M.Sz., 1947.V.9., 6). Az elmondottak 
megvalósulása, Hock szerint, nem várható el máról holnapra. Hosszú és fáradságos 
munka vár a társulatra. Sok a megújulásra vonatkozó tanulnivaló mind elméleti, 
mind pedig gyakorlati szinten. Lényeges feladat az állandó továbbképzés az 
áprilisihoz hasonlóan, amikor a budapesti Színművészeti Akadémia igazgatója, 
Hont Ferenc jugoszláviai kőrútjának utolsó állomásán, Szabadkán előadást 
tartott, melyben kitért annak az ismertetésére is, hogy ,,[a]z új színház csak a népi 
vezetés és a színház művészi, technikai és adminisztratív személyzetének közös 
erőfeszítéséből épülhet ki” (M.Sz., ua.).

A vidéki vendégszereplések szükségességéről is szólt az új igazgató. Az évad 
végén számtalan vendégjáték megszervezését látta elő a színházi vezetés. Újvidéken 
a „színházi ünnepi hetek” keretén belül a Remény, a Liliom meg a Lúdas Matyi 
előadások szerepeltek. Június folyamán a társulat két részre oszlott. A nagyobb 
létszámú bánáti turnéra indult a Remény meg a Lúdas Matyi előadásokkal, Bácskába 
a Danáin Györgyöt vitték. A vendégszereplés három hetet vett igénybe. Előtte 
Zomborban, május végén pl. több produkciót is láthattak a helybeliek. A Remény, 
a Lúdas Matyi meg a Liliom mellett diákok és szakszervezeti tagok számára is 
rendeztek délutáni előadásokat, melyek között a János Vitéz is szerepelt (M.Sz., 
1947.V.27., 5). Mellesleg Szabadkán kívül számtalanszor léptek fel „a színházi 
előadásoktól távol eső tömegek” előtt. Ludason, Hajdújáráson, Királyhalmán stb. 
jártak, s „dacolva az időjárás nehézségeivel, a fűtetlen színpadok veszélyével, a 
téli szállásolás kellemetlenségeivel”, mégiscsak elvitték az előadások némelyikét a 
kevésbé színházbarát helyekre is. A Zorka műtrágyagyár dolgozóinak Nušićnak A 
képviselő\ét adták elő a kétszáz ülőhelyet biztosító gyári színházteremben (M.Sz.,
1947.11.17., 4).



Hock Rudolf igazgatónak igaza volt, amikor azt állította, hogy nem lehet 
máról holnapra jó színházat csinálni. Egy hosszabb folyamat fáradságos és kitartó 
munkálkodásának eredményeként lehet csak létrehozni egy olyan, összetettségében 
is bonyolult népművelési intézményt, mint amilyen a színház. Az óvatosan 
fogalmazó új igazgató számára ismeretesek voltak azok a buktatók, melyeknek 
figyelmen kívül hagyása az egész vállalkozás sikeres kimenetelét könnyen 
meghiúsíthatta volna. A szép beszédű propaganda nem takargathatta hosszú távon 
azt a tényt, hogy a színtársulat tagjai között minőségi szempontból nincs minden 
a helyén, nincs egyenlősdi, az ilyen helyzet szülte ellenségeskedés pedig gyakran 
ellehetetlenítette a „lényegileg kollektív művészet” kibontakoztatását. Hogy az 
iskolai végzettség tekintetében kik voltak a társulat tagjai, némi eligazítást a Hét 
Napban 1947. május 23-án, a 6. oldalon közzétett Színészeinkről című kommentár 
ad, melyben az együttes tagjai arról számoltak be, hogy az induláskor, 1945-ben, 
mindössze húszán voltak, s amolyan mindenesek, mert a díszletfestés, a kosztümök 
elkészítése, a világítás, a kellékek beszerzése, a kulisszák tologatása stb. is az ő 
feladatuk volt. A három hónapra kapott 450.000 dinárból másutt biztosan nem 
indítottak volna el színházat, de az akkori társulat tagjai munkapadok mellől, 
mezőkről, illetve iskolapadokból érkeztek, s nem ijedtek meg a rájuk váró 
akadályoztatásoktól. A továbbképzésekben is aktívan részt vettek, hiszen nem 
rendelkeztek a színészi mesterség alapismereteivel. Egyesek amatőrmúltja nem 
volt elegendő a „tudatos színházcsináláshoz”, hiszen ennél sokkal többre volt 
szükség. A Lúdas Matyit alakító Sövény Károlynak pl. géplakatos volt az eredeti 
mestersége. R. Fazekas Piri sablonkészítő, Szabó Cs. Mária cipőfelsőrész-készítő, 
Németh Rudolf villany telepi munkás, Fejes György meg a Gyapjas házaspár pedig 
a tordai határban művelték még nemrég a földet. Pataki László orvostanhallgató 
volt. Tikviczki Mária viszont az iskolapadot váltotta fel a háborúval, ahol a 
tüzérségnél szolgált. A többi tagnak is hasonló volt a múltja. Hát ezért is tartották 
fontosnak az előadásokról megjelentetett, építőjellegű kritikákat, melyekből sokat 
lehet tanulni. Mindannyian egyetértettek abban is, hogy a szakmai továbbképzés 
elengedhetetlen feltétele annak, hogy a színházi előadások minőségében, belátható 
időn belül, előrelépést lehessen tapasztalni.

A közönséghiány kérdésében -  főleg Szabadkán meg Újvidéken -  sem 
lehetett sokáig szépíteni a valóságot, mint ahogyan az előadásokat sem lehetett 
pártdirektívával színpadra állítani. Ha a színész munkásszármazása nem párosult 
tehetséggel, meg némi színpadi gyakorlattal, akkor nem járulhatott hozzá a 
közönség által elfogadható, nézhető produkciók megszületéséhez.

Mindenesetre, a tartományi Főbizottság elnöksége az elmúlt periódusra 
vonatkozó értékelést követően olyan megoldást igyekezett találni a Vajdasági 
Magyar Népszínház további működését illetően, mely hosszú távon, az elvárásoknak 
megfelelő, eredményeket is felmutató követelményeinek tekintetében eleget tud 
tenni, úgymond, a széles néptömegek szocialista szellemben történő átnevelésének, 
valamint a testvériség és egység eszméjének realizálására is alkalmassá válik. Az



Újvidéken május közepén megszervezett vajdasági színházi ünnepségek idején 
pl. a Főbizottság fogadást rendezett a szabadkai színház küldöttsége számára, 
melyen az elnök, Luka Mrkšić is megjelent. A színház problémái iránt érdeklődő 
tartományi vezetés nagy figyelemmel hallgatta „a színház irányítóinak különböző 
előterjesztéseit és fejtegetéseit”. ígéretet tettek arra, hogy a költségvetés adta 
kereteken belül odahatnak majd, hogy a színház fejlesztése érdekében felmerülő 
újabb problémák megoldódjanak (M.Sz., 1947.V.17., 3).

Az 1947/48-as idényben hét bemutatója volt a színháznak. Műfaját tekintve 
három színjáték, egy ún. játék, két vígjáték, meg egy zenés darab alkotta a 
műsorrendet. Angol, amerikai, francia, de főleg orosz szerzők műveit állította 
színre Pataki László, Garay Béla, Sántha Sándornak pedig egy NuSié-komédia 
jutott, A miniszter felesége. A színpadról történő üzenetközvetítés szempontjából 
lényegében minden darab a múlt feudalista/kapitalista társadalmának fonákságait 
pellengérezte ki, kivéve John Boynton Priestley Stella Adorján által fordított játékát, 
melyet „a modern kor érdeklődését felcsigázó” műként harangoztak be a műsor 
összeállítói. A Váratlan vendég „a polgári társadalom nagyon bonyolult és nagyon 
érdekfeszítő történései közé visz bennünket”, írta az előzetes színházi beszámoló. 
„Gazdag emberek mindennapi életéből kirekedő bűnügyi helyzet fordulatos 
színjátéka pereg a finom társalgási párbeszéd kereszttüzében”. Újszerű és finoman 
felépített színjátékot fognak látni a nézők, jegyezte meg a hírközlő, feltételezve, 
hogy a publikum érdeklődésére minden bizonnyal lehet majd számítani (M.Sz.,
1947.X.25., 5).

Az évadnyitó bemutató Az ördög cimborája volt Pataki László rendezésében. Az 
előadásról mind a Magyar Szó, mind pedig a Hét Nap közölt értékelést. Az utóbbiban 
Lévay Endre elöljáróban azt állapította meg, hogy Shaw-darabot műsorra tűzni „me
rész vállalkozás”, azonban ez a hozzáállás el is várható egy felfelé törekvő társulattól. 
Próbakő ez arra nézve, írta, hogy a színészcsapat képességei megmutatkozhassanak. 
Különben is az ír származású angol szerző darabjait ritkán tűzik műsorra a magyar 
színpadok. Egyébként pedig „a puritánságban megfeneklett amerikai család életét a 
szabadságharc idején” nemigen volt alkalma látni a magyar nézőknek. Lévay a dara
belemzést követően az előadásról is közöl néhány személyes észrevételt. A rendező 
érdemének tartja, hogy a „Shaw-darab lényegét” tartalmazza az előadás. Ugyanakkor 
formai fogyatékosságokra hivatkozva az egyes típusrajzok hiányáról, meg nem konk
rétan, csak nagy általánosságokban a képszerkesztés melléfogásairól is említést tesz. 
A párbeszédek sokrétűségét sem sikerült mindig érzékeltetni, állította. A címszereplő 
Remete Károly (Dudgeon Richard) alakítását nem tartotta a legszerencsésebbnek. 
Szerinte kevesebb pátoszra és több közvetlenségre lett volna szükség a szerep megfor
málásakor (H.N., 1947.X.3., 7). A Magyar Szó kritikusa nagy vállalkozásnak nevezte 
az ördög cimborája szerepének megjelenítését, s úgy vélte, a színészi feladat kissé 
nehéz volt, de Remete igyekezetét nem vonta kétségbe.

Mindkét kritikus egyetértett abban, hogy Sántha Sándor Burgoyne tábornok 
megszemélyesítőjeként az est legjobb alakítását nyújtotta. Tikviczki Máriáról (An-



dersonné) szintén elismeréssel írtak. Lévay a mértéktartó ábrázolóképességét dicsér
te. Németh Rudolf mint Anderson tiszteletes ebben az előadásban is dicséretet kapott, 
mind színpadi játékát, mind pedig hanghordozását illetően. A szerep Janus-arcúságát 
(pap/szabadságharcos) kiválóan oldotta meg. Az előadás többi szereplőjéről is kedve
zően emlékezett meg a két referens.

Priestley Váratlan vendég című darabjának színrevitelét a Hét Alapban Lévay 
Endre, a napilapban pedig Sulhóf József elemezte. Ez utóbbi szerencsésnek nevezte 
a mű műsorba iktatását. Eszmei/politikai szempontból is teljes mértékben megfelelt 
az elvárásoknak a dolgozók verejtékén felépüit parvenü társadalom rajza (H.N.,
1947.X.31., 6). Sulhóf szerint ez a mind jelentősebbé váló író szívesen nyúl olyan 
témákhoz, melyeknek bonyodalma abból keletkezik, hogy idegen elemeket ültet 
a gazdag polgári környezetbe. így aztán teljes kíméletlenséggel megmutathatja az 
osztályellentéteket, és feltárhatja azt a féktelen gonoszságot, amivel a gazdagodásra 
törtető polgár minden alatta álló réteget legázol” (M.Sz., 1947.X.27., 2).

A sima és gördülékeny előadást Garay Béla rendezte. Mindkét előadás-elemző 
kihangsúlyozta, hogy kiváló színrevitelben láthatta a publikum a Váratlan vendégei. 
Lévay kijelentette: a Népszínház együttese „a szokottnál jobb és élvezetesebb 
előadással ajándékozta meg a közönséget” [H.N., ua.).

A szerepek gondos megformálása tette lehetővé, hogy a produkcióról elismeréssel 
írtak a recenzensek. Patakiról azt írták, hogy nagyszerű maszkot hordott, belőle a 
társadalom élő lelkiismerete szólott. Garay nemcsak színre állította a darabot, de 
játszott is benne. Arthur Birling gyárost tolmácsolta „a tőle megszokott biztonsággal” 
(Sulhóf). Leányát, Dorothyt Ferenczi Ibi személyesítette meg, aki új tagként, ezzel 
a szereppel mutatkozott be a szabadkai közönség előtt. Művészi alakítását mindkét 
kritikus magasra értékelte. Dicsérték kellemes hangját, szép szövegmondását, 
színpadi mozgását, a szerep átélésére való nagyszerű képességét, mely „magával 
ragadja a közönséget” (Sulhóf).

Alapjában véve minden szereplő átmenő osztályzatot kapott ebben a 
produkcióban. Lévay közönségsikert jósolt az előadásnak, s vidékjárásra is 
alkalmasnak találta.

Az 1947/48. évad harmadik premierje Konsztantyin Szimonov 1946-ban 
napvilágot látott Az orosz kérdés című műve volt, melyet a magyar társulat az 
elsők között hozott színre Jugoszláviában. Itt kell elmondani azt is, hogy az 1947- 
es esztendő a Szerb Népköztársaság ötéves tervének első esztendeje volt, amely 
számos jelentős eredményt hozott a művelődés területén is, melyről a Magyar 
Szó 1948. január 9-i száma részletesen beszámolt. Számba vette a filmgyártást, 
a hangversenyeket, az operaszínpadok produkcióit, a színielőadásokat, az új 
művelődési intézmények megalakítását -  pl. Újvidéken a Vajdasági Operáét (Opera 
SNP-a) - ,  a múzeumok, a művészeti iskolák tevékenységét, a képzőművészeti 
kiállításokat, tárlatokat stb. De az összegezésből azt is megtudhatjuk, hogy 
Konsztantyin Szimonov Az orosz kérdés című „világhírű színművét” nemcsak 
a belgrádi Népszínház mutatta be nagy sikerrel, hanem a többi vidéki színház



műsorából sem maradhatott ki, és természetesnek kell venni azt is, hogy a magyar 
társulatnak is eleget kellett tennie annak a politikai elvárásnak, mely minden 
színháztól elvárta a mű bemutatását (M.Sz., 1948.1.9., 5).

Lévay szerint Konsztantyin Szimonov tehetséges szovjet drámaíró darabja nem 
szokványos, mindennapi alkotás: „Szokatlanul új, mély gyökerű prózai já ték ,... az 
élő szó művészi pódiuma” (H.N., 1947.XII.5., 6). Témáját tekintve „szinte időbeli 
távlat nélkül a világpolitika mai eseményeiből ragadja ki központi problémáját, és 
meztelenül elénk löki Amerika mind a két arcát”. Eme megállapítása után rövid 
tartalmi ismertető következik, mely arról igyekszik meggyőzni az olvasót, hogy 
Amerika valójában nem az ígéret földje, mint ahogyan sokan vélik.

A darab cselekménye sok szálon fut, de az éles szemű rendezőnek, Pataki 
Lászlónak sikerült elfogadható módon megoldania az ebből adódó esetleges 
problémákat és egy jó hangulatú előadást színre vinnie (M.Sz., 1947.IX.28., 5). Nagy 
segítségére voltak ebben a színészek, főleg Garay Béla, Sántha Sándor és Ferenczi 
Ibi. A hetilapban Lévay Endre viszont azt is megállapította, hogy az elmondottak 
ellenére „a szerves egybeforrottság hiánya volt az, ami úgymond, kilopta a játék 
menetéből a ritmust, ez pedig a képek közötti hosszú szünetek következménye volt” 
(H.N., 1947.XII.5., 6). E véleményt Kúti Gyula, a napilap kritikusa is osztotta.

Berislav Deželić kiváló díszletéről Lévaynak az volt a véleménye, hogy az 
a képszerűségre épült, s helyenként szinte káprázatos megoldásokkal lepte meg 
a nézőket. Garay Béla mint Macpherson nem szerepet játszott. Egyéniség volt a 
színpadon. Sántha Sándor (Gould) az amerikai tőkés világ kalandorát művészi 
ábrázolással jelenítette meg. Ferenczi Ibi Jessie-je a „töretlen játék” eredményeként 
nagyszerűre sikeredett. N. Kiss K lára Maggie-ként „kissé nehézkesen illeszkedett 
be az amerikai hölgy magatartásába” (M.Sz., ua.). Sövény Károly Morphy-je 
színtelen és unalmas figura volt, míg a többiek játékában is kisebb-nagyobb hibákat 
lehetett felfedezni (H.N., ua.). A felsoroltak ellenére nagy sikert aratott a darab, 
melyet Gergely Sándor, a Magyarországi írók Egyesületének elnöke is megtisztelt 
jelenlétével.

Az 1947. esztendő utolsó bemutatója egy „énekes, zenés játék” volt, melynek 
főhőse Naszreddin Hodzsa, egy üzbég népmondai figura, akit mind Lévay Endre, 
a Hét Nap, mind pedig Majtényi Mihály, a Magyar Szó kritikusa Lúdas Matyihoz 
hasonlított. A főhőst tehát a nép embereként jegyezték, aki a keleti világ agyafúrt és 
talpraesett szegénylegénye, aki védi a kiszolgáltatottakat, s győzelme után tovább 
megy, hogy más rászorulóknak is segíthessen. Leonyid Szolovlyev regényéből 
Vitkovics Viktor készítette el A csendháborító címmel a színpadi változatot. 
Majtényi Mihály ismertetőjéből az is kiderül, hogy a Magyar Népszínház felkérésére 
Milán Asié, a Horvát Népszínház karmestere -  aki zeneszerző is egyben -  vállalta 
a zenei részek kidolgozását. Nem szirupos, mézédes keleti zenét szerzett, hanem 
a macedón meg a boszniai népdalokban gyökeredző motívumokkal dolgozott, 
méghozzá igen eredményesen. A dalbetétek szövegét a vajdasági Merkovics János 
írta. Az orosz szöveg fordítását mellesleg Illyés Gyula neve szignálta. Részben



ősbemutatóról volt szó, hiszen a pompás, ötletekkel teli darab zenei változatával 
most ismerkedett meg először a közönség (M.Sz., 1947.XI1.20., 7).

Majtényi szerint Garay Béla „eredményes és hálás” munkát végzett, míg 
Lévay ezzel szemben arról számolt be, hogy a dramaturgiai hiányosságok 
rendbetételével adós maradt a produkció. Elismeréssel adózott viszont a leleményes 
képszerkesztésért. A címszerepet játszó Gyapjas István a szerep kidolgozását 
elmulasztotta, dalai pedig operettesre sikeredtek, állította Lévay (H.N., 1947.XII.26., 
6). A napilap recenzense a gyenge énekhangját kifogásolta. Tikviczki M ária 
alakítása elfogadható volt, de a szűkös hangterjedelem neki is gondot okozott, 
ellenben Lévay úgy ítélte meg, hogy Güljdzsán figurája felejthetetlen epizódja lesz 
a bemutatónak. Pataki László emírként a legtökéletesebben ábrázolt alakja volt az 
előadásnak. A többi szereplő játéka, jól beleilleszkedett a történetbe”. Balázs Janka 
(Otum-Bibi) a hárem háziasszonyának szerepében „nagyszerűen rajzolt karikatúra 
volt”. A színpadkép Kovács Sztrikó Zoltán munkája: „igazi mesejáték díszlet volt, 
holddal és csillagokkal, szökőkutakkal, sok ötlettel és még több szépséggel” (M.Sz., 
ua.). A fényes, ízléses jelmezek Szőnyi Hermina talentumát dicsérték, s a kettő 
együtt pazar látványt biztosított az előadásnak. A magával ragadó zenei élmény a 
szabadkai filharmónia zenészeinek volt köszönhető.

Valóságos felüdülésként hatott Herceg János előadás-értékelése, melyet Beau- 
marchais_/f sevillai borbély című klasszikus vígjátékának bemutatójáról írt a Híd
1948. évi 3. számában. Megfogalmazásában a látott előadás némely jellegzetességét 
mutatja be igen értőn, a fölösleges eszmei/politikai kitérők nélkül. Ettől írása végre 
a maga valóságában idézi meg a látott produkciót. Sőt, megismerhetjük azokat a 
színpadi fogásokat is, melyek az előadásokban a kötelező ideológiai üzenet közve
títését voltak hivatottak nyomatékosítani, s mint ilyenek, ugyancsak kilógtak a pro
dukciókból. Nem esik kritikájában szó a polgári forradalom beharangozásáról, az 
elnyomó nemesi hatalom erkölcstelenségéről, egyszóval nem szájbarágó elemzést 
olvashatunk a szövegről, hanem a látott előadás jellegzetes pillanatainak a leírását. 
Előadás-értékelését nem a politikai elvárások szellemében fogalmazta meg, hanem 
a megvalósított rendezői/színészi teljesítményekről értekezett.

Elöljáróban megállapította Herceg, hogy a legmerészebb derűlátás sem hihette, 
hogy a Vajdasági Magyar Színház mindössze két év elteltével eljuthat abba a hely
zetbe, hogy bemutatja a francia klasszikus vígjátékíró művét, A sevillai borbélyt. Ezt 
követően számba vette a vonatkozó magyar előadásokat Paulay Edétől kezdődően 
Góth Sándorral bezárólag, akinek színpadra állításában a „pittoreszk színpadi kép / 
meg/ az előadás meseszerűsége volt a fontos” (Híd, 1978. 3: 153). Garay rendezése 
nem mellőzi teljesen a meseszerűséget, de nála „a meseszerüség alkalmazkodik a 
darab általános, ironikus hangulatához” -  állítja az elemzés készítője. Garay a kö
zéputat választotta, úgymond „megmaradt az imbroglio-vígjáték (bonyodalommal 
teli) könnyed, de sohasem könnyű előadásánál” (Uo., 154). Tovább folytatva a ren
dezői munka értékelését konstatálja, hogy a mondanivaló nem sikkad el a művészi 
játék útvesztőjében, sőt „néha talán túlságosan is érvényesül a játék rovására” (Uo.).



Ennek igazolásául Herceg leír egy jelenetet, melyben Marcellina ifjúkori botlásának 
mentegetése közben „éles bírálatot mond az akkori társadalomról, az úri körök és a 
szegény leány viszonyáról, /ami/ úgy hat, mint egy programbeszéd”. Azaz a szerep 
tolmácsolója a rámpához megy, kilép a szerepéből, s a közönségnek elszavalja mon
dandóját. Ezalatt a színpadon leáll a játék, a színen levők pl. a körmüket nézegetik, 
piszkálgatják, lebámulnak a közönségre.

Az idézett leírás jól illusztrálja a szocialista szellemben történő átnevelésre tö
rekvés fonákságát, annak színpadellenes eszközeit, ami feltehetően a polgári színját
száson nevelődött közönséget igencsak zavarhatta, hiszen önkényesen, idegen test
ként szóltak bele a színházi előadás menetébe, s kizökkentették a nézőt az addig látott 
élményvilágból. A színészek játékának elemzéséből is sok mindent megtudhatunk a 
produkcióban nyújtott színészi játékról, a szereplők szakmai jártasságáról, meglévő 
vagy meg nem lévő művészi képességeikről, szövegmondásuk minőségéről stb.

A Figarót alakító Sövény Károly minden átélés nélkül, egyszerűen „eldünnyögi 
monológját”, jegyzi meg a kritikus, s ezzel Garay nagyvonalú rendezői irányítása, 
szép művészi elgondolása nem tudott érvényre jutni. A rokonszenves színésznek a 
színpadon el kellene felejtenie, hogy feladatot teljesít. Nem elég megcsinálni a szere
pet, meg az sem: jól megcsinálni. A színésznek a beleélés örömét, a művészi feloldó
dást kell megélnie a színpadon. Sövény jó Lúdas Matyi volt, de azóta nem fejlődött. 
A beszédben, mozgásban ugyan tapasztalható némi előrehaladás, de a színpadi já
tékban még mindig meghatározó szerepe van saját személyes ritmusának, a felületes
ségnek. A színész híján van a belső fejlődésnek.

Pataki Lászlóról (Almaviva gróf) megállapítja Herceg, hogy kulturált színész, 
tehetséges és fegyelmezett, felesleges mozdulatokat nem tesz a színpadon. Egyedül a 
hanghordozását marasztalja el, mert véleménye szerint „sztereotip”, de úgy gondol
ja, idővel kiküszöbölhető hiányosságról van szó. Pataki elsősorban drámai színész, 
szögezi le, de a Beaumarchais-darabban ,Jó színészhöz illően” hibátlanul megállta 
a helyét.

Rosinát Ferenczi Ibi személyesítette meg. A színésznő a Váratlan vendégben 
meg az Orosz kérdésben már bebizonyította, hogy „kitűnő erő ,... becsületes drámai 
alakítást nyújtott”. A sevillai borbélyban azonban játszott. „Ahogyan felkapta a fejét, 
ahogy dobbantott, ahogy elfintorította az arcát, ahogy a szentimentális nagyjelenet
nél mosolyogva a könnyeivel küszködött, az felejthetetlen lesz,... önfeledten, finom 
szenvedéllyel játszott. Mimikája, mozdulatai kiforrott színészi tehetségről adnak bi
zonyosságot” (Uo., 154).

Részletes elemzés jutott ki a Susanne-t megjelenítő R. Fazekas Pirinek. Herceg 
megelégedéssel mondja ki, hogy az elmúlt időszakban talán senki sem fejlődött a 
társulatban annyit, mint „ez a kedves, nagyon tehetséges, ezüsthangú színésznő. [...] 
Egyedül lép a színpadra, s mégis minden mozgalmas tőle”. Játéka mindig leköti a 
közönséget, s nagyszerűen tudja megteremteni a várakozás hangulatát. Ferenczi Ibi
vel együtt, ők ketten az örömteli, szép színpadi játék hordozói. Gyakorlatilag, ahogy 
mondani szokás, ők ketten „viszik a darabot” (Uo., 155).



A hivatását komolyan vevő Sántha Sándor (Antonio) mindig jól kidolgozza 
szerepét. A kissé modoros beszédet kellene elhagynia, hiszen „borízű, anekdotázó 
hangja” nem alkalmas minden szerepben, s hosszú távon unalmassá válik az 
önmaga ismétlése.

A többi szereplőt egy-egy jól megválasztott jelzővel jellemzi a recenzens. 
Godányi Zoltán ügyes, Rind Károly darabos, tipikus műkedvelői gesztusai 
vannak, amihez erőletett színpadi hanghordozás társul: egyébként ő az együttes 
legkevésbé fejlődött színészei közé tartozik. Kiss György az írnok szerepében 
finom, művészi alakítást nyújtott, Gyapjas János gyenge énekmester volt. Szabó 
István hangrezegtetése sokszor zavaróan hatott: nyújtotta, ropogtatta a szavakat, 
rogyadozó térdekkel járt-kelt a színpadon, „mintha született apa- és jellemszínész 
volna”, viszont ezektől a külsőségektől meg kellene szabadulnia ebben a darabban, 
mert „elmélyülő alakításra” lett volna szükség. A jó és megbízható Balázs Janka 
szereptolmácsolásában a mértéktartás dominált.

Az előadásnak azonban volt néhány apró, ám megengedhetetlen fogyatékossága. 
Elfogadhatatlannak tartotta Herceg János azt a gyakorlatot, mikor az előadás, 
úgymond, a nézőtéren ülők elvárásaihoz igazodik, meg azt is, amikor a színészek 
egy része, miután elmondja a szövegét, úgy érezvén, hogy nincs már feladata, a 
színpadon kilép a játékból, miközben a közönséget bámulja. Mindez olyan zavaró 
szépséghibája az előadásnak, mely megengedhetetlen egy magát hivatásosnak 
nevező színházban, s elhárítható egy kissé több odafigyeléssel.

Sulhóf József a Magyar Szó 1948. január 15-i számában tette közzé kritikáját. 
Élvezetes, szép előadásként jellemezte a látottakat, s a színészek szerepmegformá
lásával kapcsolatban is nagy vonalakban hasonló volt a véleménye a Híd kritiku
sáéval. Mellesleg, nála az előadás címe Figaró házassága volt, holott a Figaro-tör- 
ténetnek az a változata, melyet a Népszínház játszott, a Hevesi Sándor fordította 
1929-es változat volt, melyet ő is állított színpadra, az pedig A sevillai borbély 
címet viselte.

Valentyin Petrovics Katajev Hajrá! című színjátékának műsorra tűzését 
azért üdvözölte Kun Szabó György a Hídban közzétett értékelésében, mert, mint 
megjegyezte, végre egy korszerű darabra esett a választás, s ezt nagyon lénye
gesnek tartotta a „tömegirányító, nevelő hatása” miatt. A háromfelvonásos mű a 
Szovjetunió első ötéves tervének éveiben játszódik, így könnyen párhuzamot lehet 
vonni a jugoszláviai viszonyokkal, írta, ahol minden megmozdulás, szintén, az 
ötéves terv szellemében történik. A téma: „a betonkeverés világrekordját ostromló 
és szocializmust építő szovjet munkahősök küzdelmeit” veszi számba, tehát a fel
szabadított népek erőfeszítéseiről, problémáiról, örömeiről ad számot a kiválasztott 
színdarab. A földrajzi távolságtól függetlenül, ismerős helyzetekkel találkozhat a 
néző, idegenül csak a nevek hangzanak -  így a recenzens. A szocialista, új értelmi
ségi réteg képviselője, Marguliesz mérnök alakja köré szerveződő cselekménynek 
azonban vannak zökkenői, ezek pedig a lendület hiánya, valamint a mozaikszerű
ség, s végül egy felesleges happy end egy szerelmi jelenet kíséretében, amely sem



logikailag, sem érzelmileg nem indokolt, lévén hogy nem kapcsolódik a központi 
cselekményhez, és sokat ront az előadás összhatásán. A kritikából azt is megtud
hatjuk, hogy a színpadon munkásokat megjelenítő színészek gyakran egy frissen 
mosott munkás „kombinezonokba” öltöztetett kirándulócsoportra emlékeztetnek, 
nem pedig betonkeverő, izzadságszagú munkásbrigádra. Mindezektől eltekintve, 
Kun Szabó sikeresnek értékelte a bemutatót, s alkalmasnak a munkásosztály neve
lésére. A produkcióval kapcsolatban szorgalmazta a vidékjárást is.

Sövény Károly Marguliesz mérnök szerepében igencsak megnyerte a 
tetszését. A színész játékán, állította, érezni lehetett, hogy szívügye ez a szerep. 
Meggyőző erejű alakításnak minősítette színpadi játékát a referens, pl. abban a 
jelenetben, amikor fáradtan leveszi a szemüvegét, kezével megtörli szemeit. E 
gesztusban valósággal érezni lehetett az őt hatalmába kerítő fáradságot meg a 
gondterheltséget.

Garay Béla hibátlan játékát is megdicsérte Kun Szabó. A régi idők rosszin
dulatú mérnökét jelenítette meg, nagyszerűen. Pataki László és Sántha Sándor 
tolmácsolta a két újságírót. Az előbbi, aki rendezője is a darabnak, mértéktartó, 
szelídebb eszközökkel nevettetett, míg Sántha „a burleszkig merészkedett” (Híd,
1948. 4: 214-216.).

A kritikus szép jövőt jósolt az előadásnak, a nézőszám azonban mindössze 282 
volt. A leírtak alapján nem csodálkozunk. A szocialista eszmék rendkívüliségének 
propagálása az ilyen típusú előadásokban hiteltelennek hatott és általában 
ellenszenvet váltott ki abban a környezetben, ahol az új hatalom még mindig 
előszeretettel kultiválta a megtorlásokat.

Az 1947/48-as idény utolsó előadása Branislav Nušić A miniszter felesége 
című vígjátéka volt, melyet Herceg János fordított, a rendezéssel pedig Sántha 
Sándort bízta meg a színházi vezetés, aki „a tőle megszokott gondossággal” vitte 
azt színre. A darabválasztás eleget tett annak a lényegbevágó követelménynek, 
miszerint a magyar társulat „a népeink közötti testvériséget” és egymás 
megismerésének szellemét szolgálta, s egyúttal lehetővé tette a vajdasági magyar 
színjátszás számára a hamisítatlan, el nem ferdített, s valóban írói eszközökkel 
tolmácsolt Nuáié-mü színre hozatalát. A Lévay Endre által összességében jónak 
ítélt produkciót részleteiben A kölcsönösség színpadtere című monográfia mutatja 
be (Káich, 2014: 29).

A közönség és a színház kommunikációjában új fejezet nyílt az 1948/49-es 
évadban. Abból a célból, hogy a nagyközönség érdeklődését minél hatékonyabb 
módon felkeltsék, a bemutatók előtt a műsoron lévő darabok nyilvános ismertetését 
is megszervezték. Az első ilyen jellegű rendezvényt a Mélyek a gyökerek című 
színjáték premierje előtt realizálták a telt színházterem előtt. A színműről, irodalmi 
jellegéről, a szerepekről, a történetről, melynek középpontjában az amerikai 
négerkérdés áll/állt, Sántha Sándor rendező tartott felolvasását. A beszámolót, mint 
írta a Magyar Szó hírközlője, Laták István, a társulat dramaturgja meg a rendező 
együtt állította össze. Hogy miképpen zajlott le a nyilvános színműismertetés,



arról a napilapban közölt leírásból értesülhetünk. „ A felolvasás a színpadon egy 
hátsó függöny előtt folyt le. A darab főbb szereplői a függöny előtt ültek polgári 
öltözetben, smink nélkül. A felolvasás alatt a rendező intésére bemutatták a színmű 
legfontosabb és a darab lényegét szemléltető jeleneteket” (M.Sz., 1948.X.21., 4).

A közönség és a színház közötti új viszony kialakítására tett erőfeszítéstől, 
nevezetesen az előadások előtti felolvasásoktól, az eredményesebb együttműködést 
várta el a rendezőség. Egyfelől a műsordarabok mondanivalójának könnyebb 
megértését kívánták elősegíteni, másfelől egy újszerű propaganda eszközét látták 
benne, amely „fölkelti a szélesebb dolgozó tömegek érdeklődését és ezzel bevonja 
őket népfelvilágosító, szocialista kultúrmunkánk felfrissült vérkeringésébe” (Uo.).

A Mélyek a gyökerek című produkcióról Hajdú Vilmos értekezett a Hídban. 
A James Gow és Arnaud d’Usseau szerzőpáros darabját Garay Béla fordította 
magyarra, szerbhorvátból. Azok a színházkedvelők, akik „nem csupán a játékosság 
színterének” tekintik a színházat, mindig izgalmas kérdésnek tarják azt, hogy 
vajon mi lesz az évadnyitó előadás -  jelentette ki írása elején a kritikus. Az 
elvárás mindig az, hogy mind tartalmában, mind pedig a művészi megformálás 
lehetőségében a lehető legjobb legyen a kiválasztott színpadi mű. Hajdú a szezon 
műsorrendjének ismeretében úgy látja, hogy a küszöbönálló évadban szerencsés 
sorozat indul. Olyan amerikai drámával kezdődik az idény, „amely végre nem tér 
el a hagyományos drámai formáktól, nem keres valami meghökkentően újat, hogy 
éppen ezzel az új formára való törekvéssel adja meg az amerikai extravagánsat”. A 
háromfelvonásos színmű majdnem száz százalékban a régi drámai hagyományokat 
követi, mondanivalóban gazdag a cselekménye és az amerikai társadalom égető 
problémáit feszegeti, különös tekintettel az amerikai négerek helyzetének 
taglalására. A téma itt sem ismeretlen, hiszen a Tamás bátya kunyhója című 
regényt mindenki ismeri. A főszereplő Brett Charles egy néger katonatiszt, aki 
hazatérve Európából az amerikai vidéki kisvárosba, olyan helyzetbe kerül, 
amelyben harcra kényszerül „a hagyományokhoz ragaszkodó dölyfös patríciusok 
fülledt környezetével”. A cselekmény középpontjában a néger tiszt és a fehér lány 
szerelme áll, amely kudarccal végződik. A jellemek bemutatása révén mondja el a 
recenzens a darabban lejátszódó eseményeket. A Sántha Sándor rendezte előadás 
erényének azt tartja Hajdú, hogy sikerült a déli államok polgári társadalmának 
légkörét a maga teljességében megteremteni a színpadon, a kifogásolnivalója 
viszont azt volt, hogy a színészek sokszor csak a betanult szöveget mondták, 
nem éltek együtt szerepeikkel, a szerepábrázolásból gyakorta hiányzott az átélés. 
Kivételt Garay Béla (Langdon szenátor) és Ferenczi Ibi (Genevra) játéka képezett 
a lincselés nagyjelenetében, „amikor Ferenczi Ibolya művészi hangszerének egész 
skáláját szólaltatta meg, és a szenátor családi összeomlásának jelenetét, amikor 
Garay Béla az összeomlott ember tragikumának minden rezdülését megmutatta és 
elhitette velünk” (Híd, 1948. 10-11: 541).

Sántha Sándornak rendezőileg nagy kihívást jelentett a darab színrevitele. 
A hosszú előkészületek nem bizonyultak elegendőnek, ami „az összhatás



állandóságának hiányában” mutatkozott meg. A nagyjelenetek „belevesztek a 
gyorsan pergő szövegbe”. Egy-egy jelenet „lenyűgözően hatott”, látszott, hogy a 
színen lévők mindent, úgymond, beleadtak a realizálásba, máskor meg szétesett a 
színpadkép és a színészek adósak maradtak a művészi élménnyel. Az észrevételtevő 
nagy vonalakban elfogadhatónak tartotta a produkciót, és azt állította, hogy a 
Mélyek a gyökerek a magyar társulat színjátszásának egy magasabb fokát jelenti 
{Híd, uo.).

Az év végéig a Házitücsök meg A botcsinálta doktor színpadra állítása 
realizálódott. Mindkét előadásról a Magyar Szó jelentetett meg értékelést. Charles 
Dickens regényének dramatizálását Garay Béla álmodta színpadra, csakúgy, mint a 
Moliére-vígjátékot. Dickens írói munkásságát a rendező ismertette. Otthont ennek 
a prezentációnak a szabadkai népegyetem adott. Illusztrálásképpen a társulat egy- 
egy jelenetet is bemutatott {M.Sz., 1948.XI.8., 4).

Thurzó Lajos a Dickens-darabbal kapcsolatban kijelentette, hogy „a nagy 
író ebben a müvében is az alsóbb néprétegek erkölcsileg és emberileg tisztább 
világát állítja szembe a pénzmágnások romlott és piszkos életszemléletével”, de 
hibaként említi azt, miszerint „az okok s következmények ábrázolásában egyaránt 
az erkölcsi szempontot helyezte előtérbe”, tehát az író inkább csak „társadalmi 
reformátor”, semmint forradalmár.

A produkción meglátszott Garay Béla rendező kiváló szakértelme, komoly, 
elmélyült munkája, ami aztán művészi összhatást eredményezett. Thurzó 
üdvözölte „a realista színjátszás mozdulatokban, hangsúlyban és arcjátékban fel
felbukkanó elemeit”. Az együttes egyre szemmel láthatóbban „kristályosodó 
művészetét” is neki tulajdonította. Pataki László (Thackleton) kiforrott színészi 
játékot nyújtott. A munkássorból színésszé lett Szabó István (Plummer) ezúttal 
tehetségével összhangban lévő szerepet játszott. Szabó Cs. M ária a fuvaros 
nejeként „ritka elevenséggel mozgott a színpadon”. Az első felvonásban néha túl 
eleven volt, de a későbbiek során mértéktartóbbá vált alakítása. Németh Rudolf a 
fuvaros szerepében kiegyensúlyozott nyugalommal játszott, de a kritikus szerint 
az elmélyülés nem jellemezte alakítását. Fejlődőképes színésznőnek nevezte az 
előadás értékelője Jordán Erzsébetet (Berta), aki szívből játszotta a vak lány 
szerepét. Godányi Zoltán szögletes merevségét kifogásolta, a kisebb szerepek 
tolmácsolóit pedig megdicsérte a referens {M.Sz., 1948.XI.12., 4).

A botcsinálta doktor kritikusa Gajdos Tibor volt. Megállapította, hogy a 
Játékos, könnyed, de biztos kézzel papírra vetett” színpadi mű „találó és mélyre ható 
tükörképet és egyúttal kritikát nyújt a közönség elé”, s ez indokolja a Népszínház 
darabválasztását. Az előadás rendezője Garay Béla „főleg fiatal, kevésbé tapasztalt 
erőkkel járta végig a Moliére-komédia síkos terepét” a helyénvaló káderpolitika 
jeleként. Kiss Júlia (Lucinde) és Juhász Anna (a ledér dajka) a műkedvelésből 
érkezett, s mindkettő jól szerepelt a hivatásos színpadon. R. Fazekas Piri újból 
bebizonyította fejlődésre való képességét. Geronte szerepében Remete Károly 
is végre dicséretet kapott: „hús-vérből alkotott típust hozott a színpadra” -  írta



a recenzens. Szilágyi László Leanderként megnyerő volt, „könnyed szerelmes 
típust kreált” és ezúttal ügyelt arra is, hogy „könnyedsége nem menjen a férfiasság 
rovására”. A kisebb szerepek megszemélyesítői is pozitív kritikát kaptak. Garay 
Béla nagyszerű rendezésének eredménye a jó Moliére-előadás, állította Gajdos 
Tibor, fő erénye pedig az volt, hogy „végig hangsúlyozva láttuk a társadalmi 
kritikát és a típusok nem váltak ugrándozó bohócokká”. A pajkosság, játékosság a 
megengedett keretek közé szorítottan nevettetett {M.Sz., 1948.XII.12., 4).

Az 1948-as esztendő ünnepi előadással zárult, méghozzá december 26-án, 
karácsony másnapján. Garay Béla jubileumát ülte meg a társulat. A színész/ 
rendező immár harmincöt esztendeje munkálkodott a vajdasági magyar színjátszás 
terén, s hozzájárulása annak minőségben is megnyilvánuló eredményeihez 
számottevő volt. A Magyar Szó bán közzétett erre vonatkozó közleményének 
szóhasználatánál ezúttal azért időzünk el hosszabban, mert a kor szocialista 
társadalmat építő jellegzetes retorikája ebben az évfordulót beharangozó szövegben 
is tetten érhető. Pl. a színház „szép ünnepséggel adózik élmunkásának, és a 
vajdasági magyar színjátszás vezető művészének. [...] A szép jubileum nemcsak 
a munkásmúlt elismerése lesz, hanem egyúttal fokozott munkavállalás is Garay 
Béla számára, akinek értékes művészetétől és kiváló szaktudásától még sok jót, 
hasznosat és szépet vár társadalmi és művészi lehetőségeiben megnövekedett népi 
színjátszásunk” {M.Sz., 1948.XII.25., 8; kiemelés: K.K.).

Az ünnepség egyébként már délelőtt megkezdődött, amikor a jeles színházi 
doyen a jókívánságokat fogadta. Este a Mélyek a gyökerek című színműben lépett 
fel, de a díszelőadást megelőzően üdvözlő beszédek hangzottak el, és a szabadkai 
filharmónia is hozzájárult az ünnep fényének emeléséhez.

Az 1948/49. évad második felében négy bemutatója volt a színháznak. Számos 
más, a színjátszással szoros kapcsolatban lévő tevékenység is helyet kapott a társulat 
munkájában. Egy egyhónapos rendezői tanfolyamot tartottak pl. amatőrök számára 
a Vajdasági Kultúregyesületek Szövetsége magyar osztályának szervezésében, 
lévén hogy ebben a periódusban az amatőr színjátszás megkülönböztetett helyet 
foglalt el a térség művelődési életének palettáján. A tanfolyam, melynek a 
Népszínház adott otthont, díjtalan volt, illetve kötelező is, mert a hallgatók egy 
vizsgával tettek tanúbizonyságot az elsajátítottakról. A színjátszásra vonatkozó 
elméleti ismereteket Pataki László, a gyakorlati részt, meg a rendezés alapelemeit 
Garay Béla tanította. A tervek szerint a beszédtechnika oktatója R. Siflis Irma 
volt. Az irodalmi ismeretek elsajátítására felkért előadók B. Szabó György, Herceg 
János, Lévay Endre és Laták István voltak. A tanfolyamra huszonnyolcán érkeztek 
Bánátból és Bácskából {M.Sz., 1949.11.1., 4).

Ebben az időszakban realizálták a vendégszereplések egyhónapos körútját 
is a Vajdaságban meg Baranyában. A vajdasági népszínházak ünnepi játékának 
befejezése után a társulat két részre oszlott. Az egyik fele Bánát, a másik pedig 
Bácska helységeit járta, majd együtt indultak tovább Baranya magyarlakta 
városaiba, falvaiba. {M.Sz., 1949.V.16., 4).



Makszim Gorkij művét, A Zseleznov-ház asszonyát Pataki László rendezé
sében láthatta a szabadkai bemutató-közönség. A Hét Nap referense ezúttal Lévay 
Endre volt, aki elöljáróban az író munkásságát ismertette. Az 1910-ben írott szín
műről elmondta, hogy először van repertoáron Szabadkán és izgalmas találkozás
nak ígérkezik. A darab témáját tekintve az oroszországi forradalom „válságérésé
nek”, a nagy átrendeződéseknek, az erkölcsi értékek felbomlásának idejében ját
szódik. A Jegor Bulicsov meg a Dosztyigajev című darabokat is ide sorolja Lévay. 
E művek tipikus eseteket mutatnak be a korszak viszonyainak elemzése közepette, 
illetve az alakok emberi/lelki fejlődésén keresztül. A Zseleznov-ház asszonyát pl. 
„tragikus hullásba sodorta az egyéni törtetés”, állapítja meg a lap kritikusa. Pataki 
Lászlót mint rendezőt azért tartotta alkalmasnak a feladatra, mert munkájára az 
elmélyülésre való hajlam a jellemző, illetve figyelme az apró részletekre is min
dig kiterjed. Ebben a produkcióban az volt a „legfőbb érdeme, hogy kikutatta és 
kikényszerítette alakjaiból a légkörteremtő képességet”. Ez különösen a Natáliát 
megszemélyesítő Szabó Cs. M áriára vonatkozott, aki ilyen szempontból példa
értékű alakítást nyújtott. A recenzens vele kapcsolatban arról is elgondolkodott, 
milyen nagyszerű lehetett volna az előadás, ha a többi szereplőnek is sikerül ha
sonlóképpen megszemélyesíteni a ráosztott színpadi figurát.

Tanulmány- és művészi értékű alakítást nyújtott Sántha Sándor is. Prohorja 
„a legtipikusabb alakja az elnyomó osztálynak”: élősdi, alkoholista, duhaj és kéjenc 
-  áll a jellemzésében. A titkárnőt ábrázoló R. Fazekas Pirinek kitűnő maszkja 
volt, és színekben gazdag játék jellemezte szerepmegformálását. A forradalmár 
Rachel, Lévay szerint, nem volt Ferenczi Ibinek való szerep. A bájos és csacska 
Ludmilla figurájában Jordán Erzsébet jeleskedett, néha túlzásokba bonyolódva. 
A címszerepet Rackó Ilusra bízta a rendező. A színészi játékkal nem is volt baj, 
ellenben a színésznő orgánuma, a kritikus meglátása szerint, nem volt megfelelő, 
ugyanis csengő, üde hangja alkalmatlan volt a sötét hangulat megteremtésére a 
színpadon. A produkció többi résztvevőjével elégedett volt a kritikus.

Ben Jonson Volpone című vígjátékát már korábban is be szerette volna 
mutatni a Vajdasági Magyar Népszínház, de az előadás színrevitelének feltételei 
nem voltak adottak. Hogy a színházi vezetőség terveibe miért került be olyan 
hamar mégis a Velencében játszó darab, egyértelműen kiderül a mű elemzéséből. 
Mind a napilapban megjelentetett előzetes tudósítás, mind pedig a Gajdos Tibor 
írta előadás-értékelés hangsúlyozza, hogy, egyfelől Shakespeare mellett Jonson a 
világirodalom egyik legjobb drámaírója, másfelől viszont a pénzéhes, vagyonszerző 
polgárság éles és kíméletlen tükörképe a címszereplő, s a darab többi szereplője is 
kiválóan jellemzett típus, kiknek megelevenítése a színpadon az elsőrangú színészi 
feladatok közé tarozik (M.Sz., 1949.111.26., 4).

A vezetőség úgy látta, hogy mind a társulati, mind pedig a technikai adottságai a 
színháznak alkalmasak a mű színrevitelére. Garay Béla rendező három hónapon át 
dolgozott azzal a huszonhárom társulati taggal, aki szerepet kapott a produkcióban. 
A Stefan Zweig átdolgozta és korszerűsítette vígjátékot Ernőd Tamás „zamatos és a



darab jellegének megfelelő játékos nyelvezete” is közelebb hozza majd a nézőkhöz.
A három hónapos felkészülésre valójában a fiatal és kezdő színészek miatt 

volt szükség, akiknek különösen sok segítség kellett, hogy színpadi játékuk 
összehangolódhasson a gyakorlattal rendelkező színészekével. A Gajdos Tibor 
által elmondottak alapján Garaynak sikerült az elvárásoknak megfelelő produkciót 
létrehoznia, habár egy megfogalmazott kifogást nem lehet elhallgatni. Jelesül, 
négyórás volt az előadás, mely a nézők, színészek türelmét egyaránt igencsak 
próbára tette. A recenzens véleménye az volt, hogy rövidíteni kellett volna a 
szövegen, a dalbetétek pedig teljesen feleslegesek voltak. A Volpone színpadra 
állításakor az is kiderült, hogy a színháznak minél előbb forgószínpadot kellene 
kapnia a korszerű színpadtechnikai feltételek biztosítása céljából.

A színészek hozzájárulása az előadás minőségi megítéléséhez átmenő 
osztályzatot kapott. A címszereplő Pataki László könnyed játéka tetszett 
Gajdosnak. Szilágyi László ezúttal nagy terjedelmű szerepet kapott. Mosca 
valósággal kullancsszerü kísérője Volponenak, s a fiatal színész „állta a komoly 
erőpróbát”. Szép színpadi beszédét is megdicsérte a kritikus, mert az „mentes 
volt a kezdőbetegségtől, a merevségtől”. Azt is nyomatékosította, hogy megfelelő 
irányítással, sok munkával, a társulat élszínészévé nőheti ki magát Szilágyi László.

A kurtizánt megszemélyesítő R. Fazekas Piri változatos színészi eszköztárában 
szintén gyönyörködhetett a publikum. Művészi könnyedség jellemezte Sántha 
Sándor Voltore-alakítását is.

A korhű és gazdag jelmezek, a díszletezés, meg a maszkok is, ez egyszer 
kiérdemelték a dicséretet. A színi referens értékeléséből világosan kiolvasható, 
hogy az előadás a nagy szereplőgárdára való tekintettel arról is szólt, miszerint 
a társulat tagjai lehetőséget kaphattak arra, hogy szakképzettség tekintetében 
néhány fokkal magasabb szintre emelkedjenek.

Az addigi gyakorlattól eltérően, ebben a szezonban egy kortárs délszláv szerző 
művét is megrendezte a magyar társulat. Jože Horvat Csak a vak nem látja című 
vígjátékát Sántha Sándor állította színre. Az előadásról Sulhóf József írt a Hét Nap 
1949.április 17-i számába. Kihangsúlyozta, hogy az időszerű kérdéseket feszegető 
darab, melynek témája „egy új élet, társadalmi rend formálódása, kialakulása és 
annak végleges meghonosodása”, illetve a „forradalmi erővé, népi forradalommá” 
duzzadó és „újat építő fiatalság” a záloga a régi világ „törvényszerűen bekövetkező 
megváltozásának”. Az apák és fiúk közötti, azaz a nemzedékek közötti harc 
természetes következménye mindennek, s miután Horvat színpadi alkotásának 
középpontjában ez a forradalmi harc áll, a Csak a vak nem látja című vígjáték 
műsorba iktatása tehát indokolt. A realizált előadással bővebben A kölcsönösség 
színpadtere kötet foglalkozik (Káich, 2014: 55).

Az évadvég meghozta a második világháború befejezése utáni első eredeti 
vajdasági magyar színpadi mű ősbemutatóját. A Magyar Színház 1948-ban 
kinevezett új igazgatójának, Weigand Józsefnek a Kéz a kézben című vígjátékáról 
van szó, melynek megrendezése Pataki Lászlóra hárult. A némi színpadi és



dramaturgiai ismeretekkel rendelkező szerző eredeti foglalkozását tekintve 
tanító volt. Egy olyan darabot írt, melyben a szocializmust építő Jugoszlávia 
kulcsfontosságú három kérdéskörének a megválaszolására tett kísérletet, olyképpen, 
hogy „az igazság, a haladás és a testvériség képviselői győzedelmeskedjenek 
a kulákreakció felett” {Híd, 1949. 6-7: 261). A történet tárgyát képezte: 1) az 
osztályharc a falun -  termelőszövetkezetek létrehozása - ,  2) a műveletlenség és 
írástudatlanság felszámolása, 3) a magyar lány és szerb legény szerelme, mely a két 
nép testvériségét kellett hogy szimbolizálja.

Hogy milyen nagy jelentőséget tulajdonítottak a kortársak az ősbemutatónak, 
bizonyítja a tény is, hogy a Hídban, a Magyar Szó bán meg a Hét Napban is 
megjelentek az előadásról készült elemzések Gajdos Tibor, Laták István és Sulhóf 
József tollából.

Weigand József a Híd folyóirat színműpályázatának első díját nyerte el a 
Kéz a kézben című háromfelvonásos színpadi alkotással. Mindhárom recenzens 
megelégedéssel állapította meg, hogy végre megszületett az első egész estét 
betöltő korszerű tematikájú színdarab, melyet a magyar társulat felvehetett a 
műsorrendjébe. Mindhárom értékelés a vajdasági magyar drámaíró-avatást 
hangsúlyozta, megállapítván azt is, hogy Weigand nem hivatásos író. A mű nagy 
ereje, mint Sulhóf fogalmazott, az, hogy „tanít, figyelmeztet és éberségre késztet. 
Ez pedig nagyon sok. Mert ezzel teljesíti a szocialista fejlődés irodalmának 
hivatását” (M.Sz., 1949.V.5., 4).

A darab hiányosságaira vonatkozóan is azonos véleményt fogalmaztak meg a 
kritikusok. Különösen a végkifejlettel voltak elégedetlenek, lévén hogy a mindenki 
számára elfogadható helyzet megoldása nem a színpadi alakok cselekvésére, 
viszonyaira épülő logikus következményként zárul, hanem egy „új, sehonnan 
nem jövő, az addigi cselekménnyel semmiféle összefüggésben nem álló alakot 
hoz be a színpadra” a szerző. A népszínműszerűséget is felrója Sulhóf, különös 
tekintettel a szerelmi jelenetre. A megtett észrevételektől függetlenül azonban 
nagy erénye a műnek, állították, hogy jól ábrázolja „a szocialista építés, a haladás 
diadalmaskodását”, és a Hét Nap recenzense azt is megjegyzi, hogy nemcsak a Híd 
pályázatának elismerése jutott ki Weigandnak, de az ősbemutató közönségének 
„őszinte tapsát” is élvezhette (1949.V.4., 2).

Az előadást egyébként több mint kilencvenszer játszotta a társulat, és a Gerold/ 
Pastyik-féle bibliográfia szerint 23392 nézője volt (1970: 34). Ez akkor is impozáns 
nézőszám, ha tudjuk, hogy a bácskai meg a bánáti vidékjárás két előadása a Csak 
a vak nem látja és a Kéz a kézben volt.

A kritikusok a megrendezett előadás értékelésében is egyetértettek. Pataki 
László rendezésében a színpadi alakok meggyőzőek, életszerűek voltak. 
„Mozgalmas és lebilincselő” produkciót látott a publikum. R. Fazekas Piri (Mária) 
hiteles játékkal „igazi művészi, meleg, szép alakításával ragadta meg a közönséget”. 
Remete Károly kiváló zsírosparaszt volt, „egész magatartásából áradt a gyűlöletes 
szellem, a gonoszság és éppen ezzel nemcsak a zsíros paraszt nagyon hűséges képét



adta, hanem alátámasztotta a darab befejezésében kibontakozó diadalt, a haladás 
győzelmét” (M.Sz., ua.).

Mamuzsics István kisparasztja és M. Pálfi M argit parasztasszonya a 
kabinet alakítások közé tartozott. A szerb származású titkárt, Gyurics Pétert 
Sövény Károly személyesítette meg. Ebből az egyébként jó alakításból Sulhóf 
hiányolta az indulatok kellőképpen történő kinyilvánítását, s a színész hangszínének 
egyformaságát nehezményezte. Rackó Ilus az özvegy bankámé szerepében csak 
azokban a jelenetekben volt hiteles, melyekben a kispolgári mentalitású asszonyt 
kellett megjelenítenie. Sántha Puszta Lajos a reakciós nagygazdák által károsan 
befolyásolt egyetemista volt, de sokszor elbizonytalanodott a színpadon, s az őszinte 
beleélés is hiányzott a játékából. A kisebb szerepekben fellépőkkel elégedettek 
voltak a referensek.

A Vajdasági Magyar Népszínház elnevezéssel alapított intézmény utolsó 
önálló évadja az 1949/50-es idény volt. Ekkor mindössze öt bemutatója volt az 
együttesnek, de a színre vitt darabok közül kettő, a Warrenné mestersége, meg 
Nušić A megboldogultja nagy vitát váltott ki a szerb/magyar szakmai körökben. 
Mindkettőt Garay Béla rendezte. A Shaw-darabnak segédrendezője is volt, Virág 
Mihály. A két említett előadás részt vett a zrenjanini ünnepi játékokon, és nagy 
visszhangot keltett a szakmai körökben. Főleg Bogdán Čiplićnek a Naša Scenábán 
megjelent értékelése adott okot a polémiára, aki számos kifogásolnivalót sorolt fel a 
két produkcióval kapcsolatban, holott Garay Béla (Warrenné mestersége) rendezői, 
Szabó István (Blagojevié) pedig színészi díjban részesült. A díjak pénzjutalommal 
jártak, melyet egy bírálóbizottság javaslatára végül is a Vajdasági Főbizottság 
szentesített (Garay, 1953: 139).

Čiplić a színre állított Shaw-darabbal kapcsolatban azt fejtegette, hogy Garay, „a 
tudással és ízléssel bíró rendező” a „Horthy korszakbeli pesti színházra” jellemzően 
rendezte meg az előadást. A kissé meggondolatlan -  nem tudni ma már, hogy valóban 
az volt-e! -  megfogalmazás alatt a szerb ítész egy későbbi kijelentése szerint nem 
a fasiszta jellegre kívánt utalni, hanem azt szerette volna kihangsúlyozni, hogy a 
magyar kiváló színházi szakember „gondos az egyéni kidolgozásban, de gondatlan 
az általános jellegű értékek, az igazság és a hazugság felkutatásában” (Híd, 1950. 
9: 628-629.). Čiplić kissé elhamarkodott és durvára sikeredett bírálatára Gál László 
adott körültekintően és megfontoltan összeállított választ.

Elöljáróban elmondta, hogy az 1949/50-es színi idényben jelentős előrelépés 
történt a vajdasági magyar színjátszás minőségének a tekintetében, amit az ünnepi 
játékokon elért eredmények is bizonyítanak, mind a rendezés munkáját, mind pedig 
a színészi feladatok nívós teljesítését illetően. Szabó István színészi díja mellé négy 
elismerő oklevél is társult, amit Jordán Erzsébet, R. Fazekas Piri, Ferenczi Ibi és 
Rackó llus kapott (150 éves a színház épülete, 2005: 248).

Gál nem vitatja el azt, hogy Garay Béla rendezői módszere valóban emlékeztet 
a pesti gyakorlatra, mely „keresztül-kasul polgári volt”, de ez a megállapítás 
a hagyomány meglétére vonatkozik, és nem róható fel hibának. A cikkíró a



Vígszínház gyakorlatára hivatkozik, amely a „magas (polgári) művészi tradíciót” 
mint kiindulópontot hagyományozta a magyar színjátszásra. A Hegedűs Gyula, 
Varsányi Irén, Góth Sándor fémjelezte színházi gyakorlat hordozói ugyanis a 
színpadi realizmus előfutáraiként írták be nevüket a magyar színjátszás történetébe. 
A nemzeti színházi tradíció is megkerülhetetlen -  Ivánfi Jenő, Gál Gyula, Lehotay 
Árpád - , hiszen több évtizeddel ezelőtt ők szakítottak az ún. deklamálással, ami 
mellesleg a Shakespeare-művek színrevitelekor még ma is ott kísért a színpadokon.

A szerb kritikusnak az a kifogása, miszerint Garay nem juttatta kellőképpen 
kifejezésre a Warrenné mesterségében az ún. általános igazságokat, szintén nem állja 
meg a helyét. Shaw, jegyzi meg Gál László, népszónokként kezdte a pályafutását, 
s az is maradt mindvégig. Műveiben pl. gyakran megszakítja a cselekmény 
menetét, és hosszú értekezéseket mondat szereplőivel. Természetes, hogy hiányzik 
a rendezésből „a szociális tematika korszerű pecsétje”, hiszen az nincs meg az 
1898-ban írt színműben sem. Gál tehát nem tartja megokoltnak a számonkérést, 
annál is inkább, mert a hasonló helyzetet a szerb kritikus nem kifogásolta a Szerb 
Nemzeti Színház által bemutatott Velencei kalmárban, amelyben „a könnyelmű 
kártyás selyemifjúság” igen szimpatikusán volt bemutatva, miközben köztudott, 
hogy a 16/17. század Velencéje nem volt egy gondtalan, derűvel teli, nyomort, 
szegénységet nélkülöző köztársaság (Híd, ua., 628-629.).

A Majtényi Mihály jellemezte „századvégi csípős társadalmi rajz”, a Warrenné 
mestersége című előadás mind a rendezést, mind pedig a színészi játékot figyelembe 
véve, minden tekintetben kiváló produkció volt. A művészi megvalósulást illetően, 
a többi színház előadásának a viszonylatában, igencsak megállta a helyét, annak 
ellenére, hogy a színműben a főszerep a szóé volt (H.N., 1950.V1I.5., 2).

A szerb komediográfus vígjátékának, A megboldogultnak a recepciójával A 
kölcsönösség színpadtere című nagytanulmány foglalkozik részletesen (Káich, 
2014: 29-33). Ezúttal csak a kifogásolt rendezés néhány jellegzetességét szeretnénk 
ismertetni. Az előadást helyzetkomikumra épülő, tempós játék formájában állította 
színpadra Garay, a darab erőteljesen, karikatúraszerűen ábrázolt figurái a belgrádi 
csarsi romlottságát voltak hivatva megjeleníteni a színpadon. Čiplić, Sulhóffal 
egyetemben, a szerb színjátszás ún. nušići hagyományának hiányát rótta fel. 
„A magyar előadásból hiányoztak a túlzások, a karikírozás, a helyzetkomikum 
erőteljesebb, elnagyolt taglejtései,... a szereplők egymás közti viselkedésében az úri 
modor dominált” (Idézi: Káich, 2014: 32). Gyakorlatilag az előadás kivitelezésében 
döntő szerepet játszott a két színjátszási kultúra mentalitásbeli különbözősége. 
A magyar színjátszási gyakorlaton alapuló előadásban ennek visszatükröződése 
a sajátosságok közötti különbség megnyilvánulását juttatta kifejezésre. Majtényi 
Mihály szerint ez a gyakorlat semmiképpen sem marasztalható el, nem tekinthető 
hibának, hiszen „a helyzetkomikumra épülő érdekes és ütemes játék” gyakran 
igényel „önmegtartóztatást” az öncélú túlzások meg a bohóckodások megfékezése 
céljából (H.N., 1950.VII.5., 2).



A Mézeskalács című daljáték volt az évad utolsó bemutatója. Benne „a dúsan 
szárnyaló képzelet csodavilága kelt életre, a szívek és a színek muzsikás játékával. 
Ernőd Tamás a népmesék egyszerűségét aknázta ki, s azt a sok kedvességet, ami 
a mesét színpadi valósággá képzeletgazdagító szórakozássá teszi” (Garay, 1953: 
135). Nem kell tehát csodálkozni azon, hogy a szép kiállítású, népi dallamokkal 
fűszerezett -  Szirmai Albert -  darabot nagy sikerrel játszotta az együttes hosszú 
hónapokon keresztül, nemcsak Szabadkán, de vidéken is.

Az előadást Gajdos Tibor méltatta a Hét Nap június 7-i számában. A 
darabválasztás megindokolását sem mulasztotta el, mármint annak bizonyítását, 
hogy a daljáték műsorba iktatása a politikai elvárásokkal nincs ellentétben, 
hiszen a kisemmizett nép a törekvéseit a múltban meseformába öltöztetetten 
nyilvánította ki. A Mézeskalács nem üres tartalmú népieskedés, írta, mert a szerző 
a népmesék lényegbeli elemeit örökítette át, s a szabadkai előadás a cselekmény 
fonalát a hatalmaskodók bírálata felé irányította. A megkönnyebbülést hozó 
helyzetkomikumot, helyes érzékkel, a lényegre összpontosító szándék realizálása 
váltotta fel. Gajdos e megállapítást követően a darab tartalmát mondja el dióhéjban, 
üzenetét is megfogalmazza: a halált csak a szeretet győzheti le.

Sántha Sándor rendezőként szép munkát végzett: visszaadta a mesejáték 
minden szépségét. A kisebb hibák ellenére egy zökkenő- és túlzásmentes, 
meseszerű produkciót láthattak a nézők. A kifogásolnivalókra az egységes népi 
tájszólás hiánya, meg néhány jelenet megkomponálatlansága adott csak okot. Rackó 
Ilus mint királynő szépen csengő énekhangjával, jól kidolgozott, mértéktartó, 
ugyanakkor lendületes játékával tűnt ki. Az Örzsét megformáló R. Fazekas Piri 
üde énekhangjával, természetes, közvetlen színpadi játékával ragadta magával a 
publikumot. Szabó István Pityi Pálként elmélyült alakítást nyújtott. Pataki László 
is dicséretben részesült, akárcsak M. Pálfl Margit (kofa), meg részben Juhász Anna 
is. A kisebb szerepek hordozóinak hozzájárulásáról elismeréssel szólt a referens.

Gajdos külön kiemelte az előadás technika kivitelezésének nagyszerűségét, 
állítván, hogy „idáig nem látott káprázatos és színpompás előadásban állította ki a 
darabot" a magyar társulat, ami részben Berislav Deželić díszlettervező, valamint 
Mészáros Sándor kivitelező munkáját dicséri. Kovács Kornél helybeli zeneszerző is 
kiváló munkát végzett mind a hangszerelés, mind pedig a kórus meg a szólóénekesek 
betanítását illetően. A sima, gördülékeny zenekari kíséret élén Bermel Miklós 
állt, míg a táncokat Szabó Erzsébet tanította be. Gajdos a szakmai fejlődés újabb 
állomásának nevezte a produkciót, s művészi teljesítményként értékelte.

Az 1950/51. évadban a színház fennállásának ötödik évfordulója alkalmából 
nemcsak a műsorrend összeállításában járt el körültekintően a vezetőség, de a 
cikkszerzők számos beszámolóban az elmúlt időszakban kifejtett tevékenységet 
értékelték, meg szépszámú jövőbe tekintő elképzelést is megosztottak az olvasókkal.

A Hét Napban Sulhóf József és Garay Béla egyebek között az elmúlt perió
dusban megvalósított eredményeket vette számba, de a hiányosságok elemzésére is 
kitértek. Megállapították, hogy a Vajdasági Magyar Népszínház megalakításához



„forradalmi bátorság kellett” (H.N., 1950.X.4., 6; Sulhóf), lévén hogy előzmény 
nélküli helyzetről volt szó, hiszen hivatásos színháza a vajdasági magyarságnak 
nem volt a két világháború között, ergo a létrehozásban csak az amatőrökre tá
maszkodhattak mind a színészek, mind az igazgató, mind a műszaki személyzet, 
mind pedig a szakmai tanácsadók megválasztásakor. A megrendezett előadások 
kezdetben a mükedvelés nyomait viselték magukon. A helyzet felszámolásának 
érdekében gyorstalpaló színészképző tanfolyamokat szerveztek, de a műszakiak 
kiképzéséről sem feledkeztek meg. Sulhóf szerint a dolgozó magyarság szeretete a 
semmiből teremtette meg a nép színházát.

Garay Béla a játékrend gyakran sablonos voltát kifogásolta Színházak és 
utánpótlás című írásában (H.N., 1950.X.18., 10). Megtudhatjuk azt is, hogy a 
repertoár összeállítása nemcsak az intézmény igazgatóságának volt a feladata, 
hanem a Kultúrszövetség, meg a színházigazgatók közössége is megvitatta, illetve 
jóváhagyta az egy évre szóló műsorrendet. Az is megtörtént néha, hogy a felügyelő 
testülethez már akkor érkezett a jóváhagyásra vonatkozó kérelem, amikor egy-egy 
társulat jócskán benne volt a próbafolyamatban -  lásd pl. a Warrenné mestersége 
produkció esetét.

A sablonszerű játékrend egyébként a központi -  fővárosi -  színházak 
repertoárjának másolásában nyilvánult meg, ami alatt nemcsak a darabválasztást 
kell érteni, hanem a játékstílust, a díszletezést, meg a rendezést is. A megadottól 
való eltérés „bűnnek” számított -  pl. a Garay rendezte A megboldogult esete.

A színház működésére vonatkozó ideológiai megszorítások tekintetében is 
tetten érhetők a változtatás iránti igények. Nevezetesen, a népszínmű és az operett 
kérdéséről van szó, melyek az elmúlt öt évben a színházi műsorrendből kitiltott 
műfajnak számítottak, mert a múlt polgári színjátszásából örökölt csökevényként 
tekintettek rájuk a szocialista eszmevilág hirdetői. A két műfaj semmiképpen 
sem kaphatott bebocsáttatást a kommunista szellemben történő átnevelés 
„szentélyébe”. Most viszont, 1950-ben, Sulhóf -  az egyik legkeményvonalasabb 
színházi szaktekintély -  arról elmélkedett, hogy a jelenlegi társulat alkalmatlan 
a népszínmű/operett-előadások kivitelezésére, s azok ezért nem is tervezhetők 
be a repertoárba, pedig a konkurenciának számító moziban „harsog a gond- és 
fáradságűző zene”, s az emberek szívesebben járulnak a mozivásznak elé, hiszen 
ott az operettfilmek andalító világa szórakoztatja a nagyérdeműt. Ennek a veszélyes 
vetélytársnak csak az élő színházi előadás lehetne versenytársa, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a jelenlegi huszonnégy színész helyett legalább negyvenhatra lenne 
szükség, nemcsak a zenés darabok kivitelezhetősége szempontjából, hanem a 
vidékjárásra való tekintettel is. (H.N., 1950.X.4., 6-7.).

Az új színházi közönségről Garay Béla értekezett a Hét Nap 1950. szeptember 
27-i számnak 5. oldalán. Elöljáróban az új „életberendezésről” tűnődik, melynek 
egyik legszembetűnőbb következménye az új színházi publikum megjelenése. A 
színház hivatása a tanítás, de a szórakoztatás is, fűzi tovább gondolatait. Az előbbi 
feladata az egészséges és mély tartalmak iránti érdeklődés felkeltése. Garay úgy



véli, hogy a színház iránti szeretet megvan, de a tetszésnyilvánításnak eleddig 
szokatlan megnyilvánulásait észlelte, olykor meg azok elmaradását. Nagy értéknek 
tartja a fiatalok jelenlétét a nézőtéren, s nem vitatja jó hatását a színészekre, de olyan 
jelenségekkel is lehet találkozni, melyeknek nincs helye egy színházban. A hangos 
reagálásokat, oda nem illő megjegyzéseket, az ok nélküli helyváltoztatásokat, az 
elfojtott felkiáltásokat, az indokolatlan nevetgélést a lehető legrövidebb időn belül 
ki kell küszöbölni eme új színházi nézők viselkedéséből. Meg kell őket tanítani 
a színpad és a nézőtér közötti távolság tiszteletben tartására, hiszen a néző nem 
cselekvő tényezője a színpadi játéknak. Magyarán, a „ne zavarjuk egymás köreit” a 
nézőtér és a színpad viszonylatában alapvető követelmény. Végső soron a színházi 
kultúra publikumra vonatkozó szabályainak elsajátítására kell megtanítani az új 
színházkedvelőket.

Nehezményezi Garay azt is, hogy a korabeli közönség „fösvény, szűkmarkú” 
az elismerés kinyilvánításában, viszont gyakorta megesik az is, hogy akkor 
tapsol, amikor nem kellene. Az illemet ismerő publikum segítségére számít ennek 
a visszás helyzetnek orvoslásában, és természetesen a szakszervezeti csoportok 
művelődési osztályának határozott fellépését várja el ebben a kérdésben. Az egyik 
lehetőségét ennek a problémának a megoldására nézve az úgynevezett „színházi 
órák” körültekintőbb megszervezésében látja. A kommunikációnak ez a formája, 
mely kezdetben minden bemutatót megelőzött, mint a színházi közönségnevelés 
eszköze, időközben ellaposodott, formálisra zsugorodott.

A színházi szakember a kritika fontosságáról is értekezik helyzetfelmérő írá
sában. Természetesen a szakmai észrevételek megtételét tartja elengedhetetlennek, 
mert a jó kritika hatékony eszköze lehet a színészek továbbképzésének. Rossz né
ven veszi, hogy a legtöbb értékelés elsősorban a bemutatott mű és kevésbe a szí
nészi játék elemzésével foglalkozik. Ez utóbbira volna nagy szükség, tekintettel 
arra, hogy a folyamatos színészképzés még várat magára, márpedig a megfelelő 
szakmai képzettség nélkülözhetetlen feltétele az elvárásoknak a megfelelő ered
mények elérésében. Színiiskolát kellene nyitni a magyar színészek, rendezők, sőt a 
műszakiak részére is, mert csak ily módon lehet az új eszméket befogadó színházi 
kultúra kiépítése követelményének hathatósan eleget tenni.

Mind a színészképzés, mind pedig a közönségnevelés szempontjából Garay 
úgy látja, hogy a színháznak szüksége lenne egy helyi közéleti és színházszerető 
munkásokból álló színházi tanácsra. Nem formális, reprezentatív testületre gondolt, 
mely a színház belügyeibe való beavatkozással bíbelődne. Elmondása szerint 
feladata a kritikai tanácsadás lenne, a színházi munka segítése, meg a bohóckodás 
és a szentimentalizmus kiiktatása a vidéki színjátszásból. Egyszerűen fogalmazva, 
a műkedvelés sajátosságainak a felszámolását kellene elérni (H.N., 1950.X.18., 10).

A szeptember és október folyamán megjelent elemzések a magyar színjátszás 
ügyének addigi alakulásáról az elmúlt öt évben a továbbfejlődés viszonylatában 
számos dilemmát, problémát vetettek fel a megoldás keresése céljából. Ez a kis 
jubileum alkalmat adott bizonyos kérdések megválaszolására, illetve a hogyan



tovább gondjainak alapos mérlegelésére. Gál László az évad első bemutatója 
kapcsán szintén vázolta a múltra vonatkozó meglátásait. Szerinte igen nehéz 
megállapítani, hogy hol kezdődik a hivatásos színjátszás és hol végződik a 
műkedvelés. Mint mondja, a két világháború között pl. a Népkör „fennállásának 
puszta tényével is többet jelentett akármelyik magyarországi »kőszínháznál«, 
mert szembeszegülést jelentett a jugoszláv államhatalom azon álláspontjával, mely 
megkérdőjelezte a vajdasági magyarok színházi kultúrára való jogát”. A műkedvelés 
így felértékelődött, s lett térségünkben a színházi tradíció letéteményese, kulturális 
örökségünk továbbépítője, s kiindulópontja a Magyar Népszínház létrehozásának. 
Nagy eredményként könyvelte el a tényt, hogy a műkedvelő jelleg fokozatosan 
felszámolódott/felszámolódik, s az 1950/51-es idény első bemutatja Ibsen Kísértetek 
című színműve lesz, melynek színpadra állítása a legnehezebb feladatok közé 
sorolható. Ugyanakkor az operettkultúrán nevelkedett vajdasági magyar közönség 
ma már befogadójává vált az olyan produkcióknak is, melyeket pl. egy Moliére 
neve fémjelez (H.N., 1950.XI.8., 8).

Az 1950. év második felében elvégzett összegező visszatekintés a változások/ 
változtatások szükségességét jelezte, amelyek a következő év elején meg is 
történtek: a Vajdasági Magyar Népszínház ugyanis átalakult.

Ibsen Kísértetek című drámájának egyik próbáján Vukovics Géza is részt vett. 
A Hét Nap november 1-i számában tette közzé azt az írást, melyben a rendező, 
Garay Béla, a dramaturg, Laták István, s néhány színész nyilatkozott a készülő 
bemutatóról. Azt mindenképpen előrehaladásnak tekintették a beszélgetőtársak, 
hogy a cseppet sem könnyűnek nevezhető feladatot felvállalta a társulat. A másik 
jelentősége a kiválasztott műnek abban állt, hogy egy fiatal, tehetséges színészre, 
Fejes Györgyre, olyan színészpróbáló feladatot osztott ki a rendező, mint amilyen 
Osvald megszemélyesítése volt. A színházi vezetés a társulat tevékenységében 
tehát egy új fejezet nyitására tett kísérletet mind a minőséges müsorpolitika, mind 
pedig az emeltebb szintű színészi megnyilatkozás irányába.

A produkciónak három méltatója is volt. Gál László a Hét Napban, Sulhóf 
József a Magyar Szóban, Herceg János a Hídban jelentette meg előadás-értékelő 
recenzióját. Bevezetésképpen mind a hárman Ibsennel és a műsorra tűzött színmű 
elemzésével foglalkoztak. Egyöntetű megállapításuk az volt, hogy a darabválasztás 
nem a legszerencsésebb. Ennek igazolásául Gál László pl. arra hivatkozott, hogy 
a dráma magva egy betegség téves diagnózisán alapul, melyet megcáfolt az 
orvostudomány. A „paralízis progresszíva” megjelentetésében is félreértés történt, 
mert mint Herceg János írta, a színpadon látott vonaglás, halálhörgés, a tébolyodott 
tekintet nem jellemzői a nevezett betegségnek. Gál is hasonló megállapításra 
jutott. Kritikájából az is kiderül, hogy a nézők „nevetéssel küszködtek ... a drámai 
izgalom forrpontján”, ami a tévesen beállított jelentnek volt az utóhatása.

A produkcióról alkotott vélemények tehát sok mindenben azonosak voltak. 
A téves darabválasztás realizálását pl. már nem lehetett megakadályozni, mert a 
jóváhagyás céljából akkor került a vajdasági színházi igazgatók, szaktekintélyek



elé, amikor már javában folytak a próbák. Ami a darabértelmezést illeti, a 
rendezői melléfogás kérdésében is egyetértettek a recenzensek. Nemcsak a 
betegség megjelenítését nem tartották szerencsésnek, de az egységes cselekmény 
kibontakoztatásával is adós maradt a rendezés, aminek a színészi alakítások 
látták kárát. Pl. az Alvingnét tolmácsoló Szabó Cs. M ária a rendezői beállítás 
következményeként sem az igazi átlényegülést, sem az erőteljes színpadi jelenlétet 
nem tudta kifejezésre juttatni színészi játékában (M.Sz., 1950.XI.5., 2; Sulhóf).

Fejes György Osvaldja is sok kívánnivalót hagyott maga után. Mindhárom 
recenzens azt állapította meg, hogy a színész valóban tehetséges, de ezt a szerepet, 
úgymond, túl korán osztották ki rá. A kellő gyakorlat hiánya, meg az elhibázott 
rendezői értelmezés folytán, ahogy Gál fogalmazott, csak „hősi teljesítményre” 
futotta erejéből. Az viszont vitathatatlan, hogy „dicséretes igyekezettel” játszotta 
végig a megterhelő szerepet.

Az előadás egészét tekintve is egyöntetű volt a referensek véleménye. Herceg 
Jánost idézzük erre vonatkozóan. „A művészetnek vannak alacsonyabb és 
magasabb csúcsai, s egy ibseni előadás csúcsát ez az együttes még nem egészen 
érte el” (Híd, 1950. 11: 816). Sulhóf ehhez azt is hozzátette: „a színház kísérlete 
érdekes. De nem követendő példa” (M.Sz., 1950.XI.5., 2).

A hatodik évadba érkezett színház egyik jelentős eseménye az Ördögűzők 
című ősbemutató volt. Weigand József igazgató immár másodjára is kísérletet 
tett arra, hogy utat mutasson a vajdasági magyar íróknak, illetve kedvet csináljon 
nekik a színdarabíráshoz. A magyar társulat maradéktalan küldetésteljesítése 
sokban függött attól, hogy a hazai szerzők müvei milyen mértékben képviseltetik 
magukat a műsorrendben. A hazai drámairodalomnak a jelenléte már csak azért 
is fontos követelménynek számított a bemutatásra kijelölt darabok között, mert 
az állandóan hangoztatott új, szocialista szellemben történő átnevelés hathatós 
eszközét látták benne a korszak ideológusai, vezető politikusai. A színpadról 
közvetített példamutatás igencsak szükséges volt ahhoz, hogy a nép elhiggye: 
valóban egy új, emberszabásúbb korszak ideje érkezett el a második világháborút 
követő években, miközben a valóság még mindig terhes volt az atrocitások okozta 
félelmektől, a szögesdróttal körülvett lágerek gyötrelmes emlékétől és a rettegést 
kiváltó, könyörtelen beszolgáltatások embertelenségétől.

Az Ördögűzők műfaji meghatározása: énekes-zenés színmű volt. Herceg János 
szerint „egy kicsit operett, egy kicsit népszínmű, ... e kettő szerencsés vegyüléke”. 
Ebbéli nézetét Sulhóf József is osztotta. A Híd recenzense, Herceg, arra is felhívta 
a figyelmet, hogy a műfaj hiánycikk a színház repertoárjában, holott a magyar 
közönség nagy kedvelője az ilyen jellegű színpadi produktumoknak (Híd,1950,12: 
915). E megjegyzése már csak azért is figyelemre méltó, mert a színházalapítást 
követően ez a műfaj a feketelistán szerepelt, mint olyan csökevénye a polgári szín
játszásnak, mely a népbutítást szolgálta a múltban, tehát semmiképpen sem illett az 
új törekvések megvalósítását szorgalmazó elképzelésekbe, melyeket a rendszer a 
munkásosztály meg a parasztság kiművelésének szempontjából fogalmazott meg.



Sulhóf, a Magyar Szó kritikusa a színmű egy újabb válfaját, s mint új irányt 
szabó műalkotást köszöntötte Weigand újabb darabját. Elöljáróban elmondta: 
hármas ünnepe volt ez az ősbemutató a színháznak, s „vele együtt Vajdaság egész 
dolgozó népének”. Egybeesett ugyanis a Köztársaság Napjával, az intézmény 
fennállásának ötödik évfordulójával, s a vajdasági magyar drámairodalom „újabb 
fejlődési állomásával”. Úgy tűnik, abban az elméleti és ideológiai csatározásban, 
melyet időnként a sajtóban megjelent, a színházi tevékenységgel foglalkozó 
írások rögzítettek arra vonatkozóan, hogy a zenés műfaj egyáltalán része lehet-e 
a szocializmust építő dolgozó nép színházkultúrája kialakításának, vagy sem -  
aminek, többek között, nemrég még Sulhóf is az ellenzője volt - , nos tehát erre a 
kérdésre az eltelt időszakban tapasztaltak adták meg a választ. Jelesül, függetlenül 
a nézők társadalmi hovatartozásától, számottevő volt az igény, mely visszaperelni 
kívánta az operettet meg a népszínművet a színházi repertoárba. Nemcsak Herceg, 
de már Sulhóf is le meri írni, hogy hiánycikk a közelmúltban kitagadott műfaj, 
s az Ördögűző ezt a hiányt pótolja. Sőt Herceg a színház társadalmi szerepével 
kapcsolatban még olyasmit is bátorkodott írásba foglalni, amiben majd a későbbiek 
során is csak nagyritkán és kevesen mernek állást foglalni: „voltaképpen 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” (Uő, 915). 
Értsd alatta: nem szükséges minden darabot irodalmi mércével mérni!

Az egyszerű irodalmi és színpadi eszközökkel megírt énekes, zenés színművet 
is elsősorban az előbb idézett gondolat szempontjából értékelte Herceg. Dicsérte 
a zenei betéteket, mert azokat a bácskai és szlavóniai népdalok motívumainak 
felhasználásával hangszerelte, s fűzte egyvelegbe Kovács Kornél. A feldolgozás 
nem Kodály vagy Bartók mintájára történt, de ki állítja azt, teszi fel a kérdést a 
kritikus, hogy így kellett volna eljárni. Sulhóf éppen azt nehezményezte: a zenei 
feldolgozás mellőzte az említett két zeneszerző módszerét.

A darab meséjéről mindkét értékelés kiemelte azt, hogy a szerző komoly 
és korszerű kérdéseket taglal, hiszen a falu szocialista átalakulására vonatkozó 
problémákat veti fel. Rámutat a régi, szertefoszló világ fonákságaira, az új 
társadalmi viszonyok kialakulásának szükségszerűségére, az új falusi nemzedék 
új típusú emberének a megjelenésére. Nem kis feladatra vállalkozott Weigand, 
de a felsoroltak hiteles ábrázolása elmaradt. Az énekes, zenés keret sehogy sem 
illett a bőség zavarától terhes mondandó kifejtésére. A szerző csak jelszavakat 
közvetített a szocialista átalakulás hasznosságának a kidomborítására, a naiv mese 
nem tudott cselekménnyé válni, és lélektani elmélyülés sem jellemezte a művet. 
Ettől függetlenül, a Pataki László rendezte Ördögűzők „nyeresége a vajdasági 
színpadnak” -  jelentette ki Herceg János, mert ha felszínesen is, de a vajdasági 
magyarok jelenvalóságát jelenítette meg a színpadon egy zökkenőmentes, 
mozgalmas, színes előadásban. A közönség örömmel tapsolt a produkciónak, s 
Weigandnak még egy babérkoszorú is kijárt.



A darab jellegéből adódóan, színészi alakításra ritkán nyílott alkalom. Sántha 
Sándor Kerekes Mihálya jelentett kivételt, meg Mamuzsics István kitűnő 
parasztíigurája, illetve Godányi Zoltán és R. Fazekas Piri természetes színpadi 
játéka.

A Vajdasági Magyar Népszínház égisze alatt az ötödik Nušić-darabot, A gyá
szoló családot is bemutatta az együttes. Mellesleg ez volt a színházi szerkezetváltás 
előtti utolsó magyar bemutató. A Garay Béla rendezte vígjáték ezúttal sem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. Míg A megboldogult esetében azt kifogásolták az 
előadással kapcsolatban, hogy „egy magyar hagyományokra épülő játékstílust” kö
vetett a rendező, „ami nem vált be, mert pont azzal maradt adós az előadás, ami a 
szerb komediográfus darabjainak minden kétséget kizáróan a meghatározó, mással 
össze nem hasonlítható jelleget adta”, A gyászoló család színrevitelében viszont a 
szerb színpadok gyakorlatát kísérelte meg átmenteni a magyar produkció, az ún. 
nušići játékstílust, ami nem működött (Káich, 2014: 37-38.).

A bemutató után megjelent elemzéseket részletesen ismerteti A kölcsönösség 
színpadtere című kötet. E színháztörténeti monográfia szempontjából lényeges 
megjegyezni, hogy „[a] Garay rendezte előadás »nagyon szórakoztató, hangos 
kacagásokat kiváltó bohózat lett«, amely nélkülözte a szatírát. Sulhófnak azt volt 
a véleménye, hogy az éles társadalombírálat hiánya miatt elsikkadt »a nusicsi 
mondanivaló«, ennek oka pedig a szerb, illetve nusicsi játékstílus utánzásában 
keresendő, és abban, hogy az előadás még nem érett meg a bemutatásra. Sok 
volt a túlzás, a rögtönzés, s így . . . »  nem a magyar színház együttesétől várható 
gondossággal és alapossággal készítették elő«” az előadást (Káich, 2014: 38).

Sulhóf a Magyar Szó 1950. december 21-i számában elemezte részletesen a 
látottakat, és az átszervezés diktálta körülményeket okolta a felemás eredményért. 
A „kevesebb próbával, gyorsabb ütemben” módszert a színre vitt előadás sínylette 
meg. A munkamódszer megváltoztatása a színvonal és a fejlődés szempontjából, az 
eredményességet tekintve, melléfogásnak bizonyult.

A közvélemény 1951 januárjának legelején értesült arról, hogy Szabadkának új 
intézménye lett, méghozzá a Népszínház -  Narodno kazalište -  Narodno pozorište 
három tagozattal, melyet a magyar és a horvát drámai, valamint az újonnan 
létrehozott operett-együttes alkot. Főigazgatónak Josip Jasenoviéot nevezték ki, a 
magyar művészeti vezető Laták István, a horvát pedig Mirko Huska lett. A magyar 
és horvát nyelven működő zenei osztályt, mely rövid ideig, az 1952/53-as idénytől 
operarészleg is volt, Milán Asié karmester irányította.

A Magyar Szó 1951. január 14-én számolt be az egyesülésről. A Híd folyóirat 12. 
számában Laták István foglalta össze az előző év tevékenységét, és megállapította, 
hogy az addig, tehát 1951-ig működött Vajdasági Magyar Színház vidéki 
teátrumnak számított, az átszervezést követően a városi népszínház „ágazataként” 
teljesíti majd küldetését, s ebben meghatározó szerepet kap a magyar színházi 
kultúra ápolása és fejlesztése.



A Magyar Szó közleményében természetesen szó esik arról is, hogy miért 
kellett a két nemzeti jellegű intézményt egyesíteni. A két színház igazgatósága, 
valamint a városi népbizottság kezdeményezte a társulást, „abból a célból, hogy a 
két színház szorosan együttműködve, tovább emelhesse előadásainak színvonalát, 
s közös munkával nevelje a magyar és a horvát dolgozókat, megkedveltesse velük a 
színházlátogatást” (M Sz., 1951.1.14., 4). Az integrációnak pénzügyi okait hosszasan 
fejtegette a cikk írója. Az egyesülés révén, állította, csökkennek majd a kiadások, 
erre pedig nagy szükség van, mert lehetővé teszi a gazdasági önállósulást, lévén 
hogy az elkövetkezőkben a városi népbizottság biztosította anyagi támogatás nem 
fog kiterjedni a teljes tevékenységre. A színháznak részben saját jövedelemből kell 
majd eltartania magát.

A megtakarítást a közös ügyvitel fogja jelenteni mind az adminisztráció, mind 
pedig a műszaki személyzet egyesítésével. A színvonal emelésének kérdésében az 
előrelépés lehetőségét abban fogalmazta meg a cikkíró, hogy a művészeti vezetésnek 
ezentúl nem kell adminisztratív gondokkal bíbelődnie, mint tette azt a múltban, 
tehát figyelmét teljességgel a művészi kérdések megoldására összpontosíthatja.

Hogy egy kicsit sántít a színház átszervezésének a megindoklása, Laták István 
Híd-beli összefoglalójából is kiderül. Az elmúlt időszak minősítéséről szólva 
megjegyzi, hogy a magyar társulat 1949-ben pl. a vajdasági hivatásos színházak 
ünnepi játékain a legjobb színtársulatnak járó elismerést kapta meg. Jellemző, 
hogy azt követően jelent meg Bogdán Čiplićnek a cikke, melyben a szerző 
részben elmarasztalta a magyar előadásokat, különös tekintettel a játékstílusra. 
Ugyanakkor emlékeztette a magyar színházat elsődleges kötelességére, a kortárs 
vajdasági magyar drámaírás serkentésére, lévén hogy annak legfontosabb feladata 
a munkásosztály, illetve a széles néptömegek szocialista szellemben történő 
átnevelése. Az erkölcsi meg művészi sikerről szólva Laták azt sem hallgatta el, hogy 
az egykori Vajdasági Magyar Népszínháznak voltak olyan előadásai, melyeket 
ötvennél többször kellett műsorba iktatni a közönség kívánságára. Ilyen volt pl. a 
Csikós, a Lúdas Matyi, a János Vitézi pedig mindenütt telt ház fogadta, de azért 
kellett idő előtt levenni a műsorról, mert a zenekari kíséret problémáját vidéken 
nem sikerült kielégítő módon megoldani. S hogy Kukorica Jancsi és Iluska története 
igencsak belelopta magát az egyszerű emberek szívébe, bizonyítja az a szabadkai 
eset is, melynek főhőse egy tanyavilágból érkezett idősebb parasztasszony volt, aki 
egy zsák kukoricát ajánlott fel a pénztárosnőnek cserébe egy színházjegyért.

Függetlenül az anyagiakra leegyszerűsített magyarázkodástól, ,,[v]alójában 
egy ideológiai indíttatású átszervezésről volt szó az oktatási és művelődési 
intézmények viszonylatában, az átnevelési folyamatot igyekeztek megerősíteni, 
melynek kimondott célja a szocializmust építő Jugoszlávia népei és nemzetiségei 
között kialakítandó testvériség és egység eszméjének gyakorlati megvalósítása 
volt” (Káich, 2014: 33-34.), meg az elfelejtés útjára terelése a közelmúltban 
elkövetett atrocitásoknak.



Másfelől benne foglaltatott az intézkedésben az is, hogy az átlagon felüli 
eredmények révén, esetleg nagymértékben megerősödik a nemzeti öntudatnak egy 
olyan szintje, amely nem teszi majd lehetővé, „hogy az ifjú lelkek az állampolitika 
szerint formálódhassanak” (Vajda, 2006: 112). Nevezetesen, ne történhessen meg 
még véletlenül se, hogy netán a saját nemzeti értékeiket föléje helyezzék „a felülről 
diktált nagyjugoszláv kommunista eszményeknek” (Uő, 111).
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A VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAÍRÁS 
SZÁRNYBONTOGATÁSA

(1951 -  1985)

Úgy véljük, a Népszínház nevet viselő egyesített színházi intézmény, melynek 
külön ágazata volt a Magyar Dráma, az 1951 és 1985 közötti időszakban, a 
számos, időközben jelentkező és soha meg nem oldott probléma ellenére, s egyben 
osztozva az ország sorsának történéseiben, végső soron mégiscsak jól megalapozta 
és meg is erősítette a magyar színjátszás pozícióit az egykori Jugoszláviában. A 
színház sorsa alakulása, mint az immár az idő távlatából is megállapítható, mind 
a pozitív, mind sajnos, a negatív folyamatok kontextusában, az egykor egységes 
államon belül kialakult viszonyokéhoz hasonlóan alakult. Ami a vajdasági magyar 
drámairodaimat illeti -  melynek létrejöttében, útjainak egyengetésében a színház 
meghatározó szerepet vállalt - ,  mindannak ellenére, hogy sok tennivalóval adós 
maradt, bizonyos eredmények mégsem vitathatók el tőle. Weigand Józsefnek ebben 
az időszakban számos követője akadt. Összesen huszonegy alkotó neve fémjelzi a 
színpadra állított negyven vajdasági magyar színpadi művet. Műfaji sokszínűség 
jellemzi a szerzők által színre álmodott darabokat. Drámák, színművek, vígjátékok, 
s azok zenés változata, meg hét kabaré-előadás szövegkönyve is kötődik hozzájuk. 
A legtöbb ősbemutató 1951 decemberére és 1963 novemberére esik, szám szerint 
huszonhárom. Ezután, 1969-től kezdve majdhogynem minden évben műsorra 
tűzött a társulat egy vagy két vajdasági magyar színpadi művet. A legtöbb darabját 
Kvazimodo Braun Istvánnak mutatták be. Hatszor állt reflektorfényben a színpadon. 
Kopeczky László és Gobby Fehér Gyula négyszer, Sulhóf József háromszor, Sinkó 
Ervin, V. Lippay Etelka, Bogdáni! Sándor, Barácius Zoltán és Deák Ferenc pedig 
kétszer. Egyszerzős darabíró összesen kilenc volt.

Az ősbemutatók számáról azt is el kell mondani, hogy az egyik közülük 
nem tekinthető a klasszikus értelemben vett ősbemutatónak. Mamuzsics István, 
a társulat tagja ugyanis Vas Gereben müvét alkalmazta színpadra A nemzet 
napszámosai címmel, melyet ő is rendezett. Kolozsi Tibor a Magyar Szó 1953. 
január 16-i számában foglalkozott a látott produkcióval, meg a 19. század közepén 
írt azonos című regénnyel, mely alapjául szolgált a magyar színjátszás hőskorát 
megidéző történet dramatizálásának. A regény hiányosságai hatással voltak az 
átdolgozásra is, írta Kolozsi. Egyebek között a nehézkes meseszövést rótta fel, meg 
azt, hogy a szerteágazó cselekmény gyakran elveszett az anekdotázó részletekben, 
így a vállalkozásból nem lett egy egységes, kerek színpadi mű: mozaikképek 
sorjáztak a színen, melyeket semmi sem fűzött egybe, és a drámai bonyodalom is 
hiányzott az adaptálásból.

A rendezés sem felelt meg az elvárásoknak, „a szereplők beállítása merev 
volt, alig volt mozgás a színpadon”. A fiatal színészekből álló csapat azonban nagy



lelkesedéssel készült a bemutatóra, s ez meglátszott az előadáson: rokonszenvvel 
formálták meg a rájuk bízott színpadi figurákat. A főherceget játszó Verseghy 
József „nagy melegséggel és belső átéléssel játszotta a diákból átvedlett, a magyar 
színjátszás ügyéért és a színpadi kultúra terjesztéséért lelkesedő és minden 
áldozatot vállaló fiatal színész alakját”, mely közel állt hozzá. A kisebb szerepek 
megvalósítói közül a referens a jószágigazgatót megjelenítő Fejes Györgyöt 
emelte ki, aki „gyakorlatra valló könnyedséggel rajzolta meg ennek a színpadi 
karikatúrának biztos körvonalait”.

Jellemábrázolásról nem lévén szó a darabban, a többi közreműködőt otthonos 
színpadi mozgásáért dicsérte meg Kolozsi (M.Sz., 1953.1.16., 4).

Bogdánt! Sándor háromfelvonásos színművéről, melynek ősbemutatója 1951. 
december 4-én volt, Garay Béla azt írta, hogy „mindvégig lekötötte a közönséget. 
A darab cselekménye mindig logikus, indokolt és mozgalmas. Az alakok éles 
vonalakkal vannak megrajzolva. A közönség sokat tapsolt és elismeréssel adózott a 
darabnak és az előadásnak egyaránt” (Garay, 1953: 139). A színház viszonyulására 
vonatkozó körülmények, melyek között a Vass Pétert bemutatták, igen beszédesek 
voltak az elkövetkezőkre nézve is. Az előadás recenzensei Hock Rudolf a Hét 
Napban, Sulhóf József a Magyar Szó bán, valamint Majtényi Mihály a Hídban, 
eléggé egybehangzó helyzetjelentést adtak a produkció színpadra állításáról. 
Elöljáróban mindhárman megállapították, hogy „a színház részéről nem kapta meg 
szereposztásban azt a segítséget, amit a darab megérdemelt volna (M.Sz., 1951. 
X11.9., 6). Ez a fajta hozzáállás később is gyakran megismétlődik majd. Abban is 
egyetértettek a kritikusok, hogy ami az első és a második felvonást illeti, az egy 
családon belül lejátszódó, pergő, változatos cselekmény, a szellemes dialógusok 
pedig valós embereket és eseményeket jelenítenek meg. „Színpadérett” a nyelvezet 
is, de sajnos, a parasztkörnyezet beszédmódját nem sikerült érzékeltetni. Majtényi 
szerint nem volt eléggé darabos/faragatlan, „meg vaskos a tréfálkozásban”, 
amit azzal magyarázott, hogy a szerző a városi környezetre való tekintettel 
cselekedett így (Híd, 1951. 12: 828-830.). A harmadik felvonás kevésbé sikerült 
a majdhogynem kierőszakolt happy enddel, mert a mondanivaló elfogyott. Hock 
szerint a dramaturgiai szabályok értelmében ugyanis Vass Péter története a 
második felvonás végére tulajdonképpen véget ért (H.N., 1951.X1I.16., 10).

Azonos volt a vélemény Pataki László rendezői hozzáállásáról is. Gondos 
munkát végzett, jól oldott meg több nehéz feladatot. A szereplők képességeit 
maximálisan kiaknázta, s így gördülékeny, mozgalmas előadást hozott létre, mely 
1948 őszének légkörét, hangulatát is fel tudta idézni.

A kifogásolt szereposztás különösen három alakításra vonatkozott. A 
címszerepet játszó Szabó János ugyan tehetséges színész, de nem rendelkezett 
kellő színpadi gyakorlattal, s ennek az alakítása látta kárát. A társulati vezetés 
az utóbbi időben Fejes Györgyből „mindenáron amorózót (hősszerelmest) akar 
nevelni”, holott arra semmiképpen sem alkalmas, ahogy azt Lőrinc András 
szerepének a tolmácsolása is bizonyítja. A szerepet Szilágyi Lászlónak kellett



volna játszania, aki ezúttal az intrikus Késmárki Kálmánt személyesítette meg, 
egyébként kiválóan, de azt Fejes is jól megformálhatta volna.

Mindössze két próbával ugrott be Juhász Zsuzsa Vass Erzsi nehéz szerepébe, 
lévén hogy Juhász Anna hirtelen megbetegedett. Hősies vállalkozásnak lehettek 
tanúi a nézők. Sulhóf szerint sikerült helyenként mélységesen emberi hangokat 
megütnie, elmélyült játékot mutatnia a színésznőnek, de sem megjelenése, sem 
még nem teljesen csiszolt színpadi beszéde nem tette alkalmassá a parasztlány 
figurájának eljátszására. Hock Rudolf szintén kifogásolta a színpadi beszédét.

A jól megírt szerepek közé tartozott Berta Ádám kisgazda figurája, melyet 
mindhárom kritikus szerint kiválóan oldott meg Sántha Sándor. Minden jelenetben 
a közönség figyelme az ő játékára irányult. Alakítása sallangmentes, a végsőkig 
leegyszerűsítetten természetes volt. A másik hibátlan szerepmegformálást Ferenczi 
Ibi nyújtotta. Mértéktartóan, egyszersmind a szöveg adta lehetőségeken túlmenően, 
érdekfelkeltően jelenítette meg Selmeciné kis szerepét. Jól sikerült alakítás volt a 
kezdő Verseghy József Bálint gazdalegénye is. A fiatal tehetség kellő drámai erővel, 
rátermettséggel és egészséges humorérzékkel rendelkezik. A többi közreműködő, 
általában, szürke színfoltja maradt az előadásnak.

A tudósításokból az is kiderült, hogy az ősbemutatóra, egy buszra való néző 
érkezett Újvidékről. Körülbelül ötven volt azoknak a száma, akik, mint a kulturális 
élet jeles képviselői, megjelentek. Mint írta a Hét Napban Hock, a magyar sajtó 
majdhogynem testületileg kivonult az eseményre. Az előadás végeztével a felújított 
hatalmas előcsarnokban egy fogadás kíséretében ünnepelték tovább a szerzőt meg 
a résztvevőket. A hetilap referense meg is jegyezte a beszámolójának végén, hogy 
hasonlóképpen kellene eljárni minden bemutató után.

Az előadás további sorsára vonatkozóan a Gerold/Pastyik-féle bibliográfia 
adatai alapján tájékozódhatunk. A darabnak 2902 nézője volt (40). Ennél kevesebb 
közönsége csak a Mandragorának, meg Goldoni A legyezőjének volt. Viszont 
Jacoby Leányvásár című operettjére 25791 színházkedvelő volt kíváncsi (Uo., 38)

Több mint húsz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a világot jelentő deszkák 
meghódítására Bogdánfi Sándor még egy kísérletet tegyen. Bűnösök című 
háromfelvonásos groteszk játékát 1970-ben írta, Harag György pedig 1974-ben rendezte 
meg Szabadkán. A művet Sava Babié fordításában szerbül Újvidéken is bemutatták 
1974. szeptember 17-én a Ben Akiba Vígszínházban (M Sz., 1974.IX.8., 12).

Molcer Mátyás 1974 szeptemberében foglalkozott néhány írásban nemcsak a 
ői//jó'5ó'Á:ősbemutatójával, hanem a színházépületében végzett felújító munkálatokkal 
is. Miközben a magyar társulat sikeres szlovéniai és horvátországi turnén vett részt, 
a Népszínház épületét a különböző szakágakban dolgozó építőmunkások és más 
szakemberek uralták Hupkó István vezetése és felügyelete alatt. A nagytermet 
átfestették, a csillárokat megtisztították, a csikorgó székek helyére kárpitozott, 
kényelmes ülőalkalmatosságok kerültek, a betonpadlót szőnyegekkel vonták be, s a 
színházterem akusztikáját is rendbe tették {M.Sz., 1974.IX.7., 8).

Közben a jelmeztervező, Ana Atanackovié az előadás kosztümjeinek



elkészítésével foglalatoskodott, s Petrik Pál díszlettervezővel együtt megfelelő 
megoldást kellett találnia a majd fekete/fehérben játszódó produkció kivitelezésére. 
(M.Sz., 1974.IX.6., 8).

Az előadásról Gerold László a Magyar Szó bán, Molcer Mátyás a Hét Napban, 
Gubás Ágota pedig az Üzenet 1974. évi 12. számában tette közzé meglátásait az 
ősbemutatóról.

Megállapíttatott, hogy Harag György vendégrendező egyik fő érdemének 
tekinthető az a dramaturgiai beavatkozás, melynek értelmében kiiktatásra került 
a riporteri keret, a szövegcsökkentés pedig a drámaiság fokozásához járult hozzá. 
Gubás Ágota szerint beigazolódott az, hogy ha a szerző fel meri vállalni a jó rendező 
szakszerű eligazításait, az pozitív kimenetelt eredményez. Bogdáni! művének 
esetében a tömörebb forma lett az eredménye kettőjük együttműködésének (Ü., 
1974.12: 942-943.). Ugyanakkor Geroldhoz hasonlóan ő is megjegyzi, hogy 
a groteszk vonások csak jelzésértékűek, mert a szándék ellenére „a gyakori 
humorosnak szánt poénok ellenére, sem" lett a mű a társadalmi élet visszáságainak 
leleplezője. Vállalati perpatvar formájában bontakozik ki a cselekmény, „a vulgáris 
realitás síkján”, holott nem dokumentum drámáról van szó. A művészi valóság 
sohasem azonos a megtörtént valósággal, nyomatékosítja Gerold a napilapban írott 
kritikájában (M.Sz., 1974.IX.20., 12).

Az előadás elbírálói szerint nem értéktelen mű a Bűnösök. Nem vitathatók el 
a pergő párbeszédek, s néhány jelenet a szerző színpadismeretéről is tanúskodik. 
Mellesleg, annak idején a Vass Péténél kapcsolatban is ezt hangsúlyozta ki Sulhóf 
a kritikájában. Gondolatokat ébresztő produkcióról van szó, jegyzi meg Gerold, de 
mélységek híján. Hozzáteszi azt is, hogy a darab dramaturgiája túlhaladott. Gubás 
Ágotának az volt a véleménye, hogy a drámai konfliktusok kibontakoztatását nem 
sikerült következetesen végigvezetni, a családi viszonyok pedig kidolgozatlanabbak, 
mint a társadalmiak, kivéve az anya és a lánya közötti viszonyt. Hozzáfűzi, 
legsikerültebb a harmadik felvonás, amikor „mind a rendezés, mind a színészi 
játék, mintegy kívülről szemlélve a helyzetet, érzékeltetni tudja annak fonákságát 
is” (Ü., 1974.12: 942-943.).

Gerold László az előadás stiláris egységét méltányolta, a díszlettervező Petrik 
Pál és a jelmeztervező Ana Atanacković munkáját dicsérve. A fekete/fehér 
színek megválasztása, mint írta, szintén a darab üzenetét közvetítette, azzal volt 
összhangban.

A színészek közül Pataki László (vezérigazgató) kulturált játékát emelte ki, 
meg jól átgondolt szövegértelmezését és színpadot betöltő jelenlétét. Erőteljes, 
mélyről ábrázolt volt Szabó István idős hivatalnoka. Albert Mária meggyőzően 
személyesítette meg a titkárnőt. A felsoroltakon kívül még Albert János (titkár), 
Szél Péter (nyomozó) és Remete Károly (az ügyfél) alakítását méltányolta a 
napilap kritikusa. Gubás Ágotának a Szél Péter által megformált, minden lében 
kanál nyomozó, Pataki vezérigazgatója, R. Fazekas Piri túlzásmentes Emmája és 
Majoros Kati (Klári) jól kidolgozott játéka tetszett a legjobban.



A Hét Nap kritikusának, Molcer Mátyásnak a tetszését leginkább Albert 
János színészi alakítása nyerte meg, aki „hitelesen alakította a főnök simulékony, 
bennfentes titkárát, a másokon keresztül gázoló szépfiút” (H.N., 1974.XI.8., 19).

Sinkó Ervin követte a sorban Bogdánfi Sándort a szabadkai színpadon. 
Franyó Zsuzsanna szerint az Elítéltek című színmű a vajdasági drámairodalom 
azon vonulatába tartozik, mely a szocialista realista drámák kategóriájának felel 
meg. Egyébként Weigand József két bemutatott drámáját, meg Bogdánfi Vass 
Péterét is ide sorolta (Franyó, 1995: 11). Az Elítéltekre ugyanakkor „a szocialista 
realizmusban született jugoszláviai magyar drámák modellje, a konfliktusos drámai 
modell” a jellemző. A szerzők ,,[a]z újat és a forradalmit, mint szép és emelkedett 
jelenséget éneklik meg, a régit és a reakciósat, mint rút és alacsonyrendű jelenséget 
ostorozzák. Mély és éles társadalmi konfliktusokat ábrázolnak. A konfliktusok az 
emberek különböző világlátásából erednek” (Uő, 01-11.).

A Magyar Szóban Kolozsi Tibor értékelte a látott produkciót. Recenziójában 
részletekbe menően elemezte a színészek játékát. Elöljáróban a vajdasági magyar 
drámairodalom helyzetét boncolgatta, megállapítván, hogy az még igencsak 
gyermekcipőben jár. Ahogy fogalmazott: „A mi környezetünkből még nem 
lombosodott ki egy külön, a mi sajátos problémánkat tárgyaló színpadi irodalom”. 
Az eddigi próbálkozások „szárnypróbálgatások voltak”, de az utóbbi időben, állítja, 
„nagyobb lépésekkel haladunk előre ezen a téren is. Legismertebb íróink figyelme 
is fokozottabban a színpad felé irányul” (M.Sz., 1952.XII.30., 4).

Sinkó Ervin színművének bemutatását azért is fogadja nagy lelkesedéssel a 
lap kritikusa, mert a zágrábi és rijekai előadás már megszületett, megelőzve így 
a magyar premiert. A szépprózát és tanulmányokat író, magas képzettségű és 
mély élettapasztalattal rendelkező szerzőnek ez az első színpadi müve, melyben 
ugyan még küzd „a dialógusok sokaságával, ami némileg vontatottabbá teszi a 
cselekményt”, ámbár a drámai megjelenítő erőt, a légkörteremtő és jellemábrázoló 
képességet nem lehet elvitatni Sinkótól. Pataki Lászlónak, az előadás rendezőjének 
sikerült megteremtenie a feszült drámai légkört, „a színpadi figurák állandó, 
átgondolt mozgásával /pedig/ elevenséget, lüktető életet vitt minden jelenetbe” 
(M.Sz., Kolozsi).

Sántha Sándor Szergej Ivanovicsnak, az NKVD tisztjének szerepében ki
meríthetetlen sokoldalúságának köszönve a legjobb alakítások egyikét valósította 
meg. Apró árnyalatokra menő jellemábrázolása érzékletesen domborította ki a fi
gura egyéni jellemét, s ezzel egy egész rendszer elembertelenítő működését sike
rült, jelképesen, a nézők elé tárnia.

A produkció „kellemes meglepetése” Kiss Júlia Máriája volt. A látottak alap
ján Kolozsi kitűnően érvényesített jellemábrázoló tehetségét, kellemes színpadi or
gánumát dicsérte meg, s nagy jövőt jósolt a fiatal színésznőnek.

Nagy elmélyülést megkövetelő szerepet kapott Szabó István (Túri Pál), hi
szen mindvégig egy kilátástalan kettősséget hordozó figurát, azaz egy önmagával 
állandóan konfliktusba keveredő embert kellett hitelesen megjelenítenie, s ez nagy



szerűen sikerült is neki. Szilágyi László, a Budapesten tartózkodó ifjú jugoszláv 
forradalmár, Ivó Perió szerepében lépett színpadra. Az első felvonásban sikerült 
megszabadulnia attól a hangnemtől, amelyet az utóbbi előadásaiban felvett, viszont 
a második részben „egy forradalmár öntudatával összeegyeztethetetlen, siránko
zó” hangszínt használt, ami nem volt összhangban a szerep jellegével. Az előadás
ban közreműködött többi színész alakítását elfogadhatónak ítélte meg Kolozsi.

Lévay Endre a Híd 1953. évi első számában részletesen taglalta mind Sinkó 
Ervin szövegét, mind pedig a realizált előadásban nyújtott színészi alakításokat. 
Véleménye nem volt mindenben azonos Kolozsiéval. Kritikájában észrevételeit 
igen körültekintően mondja el, főleg a sinkói szöveg elemzésében óvatos. Ennek 
okát elsősorban nem abban látjuk, hogy egy nagy tekintélyű, forradalmár múlttal 
rendelkező értelmiségi a darab szerzője, tehát inkább arról lehetett szó, hogy mind 
a mű napi politikával szorosan összekapcsoló mondanivalója, mind a recenzens 
megfelelni akarása vezette tollát a jól átgondolt magállapítások megfogalmazása
kor. Kijelenti: „Nagy időket élünk, türelmetlenül várjuk az alkotókat, hogy művé
szi formába öntsék mindazt, ami körülöttünk történik” (72). Arról is eszmecserét 
folytat, hogy minden ősbemutatót nagy érdeklődéssel fogadnak a színházkedvelők, 
de ezúttal hatványozott ez az érdeklődés, mert „a forradalmár merészségével nyúlt 
a témához” a harcos író, s ez a téma minket érintő politikai mondanivalóval telített. 
Az ötvenes évek elejéről van szó, az Informbiro (Kominform) idejéről, Rajk László 
perének idejéről, amikor a szovjet uralom „a marxizmus eszméinek a legelemibb, 
emberi- és szabadságjogoknak a megtagadásával árulást követelt mindenkitől, aki 
csak Moszkva árnyékában él”. A sötét hangulatot árasztó színpadi mű üzenete ab
ban fogalmazódik meg, hogy „Jugoszláviában van szocialista szabadság, és van 
hitet adó emberség is” (73).

Lévay egyetért Kolozsival abban, hogy az expozíció kissé hosszúra sikeredett, 
s hogy „a drámai sűrítés szcenikai egységét és gördülékenységét leginkább a má
sodik felvonásban kaptuk”. Azonos a véleménye továbbá Pataki László rendezését 
illetően is, akinek, mint írta, sikerült a „nagyon nehéz, barátságtalan, zord környe
zetet vonzóvá tenni és a pattanásig feszült érdeklődés középpontjába állítani” (75).

Kiss Júlia (Mária) alakításával kapcsolatban a Kolozsiétól részben eltérő vé
leményt fogalmazott meg a Híd kritikusa. Ő úgy látta, hogy ezúttal a színésznő 
olyan szerepet kapott, amelyben megmutathatta művészi képességeit. Emberien 
játszott, „szeme, tekintete, arca mind-mind arról beszélt nekünk, ami benne dúl” 
(76). Viszont a „hangjával nem tudta ezt a remek némajátékot megfelelő mértékkel 
követni. Idő előtt kitört”. A fajdalom és szenvedély hangjai dörgedelemmé torzul
tak, kiabálásba fulladtak. Az érzés- és hangulatváltások módját még el kell sajátí
tania Kiss Júliának (76).

Lévay is megállapította, hogy a Szabó István megszemélyesítette Túri Pál 
a legnehezebb szerep volt az előadásban. A benne dúló kettősség „nem jött le”, 
mert „csupán a szöveg verbális értelmezésére” koncentrált a színész. Állapotot 
játszott, s nem vitte végig a figurát „az emberi érzések skáláján”, azaz nem tudta



magát beleélni a szerepébe. Alakítása egysíkú volt, s hangjának kezelésében is 
melléfogott, hiszen nagyjeleneteit magas hangon indította, s kifulladt, mielőtt még 
a katarzis tetőfokára érkezett volna” (77).

Szilágyi László (Ivó Perié) szerepformálásának elbírálásában is azonos 
véleményen volt a két előadás-elemző. A lírai elem túltengését kifogásolta 
Lévay is, a Budapesten tartózkodó, tragikus véget ért huszonkét éves jugoszláv 
kommunista megjelenítésében. Alakításában „a műpátosz nélküli líraiság” nem 
tudott érvényesülni, mert a költői eszközökkel megírt szerepben mindenekelőtt 
emelt hangon szavalt, „patetikus gesztusok” kíséretében. Mindez nem vonatkozott 
az első felvonásra, melyben modorosság nélküli alakítást nyújtott Szilágyi (77).

Sántha Sándor alakítását a Híd referense is magasra értékelte. A nagy orosz 
eszmét hordozó NKVD-tiszt igencsak összetett alakjából „nem papírmasé figurát 
csinált” a színész. A szerep megszemélyesítésének jellegét „a megállapodott, 
egységes, sima játékstílus” határozta meg, minek következtében színpadi jelenléte 
„élő és ható” volt (78).

A kisebb szerepek tolmácsolói közül csak Balázs Janka volt hiteles, írta 
Lévay. Juhász Anna (Anna Andrejevna) negyvenen túli maszkja nem volt odaillő. 
Godányi Zoltán (Miklós, Horthy-tiszt) gyakran ragadtatta magát túlzásokba, 
máskor meg egy-egy jelentben a szatirikus vígjáték hangulatára váltott. Rackó 
Ilus (özv. Bálizsné) teátrális gesztusai nem illettek az előadásba (78).

Végső konklúzióként Lévay két gondolatot fogalmazott meg. Kiemelte Sinkó 
Ervin költőien szép nyelvezetét, illetve hangsúlyozta drámájának aktualitását.

Sinkó második színpadi művét 1955 első felében állította színpadra a társu
lat Varga István rendezésében. A segédrendező Szilágyi László volt, aki számos 
produkció létrehozásában segédkezett már, de önálló rendezése is volt. A Szörnyű 
szerencse helyét Franyó Zsuzsanna doktori értekezésében a „történelmi témájú 
drámák a polgári szerkezetben” kategóriájába sorolja, mint e műfaj legtipikusabb 
szövegét (Franyó, 1995: 30). Témáját tekintve egy korszerű, etikai kérdéseket bon
colgató drámáról van szó, amelyben a viszonyrendet a két szembenálló kor etikája 
irányítja, mégpedig a drámai jelen, az 1951-es évek etikájával és a történelmi múlt, 
az 1941-es évek etikájával és életérzésével (Franyó, 1995: 30). E megállapítással 
összhangban, a bemutatóval kapcsolatban megjelent értékelések természetszerű
leg hangsúlyozták a színpadi mű generálta pozitívumokat, hiszen Sinkó ismételten 
nem a távoli idők eseményeiből meríti témáját, hanem a közelmúlt emberi tragédi
ájából „vett magának egy darabka valót” (H.N., 1955.V.1., 13). „Az emberi és az em
bertelen nagy összeütközése ez a tragédia” -  írta a Hídban Sulhóf József, majd így 
folytatta: „Tele van csupán érzékeltetett, a költői gondolattársítással szinte zenei 
ütemmel, fokozással és kirobbanásokkal idegeinkbe sugárzott mondanivalókkal, 
... nagy igazságok leegyszerűsítésével és apró történések nagy összefüggéseivel, 
eszmék és érzelmek harcával, a valóság és a való felettiség egymásba fonódásával, 
mindazzal amiben a múlt, jelen és jövő kavargásában vergődünk” (Híd, 1955. 4: 
705).



Laták István a Magyar Szó 1955. április 25-i számában tett közzé egy előzetes 
bejelentést a Szörnyű szerencse bemutatásáról. O is a darab témájának korszerűségé
re hivatkozott, amelyben a szereplők „korvallató életünk hús-vér figurái”.

Az ősbemutatóról hárman írtak színikritikát. Az (s.k.) aláírású referens a Hét 
Nap 1955. május elsejei, Steinitz Tibor a Magyar Szó április 28-i, míg Sulhóf József 
a Híd áprilisi számában méltatta a produkciót.

A napilap recenzense egyértelműen jó rendezésről, elfogadható színpadi já
tékról, jó díszletezésről számolt be. A színészek, szerinte, elsőrendű, átélt színpadi 
játékot nyújtottak, meggyőző erejük döbbenetes volt. Különösen Szilágyi László 
(Tamás) művészi szerepformálását dicsérte, de nem hallgatta el némi túlzás je
lenlétét sem a játékában. Erőteljesnek, határozott és kiegyensúlyozott alakításnak 
minősítette Szabó István Schwartz Henrikjét, s a kisebb szerepek hordozói ellen 
sem volt kifogása. Az ötletgazdag díszletek Petrik Pál rátermettségét dicsérték, s 
csak a harmadik felvonásbeli túlzsúfoltsággal nem értett egyet {M.Sz., ua., 4).

Sulhóf József részletes tartalmi elemzést adott a jellemek ábrázolásával egy
bekötve. A dráma szerkezeti felépítését taglalva viszont arra az álláspontra jutott, 
hogy „magában a drámaépítésben, a tömör és feszültséget fokozni tudó jelenetek 
rendjében Sinkó Ervin mesterien szerkesztette meg és fogta össze az első két fel
vonást, ... ez a két felvonás komoly és maradandó értéke drámairodalmunknak”, 
viszont az utolsó túltömörített felvonást a cselekmény kibontakozása céljából két 
részre kellett volna felbontani.

A rendező, Varga István, elmélyült tanulmányozás után állította színre a mű
vet. Volt, hogy a jeleneteket zárt egységként, önállóságukban jelenítette meg, más
kor viszont lendület nélküli jelenetek követték egymást, s a jelenetek összefűzése 
sem volt mindig szerencsés.

A színészeknek nagyon nehéz szöveget kellett hiánytalanul közvetíteni a né
zőtér felé. A zavartalan szövegmondásra helyezték tehát a hangsúlyt, szerepeiket 
pedig csak játszották, de nem forrtak egybe eléggé a megjelenítendő színpadi alak
kal. Az előadás ezért maradt gyakran adós a meggyőző erejű színpadi játékkal, 
habár nem nélkülözte teljesen a művészi hév és belső tűz kifejezésre juttatását 
{Híd, 1955. 4: 704-706.).

A színészi játék megítélésében a Hét Nap kritikusa hasonlóképpen vélekedett, 
mint Sulhóf. Ellentétben Steinitz-cel, ő nem tartotta megfelelőnek Szilágyi László 
alakítását, mert, mint állította, „mintha újra beleesett volna a lélegzetvétel nélkü
li szövegmondásba”, magyarán: hadart. Szabó István alakítását tartotta a legki- 
egyensúlyozottabbnak. A rendezés legfőbb szépséghibája szerinte az volt, hogy 
Varga „küszködött az értelmezéssel”, ami „elejétől a végéig /meg/látszik”, minek 
következtében a szerepek tolmácsolásában elsősorban a szövegmondást részesítet
te előnyben az élettel teli színészi játék helyett.

Az elmondottakból egyértelműen kitűnik, hogy a témák korszerűségét, a gon
dolatgazdagságot, a színpadi nyelvezetet, a sziporkázó intellektust tekintve Sinkó, 
mint drámaíró, valóban kiemelkedő teljesítményt nyújtott műveivel, de a drámai



szerkezetre vonatkozóan, időnként pedig a színpadi jellemformálás mikéntjére 
nem tudott mindig használható, színpadszerű megoldást találni.

Sulhóf József három színpadi művét mutatták be Szabadkán. Műfaját tekintve 
kettő népszínmű, egy pedig vígjáték volt. A Kidőlt a májusfát 1953. február 20-án 
látta a premierközönség Garay Béla rendezésében. A színpadi mű értékelését ille
tően megoszlottak a vélemények. Garay Béla közvetlenül az ősbemutató előtt fog
lalkozott a darabbal, míg Majtényi Mihály és Bálint István a Hídban osztotta meg 
olvasóival az előadásra vonatkozó kritikai meglátásait.

Garay Béla mint ízig-vérig színházi szakember és darabrendező fogalmazta 
meg észrevételeit. Véleménye a színpadi szöveg használhatóságára vonatkozott el
sősorban, s nem az irodalmi érték megállapítására. Minősítése tehát nem a kifogá
solnivalók felsorolásából állott, hanem mindenekelőtt a színrevitel lehetőségeinek 
kivitelezhetőségére szorítkozott. A darab témájának feldolgozásában központi he
lyet kapott a babonaság meg a kuruzslás elleni harc. „A komoly történetet kedves 
szerelmi hármassal tette változatosabbá és bájosabbá a szerző” -  írta Garay. A nép 
között elterjedt babonás szokások felszámolása még nem történt meg, így az aktuá
lis követelménynek is eleget tesz Sulhóf népszínműve. A rendező azt is kiemeli írá
sában, hogy a szerző „matematikai pontossággal építette fel a jeleneteket, párbeszé
deket, és mondatok robbannak, még pedig kellő pillanatban”. Ahogy „a jeleneteket 
megírta, ahogy alakjait mozgatja, az csupa játékos gazdagság” (M.Sz., 1953.11.19., 2).

A darab főszereplője a falusi javasasszony, akit Szabó Cs. Mária alakít „lel
ket döbbentően”, míg R. Fazekas Piri a gazdalány szerepében „egyszerű szavakkal, 
közvetlen játékkal lép a közönség elé”. Gazdag színészi eszköztárára támaszkodva 
jeleníti meg Sántha Sándor a kocsmárost, de a többi szereplő is nagy igyekezettel és 
lelkesedéssel készül az ősbemutatóra. Garay azt is hangsúlyozza, hogy a Kidőlt a 
májusfa mondanivalója sohasem veszít időszerűségéből. Az előadás nem lesz álpa
rasztok felvonultatása csak azért, hogy sikert csikarjon ki (Garay, uo.).

Garay nagyon jól ismerte a színházcsinálás csínját-bínját, de tisztában volt a 
kortársi kritika ideológiailag megpatkolt/megpakolt kívánalmaival is, így nem vé
letlen, hogy előzetes tájékoztatásra adta a fejét. Ezt bizonyítja a Hídban megjelent 
két kritika is.

Majtényi Mihály elismeri, hogy Sulhóf darabjában „van elég cselekmény”, de a 
mese túl komplikált, állítja, s a figuráknak „nem engedi, hogy helyzetből fejlődőén 
cselekedjenek”, s ez időnként erőltetetten hat az egyébként „túlaprózott rajzként” 
is felfogható előadásban. Ebben mellesleg a kezdő színpadi szerzők hibájára lehet 
ismerni. E megjegyzéseket követően a régi népszínművekről való elmélkedés kö
vetkezik. Ez a színpadi műfaj tele volt nosztalgikus elemekkel, ferde, hamis világ
ba vezette a közönséget. A táncos-énekes tucatdarabok fonák világot varázsoltak a 
színpadra, ezért kell harcolni ellenük. Mindezek után Majtényi kijelenti, hogy „az 
ősbemutató jó rendezésben, erős szereposztással” készült. A gördülékeny előadás 
sikeréhez Magyar Zoltán szép, mutatós színpadképei, valamint a zenei betétek is 
hozzájárultak” (Híd, 1953. 3: 222-223.).



Míg Majtényi beszámolóját az előadásról egyfajta megértés és jóindulat 
hatja át, Bálint Istvánnak ugyancsak a Hídban megjelentetett kritikájáról ez nem 
mondható el. írását egy népszínmű-történetről szóló hosszabb tanulmány vezeti be, 
melyben az ítész keményen fogalmazva nyomatékosítja azt, hogy „[a] népszínműből 
kihozott maximum a Sári bíró” (Híd, 1953. 12: 829). Kitér arra is, hogy a műfaj 
teljes egészében tipikus irodalmi kifejezője a magyar társadalom gyengeségének 
és elmaradottságának. A megváltozott társadalmi körülmények egy másfajta 
látásmódot hoznak magukkal. Megjelennek azok az erők, hangoztatja Bálint, 
melyek háttérbe szorítják a népszínmű műfaját. Sulhóf darabjában tulajdonképpen a 
reális elemek teszik szembetűnővé a népszínműi forma gyengeségeit. A dalbetétek 
pl. feszültségrombolóak, erről a publikum is meggyőződhetett a Kidőlt a májusfa 
előadásakor.

A produkcióban a színészek sokszor operettszerűen viselkedtek, lévén hogy 
az utóbbi időben a népszínmű alakjait tolmácsoló színészek „veszélyesen közel 
kerültek az operettalakok sablonjaihoz” (Uo., 830).

A népszínmű előadásának számlájára kinyilatkoztatott epés megjegyzéseit 
a következőképpen zárta a Híd kritikusa: „Több szerepet a Noviszád telepi 
amatőrszínház műkedvelői is megjátszhattak úgy, mint a szabadkaiak” (Ua., 830).

Nem volt nagyobb szerencséje Sulhóf második színpadi kísérletének sem. 
Bérezik Árpád A parasztkisasszony című népszínművét dolgozta át korszerűsítés 
címén, de mint kritikusa, Lévay Endre írta, „a népszínmű ilyen módosított formában 
is csak népszínmű marad, ha még kifigurázzák is benne a betyárromantikát”, 
s ezért volt kár műsorra tűzni a darabot. Az énekes vígjátékot Sántha Sándor 
rendezésében mutatta be a társulat 1955. június 11-én, biztosítandó a szezon végi 
jó hangulatot. Lévay elvárása az lett volna ezzel a közönségdarabbal kapcsolatban, 
hogy egy megszépített világ helyett Sulhóf valóságos képet adjon, mint tette azt 
pl. Bíró Lajos a Sárga liliomban. A műfaji meghatározás is sántított kissé, mert 
vígjáték helyett romantikus elemekkel dúsított népszínművet látott a közönség.

Fejes György Kelemen Tamás földbirtokost „olyan művészi erővel jelenítette 
meg, hogy annak helyenként szinte tragikussá idealizált alakja teljesen eluralkodott 
a színpadon, és szélesen hangszerelt játékával minden egyéb hangot elnyomott”. 
A mutatós Tóth Éva játéka tetszett Lévaynak, Dudás Lajos meg komikus 
színészként állta meg a helyét. A csalogányhangú Verseghy József jóvágású 
parasztlegény volt, Godányi Zoltán remek intrikus, Szabó Cs. Mária pedig 
valódi tűzről pattant menyecskét alakított (H.N., 1955,VI.19., 6). Mint a Gerold/ 
Pastyik-féle bibliográfiából kitetszik, a „műdalszerű” produkció igencsak tetszett a 
közönségnek, lévén hogy összesen 13579 nézője volt (55).

A szabadkai Népszínház magyar társulata 1958. március 15-én mutatta be 
Sulhóf József Se eleje, se vége című vígjátékát, melyet Virág Mihály állított színre. 
Lévay Endre a Hét Napban tette közzé írását, miután január elején részt vett egy 
olvasópróbán. Nagy várakozással néznek a bemutató elé, írta, mert hazai szerző 
művét készíti az együttes. Egy beszélgetés keretén belül a szerző elmondta, hogy



a darab a korabeli fiatalok életéről szól majd, pl. a diákházasságokról, a gyakori 
válásokról, párcserékről, mert olyan kérdésekre szeretne választ kapni, hogy az 
előző időkhöz viszonyítva miben különbözik -  és miért -  az új generáció hozzáállása 
a világhoz. Szeretné megérteni a fiatalokat, mondta. A darabot megtörtént 
esemény alapján írta a szatirikus vígjáték elemeinek felhasználásával. Sulhóf azt 
is kijelentette, hogy elégedett mind a rendezővel, mind pedig a kiválasztott négy 
szereplővel (H.N., 1958.II.9., 7).

Laták István a Magyar Szóban tett közzé egy tudósítást az évad készülő 
első bemutatójáról. Az ismert és kedvelt rádiójátékok, könyvek írójának művéről 
elmondta, hogy ezúttal annak cselekménye egy nagyobb vidéki városban 
játszódik. Néhol a groteszk, néhol a commedia delfarte eszközeit használja fel, 
meg a szalonbohózatok könnyedségére is támaszkodik. Célja mindenekelőtt a 
nevettetés, a házasságok, a válások, a lakáskérdés, az új meg a régi generációk 
közötti viszonyok ábrázolásának a témájára (M.Sz., 1958.111.11., 2). Az előadást 
Vukovics Géza méltatta, ugyancsak a napilapban. Először azt mondta el, hogy van 
egy íratlan szabály, mely szerint a színpadon nem szabad szolgai módon annak 
történnie, ami az életben tapasztalható, de az életben minden megtörténhet, még 
az is, ami olykor csak a színpadon látható. A szatirikus vígjátéknak az az előnye, 
hogy a színpadon az történik, ami az életben, az életben viszont nem történhet 
meg az, ami a színpadon. A harmadik megállapítása arra vonatkozott, hogy célt 
téveszt a vígjáték, „ha a görbe tükrében visszássággá torzuló, negatív életnyomatot 
egyenlít ki a pozitív valósággal”. Ez után jelenti ki azt is, hogy a Se eleje, se 
vége „hajlik az egyoldalú értelmezés felé”, a mesterkélt cselekmény a színpad 
kulisszafalai közé van zárva, a jellemek „írói retorta lények”. Virág Mihály 
rendezőnek két hús-vér és két papírmasé alakot kellett egymás mellett mozgatnia, 
s a hiányosságokat a helyzetkomikum hatásos segédeszközeivel próbálta áthidalni. 
Ennek eredményeként „válhattak a vígjáték legfontosabb jeleneteivé a csetlések, 
botlások, hancúrozások, elvágódások és a szójátékok”. Heck Paula (Minka) az írói 
és a rendezői elképzelések pontos megvalósítója volt a színpadon, Fejes György 
meg képes volt a személytelen szerepet, Dömét is eljátszani. Szilágyi Lászlónak 
jutott Boro szerepe, s így lehetősége nyílt „a legjobban megírt szerepben” fellépni, 
s „meg tudta találni az arany középutat, s annak módját, hogy bizonyos mértékben 
elfogadható figurává kerekítse” a ráosztott színpadi alakot (M.Sz., 1958.111.23:7.0.).

Lévay Endre a Hét Napban azt hangsúlyozta ki, hogy néhány ismerős epizódot 
tartalmaz ugyan az összefüggésekben hiányos darab, ám nincsenek benne „teljes 
emberi alakok”, a meglévők „vibrálva csapkodnak, mint a fénybe került denevérek”. 
Az állandóan falba ütköző, kiutat kereső fiatalok egy új élet hordozói, róluk szólna 
a darab, de az előadás megtekintését követően nehéz megfogalmazni, mit is látott 
tulajdonképpen a néző, „mert »se eleje, se vége« annak, amit a szerző mondott”.

Virág Mihály rendezőként arra törekedett, hogy könnyen megemészthetővé 
tegye Sulhóf okfejtéseit, „bizarr vitáit”. Az öt képből álló vígjáték színpadra 
vitele kiegyensúlyozatlan volt, a színészek játékában pedig a túlzott karikírozás



az elhibázott rendezői utasítás következménye volt. A feladatok megoldásában a 
színészek „ahol lehetett a könnyebb végét fogták a dolognak” (H.N., 1958,111.23., 7).

Kvazimodo Braun István hat alkalommal volt házi szerzője a szabadkai 
Népszínház magyar társulatának. Műfaji szempontból változatos darabokat írt: 
két színművet, egy-egy vígjátékot, tragikomédiát meg zenés színjátékot, és Főleg 
szerelem címmel egy kabaréest szerzőjeként is bemutatkozott, melynek rendezője 
Pataki László volt.

A Vajdasági Magyar Kultúrtanács 1953. évi színműpályázatára húsz pályamű 
érkezett, ami azt jelentette, hogy mennyiségben „ez a pályázat messze felülmúlta 
a korábbi években kiírt pályázatokat, a színművek műfajában” (M.Sz., 1953.IX.6., 
11). Az első díjat Kvazimodo Braun István A Magdics-ügy, a másodikat pedig 
Richter János Álarc nélkül című színművének ítélte oda az öttagú bírálóbizottság. 
Mindkét szerző művét bemutatta a magyar társulat.

A Magdics-ügyei Franyó Zsuzsanna doktori értekezésében a Jugoszláviai 
magyar drámairodalom szocialista realizmus ideológiáját tartalmazó szövegei” 
közé sorolta (Franyó, 1995: 11), s azt is megállapította, hogy ebben a kontextusban 
a színmű „tartalmában és formájában is a dramaturgiai ív legmagasabb fokára” 
jutott el. Annak ellenére, hogy nem ezzel a színpadi művel kezdődik a jugoszláviai 
magyar dráma története, Franyó úgy véli, „mégis ez a dráma szerkezete, felépítése 
és stílusa miatt megkülönböztetett figyelmet érdemel” (Uő, 22). A darab témája 
merészségben felülmúlja az elődökét, hiszen a legaktuálisabbat, a nemzetiségi 
kérdést taglalja, miközben „különböző embertípusokat ismerünk meg a nemzetiségi 
hovatartozás jellegzetességeivel” (Uő, 22). Különböző életvitelű emberek objektív 
ábrázolásával találkozhatunk a műben, s a hangsúly a szerepeltetett emberek 
jellemzésén, cselekedeteik alapján történő tipizálásán van, állítja a doktori 
értekezés szerzője.

A korabeli kritika, pontosabban Lévay Endre, „a több fajta népek lakta 
vidék problémájának” boncolgatását említette A Magdics-ügy kapcsán, melynek 
törvényszéki tárgyalás ad hátteret, mint ahogyan az Sinkó Ervin Elítéltek című 
drámájának esetében is történt (H.N., 1953,X.25., 6).

A Magyar Szó S.T. [Steinitz Tibor] aláírású kritikusa is a mű mondanivalójának 
aktuális voltát nyomatékosította, legnagyobb erényként pedig az eszmei hátteret 
említette: „Ez az eszmeiség röviden és jelmondatszerűen úgy hangzik, hogy 
testvériség-egység” (M.Sz., 1953.X.30., 2).

A Garay Béla rendezte produkciót Lévay a Hét Napban és Hídban, Steinitz 
Tibor pedig a Magyar Szó bán méltatta. A Híd kritikusa a darabbal kapcsolatban 
azt is megjegyezte, hogy annak „eszmeisége és tragikuma a dráma legfőbb 
erénye”, nyelvezete pedig az erőltetett irodalmiságtól mentes, s habár hétköznapi 
nyelv, nem eléggé tömör és kidolgozott. A bőbeszédűség meg a párbeszédekben 
előforduló ismétlések feloldják a drámai feszültséget ott is, ahol nem kellene (Híd, 
1953. 11: 757) A rendezésre az ötletesség, mértéktartás, meg a gördülékenység volt 
a jellemző. Mindkét értékelés hatványozottan kiemeli Garay színészi alakítását



is, állítván hogy Sárkány Pál lesz a színházi nagymester egyik legemlékezetesebb 
alakítása. Abban is egyezett a két referens véleménye, hogy Fejes György Berke 
Tivadar fényképész figurájával „értékes és maradandó karakter-szerepet nyújtott”. 
Gördülékenyen és meggyőzően tolmácsolta Fürj Istvánt Czehe Gusztáv (M.Sz., 
1953.X.30., 2). Szilágyi László Sárkány Mihály szerepében, Steinitz szerint, jól 
kidolgozott és átélt szereptolmácsolással tűnt ki. Lévay viszont úgy látta, hogy 
a feslett, „duhaj parasztbikát” a színész úgy jelenítette meg, hogy maga volt 
„a megtestesült romlottság”, de az eredetiség érdekében túlharsogó színeket 
alkalmazott, „túlkiabálta minden partnerét”, egyszóval ezúttal adós maradt a 
mértéktartással.

R. Fazekas Piri (Magdics Eror), egysíkú, leegyszerűsített alakítást nyújtott. 
Megcsillantotta ugyan tehetségét, de merészség, mozgás tekintetében túl 
visszafogottra sikeredett az általa megjelenített figura. A másik női főszereplő, 
Barátkai M árta Annaként lámpalázzal küszködött Lévay szerint, míg a napilap 
kritikusa sima, gördülékeny játékát dicsérte, de kifogásolta a színpadi mozgását. 
Az egyébként nagy létszámú produkcióban fellépő színészek mindegyike jól 
megállta a helyét. Lévay arról is hírt adott, hogy a szabadkaiak szépen fogadták az 
ősbemutatót.

Nem mindenben egyezett a véleménye a Hét Nap, illetve a Magyar Szó 
recenzensének az 1956. január 11-én bemutatott, Fizetővendég című ősbemutatóról, 
mely Kvazimodo Braun István második szabadkai bemutatkozása volt. Vukovics 
Géza a napilapot tudósította a készülő produkcióról. Azt is megemlítette -  ezt teszi 
majd a két kritikus is - ,  hogy Topolyán már látták a vígjátékot, s ennek az lett a 
pozitív következménye, hogy a szabadkai előadás szövegkönyve némi módosításon 
esett át annak érdekében, hogy az időközben észlelt hibák kiküszöbölésével 
alkalmasabbá tegyék a darabot a színrevitelre (M.Sz., 1956.1.6., 4).

A neves szabadkai újságdinasztia sarja a kritikátlan idegenmajmolás meg a 
külföldimádás témáját dolgozta fel. A Virág Mihály rendezte szabadkai előadás 
fokozott mértékben mozdult el a bohózattól a szatíra felé, de a Magyar Szó 
kritikusa szerint ez nem történt meg kellő mértékben: a bohózati elemek túltengése 
ugyanis tompította a szatíra élét. A mulasztások felsorolásakor utalás történik 
erőltetett humorra, a homályba vesző valódi mondanivaló elsikkadására, s ez volt 
az oka annak is, hogy Pataki Lászlónak (Fabriciusz) ha kell, ha nem, bohóckodnia 
kellett, mit egyébként a színész nagyszerűen tett (M. Sz., 1956.1.17., 4; M.J.). Az 
idézett véleménnyel ellentétben Kolozsi Tibor azt írta Pataki játékáról, hogy az 
külön elemzést érdemelne. Ő úgy látta, hogy a színész játékában szerencsésen 
ötvöződtek a Buster Keatontól meg a Fernandeltől ellesett, és sajátságos módon 
elegyített gesztusok, melyek a finom eszközökkel kidolgozott maszkkal együtt 
következetesen végigvitt, kimért és hiteles színpadi játékhoz vezettek, és növelték 
Pataki legjobb alakításainak számát (H.N., 1956.1.15.) Mind Pataki, mind pedig 
partnernője, Szabó Cs. M ária szerepábrázolásának nagy erényét a bohózatiság, 
illetve bohóckodás ellenében a mértéktartásban látta a hetilap referense. Ahogy



mondani szokás, ők ketten vitték a darabot játékuk adta az előadás jellegét, s példát 
mutattak abban is, miként lehet kevésbé rikító eszközökkel nagyobb hatást elérni. 
Kettőjük játéka az öreg Boros Béla szerepét alakító Szabó Istvánéval együtt a 
színpadi jelenet teljességét példázta.

Szilágyi László (Varjas Péter) kiegyensúlyozott játékát mindkét referens 
pozitívan értékelte. Kolozsi jó dikciójára, de azért némi modorosságára is felfigyelt. A 
fesztelen légkörű előadásba a többi szereplő is jól beleilleszkedett. Mindkét kritikus 
említést tett Petrik Pál illúziókeltőjói sikerült díszleteiről is.

A polgári dráma formájának és dramaturgiájának továbbvitelét látja Franyó 
Zsuzsanna a Különös főpróba című tragikomédiában, melyet 1957. március 9-én 
mutatott be a szabadkai együttes Virág Mihály rendezésében. A besorolással 
kapcsolatban azt is hozzáteszi, hogy erre a színpadi műre az apró életképekre szűkült 
kifejezési mód a jellemző. A későbbiekben V. Lippay Etelka, Barácius Zoltán és 
Pintér Lajos művei tartoznak még ebbe a kategóriába (Franyó, 1995: 29).

Kvazimodo Braun István tragikomédiája Jelenti az első dramaturgiai újítást 
a jugoszláviai magyar drámában” (Franyó, 1995: 35). A szerző Pirandello Hat 
szerep keres egy szerzőt című szövegének szerkezetéhez hasonlóan, a színjáték a 
színjátékban megoldással kísérletezett. Kolozsi Tibor meg is állapítja a bemutatóról 
írt recenziójában, hogy Kvazimodo pályadíjas tragikomédiájában egészen új 
utakra lépett, letért „a klasszikus színpad-technika nyomdokairól”, a cselekmény 
folyamatosságát a keretcselekmény megalkotásával szétzúzta a látókör kiszélesítése 
céljából, s ezt nem tartotta a legsikerültebb megoldásnak (H.N., 1957.111.17., 7). A 
mában megelevenedik a múlt, „életre kelnek még a fényképek is, hogy a tegnapon át 
magyarázzák azt, ami ma történik” (Ua.). Az egykor érdekházasságba kényszerült 
idős hölgy, aki a haláltáborok poklát is megjárta, csak a régi idők szemüvegén keresztül 
tudja áttekinteni illúziófosztottan az életét. Az író tolla nyomán élő alakká formálódik 
Judit, ami nem mondható el a többi színpadi figuráról. A hosszú, cselekmény nélküli 
dialógusok eléggé fárasztóan hatottak. Judit szerepében, hosszú idő után, újra színre 
lépett Ferenczi Ibi. Az idős asszony szerepében vastapsra késztette játékával a 
publikumot. Hogy az ősbemutató valóságos ünneppé lett, neki volt köszönhető, meg 
az epizódszerepekben fellépőknek, illetve Virág Mihály rendezésének, aki rendezői 
elképzeléseinek segítségével élővé tudta tenni a jeleneteket hatásos megoldásaival, 
mint amilyen pl. a közönségnek a cselekménybe való bevonása volt.

A tóparti ház a műfaji megjelölés szerint zenés színjáték volt. Franyó Zsuzsanna 
egyértelműen népszínműnek nevezi, akárcsak Sulhóf Kidőlt a májusfa és A 
parasztkisasszony című alkotásait, melyeket „a jugoszláviai magyar drámairodalom 
legjobb népszínműveinek” nevez, Majtényi Harmadik ablakával együtt (Franyó, 
1995: 27). Az említett négy színpadi mű „mint átmeneti forma a könnyed 
szórakozással lépte át a társadalmi változást, könnyed szórakozással mutatta be az új 
életérzést” (Uő, 28).

Vukovics Géza a Magyar Szó bán tette közzé meglátásait A tóparti ház 
bemutatójával kapcsolatban. Megállapította, hogy a könnyű műfaj ápolása a



legkelendőbb színházi árunak számít, s hogy igazolja jelenlétét a színpadokon, 
Max Reinhardtra hivatkozik, aki, mint írta, miután megteremtette az ínyencek 
színházát, a Kammerspielt ötszáz ember számára, azt követően egy ötezer 
férőhelyes nagy színházat igyekezett létrehozni a szórakozni vágyók igényeinek 
kielégítésére, mintegy választ adva az örök dilemmára, melynek lényegét J. B. 
Shaw így foglalta össze: „A közönség megy, a kritikus meg hiába ugat”. Barault-ra 
is utal, akinek nézete szerint: legelőbb volt a közönség, azután jött a színész, majd 
az író, s legvégül a bíráló. Ezért jelezte a recenzens azt is, hogy „hálátlan dolog 
tehát a közönség kedvencéről, a zenés darabról írni” (M.Sz., 1962.XI.25., 17).

A néző és a kritikus szembenállása ezúttal is érvényben lesz a Kvazimodo- 
darab ürügyén. Zenés színjáték formájában egy időszerű mese a témája A tóparti 
/láznak. Garay az ősbemutató előtt a főhősre utalva azt írta, hogy Balog Mihályok 
pedig mindenütt vannak, illetve azok, akik szívvel-lélekkel dogoznak a közösségért 
és aratóünnepek is vannak. Ez utóbbival indul a cselekmény (M.Sz., 1962.X.31., 9).

Vukovics Géza úgy értékelte, hogy Kvazimodónak ez a színpadi műve 
gyengébb, mint az előző három volt. Mesterkélt történet alig csattanó tréfákkal, 
lejáratott helyzetkomikummal, a cselekmény alá van rendelve az énekbetéteknek. 
Nem tartja be a szerző a könnyű műfajra nagyon is jellemző szilárd szerkezetű 
cselekményépítkezést, a drámai összeütközés generálta jellemformálást, tehát azt, 
hogy „indokoltabban mozgó, tréfáló, éneklő, hús-vér alakot kell megeleveníteni” 
a színészeknek a színpadon. A Garay rendezte előadás, sajnos, csak „beszédes, 
énekes, mozaikos” lett. Medres János fülbemászó, tetszetős zenét komponált, s 
azokat Heck Paula és Verseghy József jól tudta előadni. Fejes Györgytől csak egy 
felemás Balog Mihályra futotta, viszont a három fiatal: Romhányi Ibi, Majoros 
Katica mint énekes naivák, illetve Nagy József, tetszett a közönségnek (M.Sz., 
1962.XI.25., 17).

Az ősbemutatót megelőzően a színház előcsarnokában nyitották meg Sáfrány 
Imre önálló tárlatát (M.Sz., 1962.XI.2., 8).

A Lukács evangéliuma című színművet 1966. március 26-án mutatta be a 
társulat. A produkció egyben a színházi világnapról való megemlékezésre is jó 
alkalom volt. A darabrendezést meg a főszerepet Pataki László kapta feladatul. 
Barácius Zoltán a Hét Napban írt a készülő előadásról, megállapítván, hogy 
Kvazimodo Braun István legjobban megírt színpadi művét próbálja az együttes igen 
nagy lelkesedéssel. A cselekmény középpontjában egy törvényszéki bíró áll, akiről 
úgy tudni, makulátlan magatartású ember, holott Waddisz Fábián igencsak önző, 
álhumanizmusban tetszelgő karrierista (H.N., 1966.111.18., 12).

Az előadásról írott kritikák sok hasonlóságot mutatnak. Mind Dévavári 
Zoltán, mind pedig Gerold László megállapította, hogy a szerző dramaturgiája nem 
valósította meg az érdekes probléma kibontakoztatását, megrekedt az átlagosnál. Az 
elmélyülés hiánya és a felvetett problémák mesterséges kivetítése volt rá a jellemző 
(M.Sz., 1966.111.29., 9; Gerold). Dévavári a nyelvi fogyatékosságokra is kitért. A 
darab fő erényeként az elgondolkodtatást jelölte meg (H.N., 1966.IV.1., 12). Ő hívta



fel a figyelmet arra is, hogy a Lukács evangéliumának színrevitele kisebbfajta 
ünnepnek számít, mert majd tíz év múlott el az utolsó vajdasági magyar színmű 
bemutatása óta. Mindkét referens szól a műben kifejezésre juttatott örök témáról, 
a kettős erkölcsiségről. Dévavári azt is megjegyzi, hogy a nyelvi igényesség meg 
a dramaturgiai fogyatékosságok tekintetében lektor meg dramaturg segítségével 
adott a javítás lehetősége.

Gerold az előadásban tapasztalható stíluszavarra hívja fel a figyelmet, mely a 
„durva naturalizmustól a legkorszerűbb időfelbontásos modernségig” terjed, s ezért 
lett megoldatlan, egyebek között, a rendezés problémája is, mert az a stílustalanság 
jegyében alakult. Patakit a bíró szerepében a rutinja mentette meg, míg Dévavári 
meggyőzőnek nevezte alakítását. Amiben viszont mindkét kritikus egyetértett, az 
K arna Margit döbbenetes erővel megjelenített idegbeteg asszonya volt. Dévavári 
a második felvonásbeli magánjelenetét addigi színészi pályájának fénypontjaként 
értékelte. Gerold Barácius vizsgálóbírójának csak szép szövegmondását dicsérte, 
míg a hetilap kritikusa a színészi játékát is jó teljesítményként ítélte meg. Süveges 
Eta szerepformálásánál is elidőzött, nyomatékosítván, hogy „törékenységében is 
kegyetlen tudott lenni a férjét gyilkossággal vádoló asszony szerepében”.

A bemutató egészére vonatkozóan Dévavári Zoltán fogalmazta meg azt, 
hogy a Lukács evangéliuma színpadi irodalmunk „eddig legjobb, legsűrítettebb, 
legárnyaltabb műve”, az alakok tekintetében pedig végre egyéni életet élő emberek 
népesítették be a színpadot, akik sajátságos gondolkodásmóddal rendelkeznek, 
sorsuk pedig nem annyira különleges, mint inkább elgondolkodtató.

Richter János Álarc nélkül című drámája második lett azon a pályázaton, 
melyet 1953-ban a Vajdasági Magyar Kultúrtanács szorgalmazott. A Magdics
ügyet követően, 1954. április 29-én mutatta be a magyar társulat Pataki László 
rendezésében, aki egyben a főorvos szerepét is eljátszotta. A darab „cselekménye 
érdekfeszítő. Egy korház problémáit, a kórházban dolgozó emberek, orvosok és 
ápolónők életét viszi színpadra” (M.Sz., 1953.IX.6., 11).

A produkció fogadtatását illetően megoszlottak a vélemények. Orvosi körökben 
volt egy kis felhördülés, írta Kolozsi Tibor a Hét Nap 1954. május 9-i számában. Azt 
nehezményezték, hogy a szerző inkorrekt hangnemben írt az orvosokról, a nézők 
egy része pedig bátor kiállást látott a műben. Richter azokat állította pellengérre, akik 
orvosként visszaélnek a helyzetükkel, az általánosítás viszont nem állt szándékában.

A színpadi műben problémát jelentett a szerkezeti egység hiánya. Mind Kolozsi 
Tibor, mind pedig Lévay Endre a hosszú párbeszédeket, monológokat, a patetikus 
szóvirágokat kifogásolta, de nem vitatta el a téma aktualitását. Mária nővér foghíjas 
jellemrajza pl. azt eredményezte, hogy tragikus összeomlása nem volt indokolt sem 
dramaturgiailag, sem lélektanilag -  állította Lévay a kritikájában (Híd, 1954. 5-6.).

A produkció megrendezéséről Lévay úgy fogalmazott, hogy benne az 
„ötletszerűség jobban érvényesült, mint az elmélyülés”. A filmszerű, gyorsan pergő 
képek helyett hosszú és felesleges színpadi játék tarkította az előadást, s a színészek 
színpadi beszédében is sok volt a kifogásolnivaló.



Mindkét kritikus elismeréssel adózott Szilágyi László színpadi játékának, 
aki a fiatal cselédkönyves orvos szerepét hatásosan, leegyszerűsített mimikával 
emberszabásúvá formálta és tiszta dikcióval jelenítette meg. „Ez a szerep valóban a 
giccs és a művészet határát súrolja” -  írta Lévay a Hídban, de Szilágyi „a művészet 
felé vitte és a harmadik felvonásban volt a legnagyobb”.

Szabó István a kórházi portás szerepében nyerte el a recenzensek tetszését. 
Alakformálásával kapcsolatban hangsúlyozták a kedves derűt, a halk és ízes 
humort, a rokonszenves népi figura őszinte emberségének kifejezésre juttatását. 
Fejes György csak „végigküzdötte magát a szerepen”. A népből jött, gátlásokkal 
teli dr. Szabóként nem az egyszerű színészi eszközöket vette igénybe szerepének 
megformálásakor, hanem a pátoszt és a szenvelgést részesítette előnyben, a 
zárójelentben pedig túljátszottá magát.

A hiányosságok ellenére Kolozsi úgy vélte, az előadás több reprízt is meg fog 
érni. Jóslata nem vált be. Mindössze 2220 nézője akadt a drámának, miközben 
ugyanakkor pl. a Gül baba című operettre 12910-en váltottak jegyet.

Majtényi Mihály színművének, a Harmadik ablaknak ősbemutatója az 1957/58. 
évi színi idény második produkciója volt. A vajdasági magyar szerző művét ezúttal 
Varga István állította szmre. A Hét Napban Lévay Endre írt előzetest, egyfelől Sulhóf 
Se eleje, se vége című vígjátékáról, másfelől a szívesen olvasott és közkedvelt novel
lista és regényíró első színpadi vállalkozásáról. A két világháború között játszódó cse
lekmény színhelye egy kisváros. A történetet először elbeszélés formájában írta meg 
Majtényi, majd rádiódráma készült belőle, s végül a színház számára, közös munka 
eredményeként, megszületett a színmű, mely Lévay szerint már az első olvasópróbán 
nagy tetszést aratott, lévén kedves hangulatú darab, s igazi Majtényi-stílusban megírt 
szöveg (H.N., 1958.IV.13., 7).

A nagy várakozás ellenére a produkciónak sok szépséghibája lett. A számos 
villanásszerű kép meg állóképszerű rendezői megoldás tévesnek bizonyult. A 
forgószínpad igénybe vétele nélkül kidomborodtak a színpadszerűségben mutatkozó 
melléfogások. A bácskai névnapi dáridó jelenetében pl. az úri murira emlékeztető 
utórezgést láthatta viszont a publikum. A színészek igyekezete ellenére a széttagolt 
jelenetekben elveszett a szereplők igazi arca. Mindössze két határozott vonalakkal 
megrajzolt figurája volt az előadásnak: Menyhárt Imre földmérő, kit Verseghy 
József személyesített meg, és Magócsi Erzsi, akit R. Fazekas Piri tolmácsolt. 
Lévay Endre és Vukovics Géza kritikusok véleménye abban is egyezett, hogy, 
függetlenül az elmondott hiányosságoktól, az Erzsi nagynénjét alakító Ferenczi 
Ibi „egyszerű emberi eszközökkel” kiemelkedő és művészi alakítást nyújtott 
(H.N., 1958.IV.20., 7).

A „véglegesen rögzített állóképek sorának” nevezett produkcióhoz mutatós 
és dekoratív színpadképeket tervezett Petrik Pál {M.Sz., 1958.IV.20.). Lüktető, 
élettel teli színpadi cselekmény helyett gyakran üres volt a színpad, lévén hogy 
a színfalak mögött játszatta pl. a mulatozás jelenetét a rendező, Varga István, 
az idő múlását meg a függöny váratlan leeresztésével igyekezett érzékeltetni. A



színészekre erejüket meghaladó feladat hárult, hús-vér alakokat mégsem sikerült 
megjeleníteniük a színen. Vukovics Géza végezetül megállapította: Majtényi 
remek novellát írt, melyből jó rádiójáték lett, de széteső színpadi mü keletkezett.

A polgári dramaturgia harmadik csoportjába sorolta Franyó Zsuzsanna dokto
ri értekezésében Vujkovné Lippay Etelka mindkét Szabadkán bemutatott színpa
di játékát, a Boldogság részletre meg a Fő a nyugalom című vígjátékokat. E típus 
jellemzője az „apró életképekre szűkült kifejezési mód” (Franyó, 1995: 29). Mind
két darabot Garay Béla rendezte, s mindkét produkciónak rekordszámú, húszezren 
felüli nézője lett. Egyik vígjátékot sem lehet, ahogy Németh P. István fogalmazott, 
nagyigényű alkotásnak nevezni, de a feldolgozott téma közel állt a közönséghez. 
Bizonyos, publikumot megnevettető helyzetek nagyon is ismerősek voltak a ké
tórás, könnyű szórakozást ígérő előadásban. A rendezőként bőséges tapasztala
tokkal rendelkező Garay Béla mindkét esetben lendülettel teli, gördülékeny, tem
pós színpadi játékot varázsolt a színészek közreműködésével a színpadra, így nem 
csoda, hogy mind a szabadkaiak, mind pedig a vidéki színházkedvelők színültig 
megtöltötték a nézőteret, amikor pl. a nagyravágyó babonás asszony és a családja 
körüli bonyodalmak komikus jelenetei sorjáztak a szemeik előtt.

A gba aláírású tudósító a Magyar Szóban, egy, a szerzővel folytatott rövid 
beszélgetésről számolt be, amelyből megtudhatjuk, hogy nagy igyekezettel dolgoznak 
a korszerű mondanivalóval rendelkező mű színpadra állításán. A szerző azt is 
elmondta, hogy gyermekkora óta szereti a színházat, színészfeleségként a figyelme 
szintén óhatatlanul a színház irányába terelődött. Irt is néhány darabot, de csak most 
kapott lehetőséget arra, hogy viszontláthassa majd a színpadon a Boldogság részletre 
című vígjátékot. Sokat tanult a rendezőtől, s reméli, mind a publikum, mind pedig a 
kritika elfogadja őt színpadi szerzőnek (M.Sz., 1960.11.24., 12).

A Boldogság részletre ősbemutatójáról Németh P. István a Magyar Szó 
színházi jegyzetében megelégedéssel állapította meg, hogy egyre lombosodik a 
vajdasági magyar irodalom, melynek legérzékenyebb pontját a színpadi irodalom 
jelenti. Az írók csak elvétve szánják magukat színdarabírásra, de ez nemcsak 
vajdasági probléma. A Népszínház magyar társulata eddig is igyekezett pártfogolni 
mindazokat, akik drámaírásra adták a fejüket. Lippay Etelka vígjátéka nem 
tartozik a remekművek közé, de dicséretes a próbálkozás, és a színház is jól tette, 
hogy műsorába iktatta a darabot. A Gyermekszínház már bemutatta Pingvinvásár 
című gyermekdarabját. Garay Béla biztos kézzel és gondos munkával, tetszetős 
rendezői megoldásokkal irányította a mozgalmas színpadi játék kibontakozását, 
míg a színészek tudásuk legjavát adták. Nehezményezte viszont a recenzens 
azt, hogy nem volt dramaturgja a darabnak, s így a harmadik felvonás közepén a 
felesleges melodrámai jelenet miatt lelassult a színpadi játék. A színészi alakítások 
hiányosságait azzal magyarázta Németh P., hogy kevés időt kaptak a próbákra. Erre 
a jövőben majd jobban oda kell figyelni, üzente a színházi vezetésnek a kritikus 
CM.Sz., 1960.III.6., 9).



A Fő a nyugalom ősbemutatóját a csantavéri szövetkezeti otthon színházter
mében tartották 1961. november 25-én. Miután 1959-ben bezárta kapuit a Topo
lyai Járási Magyar Népszínház, amit a magyar közvélemény nagy igazságtalan
ságként élt meg, a szabadkai magyar társulat 1960 májusától számítottan néhány 
bemutatója színhelyéül Zentát, Topolyát, Kanizsát stb. választotta. A csantavériek 
nagy érdeklődéssel várták a jeles eseményt. Az előlegezett bizalom annak tudható 
be, hogy a Boldogság részletre című Lippay-vígjátékot a bemutatójától eltelt két 
évben, a közönségsikernek köszönve, nyolcvanszor kellett műsorra tűzni (M.Sz., 
1961.XI.24., 8).

Az ősbemutatóról Kolozsi Tibor emlékezett meg a Hét Napban. Mint kiderül, 
a körülmények nemigen kedveztek a Fő a nyugalom csantavéri debütálásának, 
ugyanis zavar akadt az elöregedett villanyvezetékekben. Sötétségbe borult az 
egész falu, és a bemutatót petróleumlámpák fényében lehetett csak lejátszani. A 
balszerencsés helyzet nem szegte kedvét a falusi publikumnak, beültek a nézőtérre 
és a 19. századi állapotokat megidéző körülmények között végigtapsolták az 
előadást. Pedig a világítás miatt némi változtatásra szorult a begyakorolt színpadi 
mozgás. Kolozsi szerint a színészek jelesre vizsgáztak az előállt zűrzavaros 
szituáció kezelését illetően.

A két Lippay-vígjáték nem tartozott az irodalmi mércék szerinti minőséges 
színpadi szövegek közé, de a feldolgozott történetek közel álltak a nézők 
mindennapjaiban lejátszódó eseményekhez, s a közkedvelt színpadi formával 
társulva, biztosított volt az előadások népszerűsége.

Szilágyi László sokoldalú tehetségével írta be nevét a vajdasági magyar 
színjátszás történetébe. Nemcsak kiváló színész, de segédrendezője is volt 
kezdetben több előadásnak, majd pedig önálló rendezést is rábízott a színházi 
vezetés. Érdekes kísérlete volt pl. Csehov három egyfelvonásosának átdolgozása és 
megrendezése a Három szerelem és a többi címmel. Az 1962/1963-ban megrendezett 
hét kabaré-előadásban négyszer töltötte be a konferanszié szerepét, jómaga pedig 
Mindenlő címmel állított össze egy egész estét betöltő produkciót, melyet Pataki 
László rendezett meg. A bemutató előtt Nagy József elbeszélgetett a szerzővel, 
aki arról vallott, hogy a legutóbbi időkig a drámai szerepek vonzáskörében érezte 
magát a legjobban, szívesebben játszott drámai szerepeket, de a színházon belül 
megszületett kabaré kissé módosított álláspontján, s most már kedvvel lép fel a 
kabaréműsorokban is, olyannyira, hogy íme, maga is próbálkozik a közönség 
körében igen nagy népszerűségnek örvendő műfajjal (M.Sz., 1962.XI.20., 9).

A produkciót a Hét Napban Dévavári Zoltán méltatta, aki 1962 májusában 
maga is közreműködött az Éjjel az omnibusz tetején című kabaréműsor összeállí
tásában. Recenziójában kiemelte, hogy új szerzőt avattak az 1962. november 20-i 
premieren. A sok felejthetetlen színészi alakítás megszemélyesítője gimnazista ko
rában Király Ernővel együtt írt egy háromfelvonásos zenés játékot Az élet küszöbén 
címmel, amit be is mutattak tanulótársaival. Most is saját szövegekkel igyekezett 
megmosolyogtatni, felvidítani, megnevettetni a nézőket. A MindenB mottója úgy



is megfogalmazható, hogy játék magáért a játékért. A közönség hálásan tapsolt, 
mert az volt a véleménye, hogy többet kapott, mint amennyit elvárt, s ez főleg az 
első részre volt jellemző, írta a referens, míg a második tizenhárom, egymás után 
következő számból állt. Az Asié Milán hangszerelte dalbetétek között mindössze 
egy kupié és egy sanzon volt, a többi meg sláger, holott Dévavári szerint csak a két 
előbb említett műfaj a specifikus, a sláger nem az.

A Minden 13 elsősorban a szerző színpad- és közönségismeretén alapult. Szil
ágyi pontosan tudja, miből mennyit és mikor kell adagolni a néző érdeklődésének 
fenntartása céljából. Kitűnő érzéke van a humorhoz és szatírához, mellőzi a han
goskodást meg a hatásvadászó eszközöket. Nem a borsosán fűszerezett szójátékok
kal érnek el hatást szövegei, hanem „inkább fanyar, de azért emberi hangjukkal 
nevettetik meg és gondolkodtatják el a gondtalan szórakozásért, önfeledt mosolyért 
és két-három órás felüdülésért mindig hálás közönséget” (H.N., 1962.XI.23., 10).

Pataki László rendezése sok hozzáértéssel, frappáns ötletekkel, „cirógató 
és szívből fakadó humorérzékkel” járult hozzá az est sikeréhez. A mindössze tíz 
nap alatt elkészített produkció végső soron mind a nézők, mind pedig a kritikus 
elismerését elnyerte.

A kabaré-előadások sorát egyébként Kopeczky László 1962. évet nyitó 100 
hiba egy sorba... című összeállítása nyitotta meg január 16-án, amikor is a szerző 
először mutatkozott be teátrumi szövegíróként. A Hét Napban megjelent előzetes 
tájékoztatóból megtudjuk, hogy a színház egyik régtől dédelgetett terve valósult 
meg, melynek nem titkolt célja az volt, hogy színházba édesgesse a nézőket, 
lévén hogy a publikum kegyeiért vívott küzdelem az intézmény megalakításától 
számítottan mindig is állandó jelleggel napirenden volt. Az irodalmi kabarét a magyar 
társulat vezetője, Dévics Imre igencsak szorgalmazta. A szórakoztatás igényét 
megfogalmazva helyszínül a kisszínpadot jelölték ki, amelyen, mint tervezték, minden 
héten a megszokottól eltérő, kissé másféle műsort láthat majd a közönség. A zenés 
mellékleteket a legújabb szórakoztató zeneszámokból állítják össze, s az előadók 
személyét alkalmanként a közismert könnyűzenei énekesek köréből választják 
ki. Kopeczky László szerzői estjének vendége az Újvidéki Rádió énekese, Boros 
István lett. Egy-egy műsor-összeállítást az érdeklődés függvényében természetesen 
többször is előadnak majd, de a vidékjárás sem kizárt. A produkciót minden kedden 
21 órától tekinthetik meg az érdeklődők, de a szombatot is számításba lehet venni, 
így az elképzelések. A kabaréműsorok megálmodói elsősorban a vajdasági magyar 
humoristák közreműködésére számítottak. A műfaj, mint Dévavári megállapította, 
hagyomány nélküli égtájunkon, így az első rendezvény az útkeresés jegyében 
alakul. Lányi István rendező kedvezően nyilatkozott Kopeczky szövegeiről, de azt 
is elmondta: a pesti tapasztalatokra nem lehet támaszkodni, „mert a mi humorunk 
más” (H.N., 1962.1.12., 8).

Dévavári a tudósításában Kopeczky nyilatkozatát is közölte, melyben a humo
rista kifejtette: örül, hogy végre beindulnak a kabaréestek, a gyakorlat pedig majd 
hozzájárul ahhoz, hogy a minőségi elvárások mind kifogástalanabb eredményekhez



vezessenek. Személy szerint azért is örül ennek a nyilvános megmérettetésnek, mert 
végre szemtől szembe találhatja magát a közönséggel, s ennek okán az is kiderülhet, 
hogy vajon mindaz, amit csinál, ér-e egyáltalán valamit (H.N., 1962.1.12., 8).

A produkciót, ugyancsak a Hét Napban, Kolozsi Tibor méltatta. Elöljáróban el
mondta: vitathatatlan a könnyű múzsa népszerűsége a közönség körében, ezért üd
vözölni lehet a kabaré megszületését. Külön érdem az is, hogy Kopeczky személyé
ben új színpadi szerzőt avattak Szabadkán. A hivatásos és tehetséges humorista első 
megmutatkozása a siker jegyében történt. A színre állító Lányi István tervezte mind 
a jelmezeket, mind pedig a díszletet. A produkcióban kifejezésre jutott az a rendezői 
szándék is, hogy minél szorosabb legyen a kapcsolat a színészek meg a közönség kö
zött, ezért Lányi „bevonta a színpadba a nézőteret is”, s ez igen hatásosnak bizonyult. 
Kolozsi egyetlen kifogása az volt, hogy szerzői estről lévén szó, feleslegesnek tartotta 
egy francia egyfelvonásos beemelését a műsorba, annál is inkább, mert hosszúságá
nál fogva a mű cseppet sem volt kabarészerű, s témájában is elütött a többi jelenettől. 
Kifogásolta továbbá az ún. cowboytáncot, s ezen a véleményén a közönség is oszto
zott. Az est egészét figyelembe véve azonban elégedettségének adott hangot a refe
rens. A színészek közreműködését nagyra értékelte. Kimagasló teljesítményt minde
nekelőtt Fejes György és Verseghy József nyújtott, de a többi résztvevő is mindent 
megtett annak érdekében, hogy a publikum elégedetten távozhasson az előadásról.

A szabadkai humoristának még két kabaré-összeállítását látta a közönség Iz
zadjunk együtt!, valamint a Carmen és a bikák címmel. Ez utóbbi műfaji megjelö
lése: kabaré opera prózában.

„A jugoszláviai magyar drámairodalomban Kopeczky László szatirikus víg
játékai egyéniek, amelyek új stílust és formát hoztak a műfajban. Úgy is mondhat
nánk, hogy magasabb szintű vígjátékot, ahol nem mindig a száj mosolyog, hanem 
az ész” -  írja egyebek között Franyó Zsuzsanna, aki a doktori értekezésében külön 
fejezetet szentel a szerző dramaturgiájának (67). Azt is hangsúlyozza, hogy szín
padi műveiben „a realisztikustól eltérő helyzetekkel találkozunk. Ezért Kopecz- 
kynél kinevetett helyzetről beszélünk, vagyis magát az alapötlet témáját nevetjük 
ki” (Uő). A Don Juan utolsó kalandja című verses színjáték volt az első egész 
estét betöltő színpadi produkciója a Gerold László által „legszellemibb írónk/nak/ 
és legíróibb humoristánk/nak/” nevezett szerzőnek (M.Sz., 1977.1.11., 11). Gubás 
Ágota pedig „[a] pajzán bohózat legfőbb erényeként” a „végtelenül könnyed szelle
mes verses formát” jelölte meg (Ü., 1977. 4: 271). Az 1977. január 18-i ősbemutatót 
Gerold László Színházi életünk I című könyvének bemutatása előzte meg (M.Sz.,
1977.1.18., 8).

A Hét Napban Barácius Zoltán írt előzetes tájékoztatót a készülő előadás
ról. Megállapította, hogy Kopeczky az a szerző, „aki a humor segítségével hozza 
egyensúlyba a világot”, és „aki az élet nevében felszabadít, nevettet és a gunyoros 
hang ellenére sohasem veti meg, sohasem fenyegeti történetének esendő hősét -  az 
embert”. A szerzővel folytatott beszélgetésből azt is megtudhatjuk, hogy Kope
czky utólag egy előjátékot is hozzáillesztett a szöveghez, melyet Molcer Mátyás



frappáns zenéje egészít ki. A tudósítás szerzője továbbá megszólaltatta a rendezőt, 
Ifj. Szabó Istvánt, meg a dramaturgot, Franyó Zsuzsannát. Az utóbbi tömören csak 
annyit mondott: „Kópé színmüveiről mindent elmondtak, mindent megírtak, vár
juk a percet, hadd lássuk a medvét” (H.N., 1977.1.14., 16).

Az ősbemutatóról Szabó Hangya Teréz a Hét Napban, Gerold László a 
Magyar Szóban meg a Hídban, Gubás Ágota pedig az Üzenetben írt kritikát. A 
hetilap recenzense azt fejtegette, hogy ez az előadás is azt bizonyíthatja, hogy 
nincs szükség „a külföldi behozatalra”, ha humorról van szó, s erről újfent 
meggyőződhetett az ősbemutató közönsége. A szerző ezúttal a 20. század második 
felére jellemző „sexmániát tűzi tollhegyre”. A cselekményt szellemes alapötletre 
építi, miközben „kifigurázza és nevetségessé teszi a pornográfiát”, s függetlenül 
attól, hogy a történet a múltban játszódik, a mának is van üzenete. Leleplezni 
kívánja a témához való álszemérmes hozzáállást. Mind a rendező, mind pedig a 
színészek, ahogy Szabó Hangya látja, a darabértelmezés tekintetében jó munkát 
végeztek. A sablonos megoldásokat igyekeztek elkerülni. A szórakoztatáson túl 
„szinte észrevétlenül a bírálat is jelen” van a produkcióban, amely nem szűkölködik 
rendezői ötletekben sem. A játékmesteri szerepet betöltő Árok Ferenc Hircanja 
igazi vígjátéki figuraként tarja kezében a színpadon történteket, és rajta keresztül 
valósul meg a színészek és nézők közötti közvetlen kapcsolat (H.N., 1977.1.28., 17).

Gerold László is azon a véleményen volt, hogy Árok kiváló játékmesterként 
mutatkozott be, de alakítása nélkülözte a „lélektani hátteret, ami a komikumnak 
súlyt ad/hatott/” volna. Mindkét recenzens véleménye az volt, hogy Majoros Ka
tica (Sára) helyt tudott állni „zsánerszerű” szerepében, s remekül jelenítette meg a 
vénasszony figuráját. Jónás Gabriellát (Eminetta) következetes szerepmegformá
lásáért dicsérte a Hét Nap kritikusa, míg Gerold a nyelvi humor értőjét üdvözölte. 
A nőies Roderigo szerepében Albert János vívta ki a Magyar Szó kritikusának 
tetszését, különös tekintettel arra a frappáns jelenetre, amikor a színész Jellemző 
feminin mozdulattal párbajra hívja ki dr. Galbát” (M.Sz., 1977.1.26., 10). Albert 
János színpadi játékát Gubás Ágota is kimagasló teljesítményként értékelte. „Egyé- 
nített játékával” ő karikírozta a legkönnyedébben és legtalálóbban az általa megje
lenített színpadi figurát (Ü., 1977. 4: 271).

Medve Sándor Don Jüanját ügyes színpadi megjelenítésként értékelte Gerold.
A „kiváló nyelvi ötletekben”, „apró, főleg nyelvi játékos poénekben”, elmés 

szóbukfencekben, játékos rímekben bővelkedő szöveget ifj. Szabó István a 
commedia déll’arte stílusában állította színpadra, és mint Gerold állította, „biztos 
partnere /volt/ az író egyensúlyozó játékának”. A játékos fantáziáról árulkodó 
jelmezeket Ana Atanacković, a hangulatos zenét Molcer Mátyás, a vidékjárásra 
is alkalmas díszletet pedig Petrik Pál készítette. Az Üzenet kritikusának is az volt 
a véleménye, hogy a jelmezek valósággal uralták a színpadot, a zeneszerző meg a 
díszlettervező hozzájárulását az előadás sikeréhez hasonlóan értékelte, mint Gerold.

Vígjátékírót avatott a Don Juan utolsó kalandja, nyomatékosította Gerold 
László, hozzátéve, hogy az előadás alkalmat adott a színházi előítéletek egyikének



a megdöntésére is, a „mit illik a színpadon, s mit nem” vonatkozásában (Híd, 1977. 
3: 404-405.).

Barácius Zoltán sokoldalúságát ecsetelte Kopeczky Csaba a Hét Napban, 
megjegyezvén, hogy nemcsak színész, humorista, publicista, de író is, mégpedig 
színpadi művek, rádiójátékok szerzője. Első színházi ősbemutatója 1963. május 16- 
án volt a szabadkai Népszínházban. A Finom kis társaság című, helyzetkomikum
ra épülő bohózatot Szilágyi László vitte színpadra. A szerzőavatás, írta Dévavári 
Zoltán a hetilapban, olyan műfajjal történt, mellyel eddig nemigen próbálkoztak 
a vajdasági magyar színműírók, feltehetően azért, mert túlságosan igénytelennek 
tartották a komédiaírást. Pedig a bohózat hálás műfaj, állította a kritikus. Kacag
tat, mosolyt csal a néző arcára, s tartós közönségsikert is hozhat. A csalhatatlan 
színpad- és közönségismerettel rendelkező Barácius Zoltán kitaposott utakon járt: 
ismert környezetben, ismert figurákat állított a színpadra, jól ismert kellékek keltek 
életre a cselekménybonyolítás révén. A sokszor hallott, nem különösebben csatta- 
nós viccek humoros, derűs légkört, mókás hangulatot teremtettek ugyan a színház 
kamaratermében, de távol álltak az igényes szórakoztatás kielégítésétől. Barácius 
pontosan tudja, írta Dévavári, hogy miből mennyit és mikor, ami ahhoz szükséges, 
hogy a színpadon látottak végig lekössék a jóízűen nevető néző figyelmét. A tömeg
szórakoztatás néha hangosabbra sikeredett, „de nem volt ízléstelen”. A kellemes 
kétórás szórakozást biztosító előadást Szilágyi László rendezte sok friss ötlettel. 
A főleg fiatalokból álló együttes kiegyensúlyozott játékát igazi bohózati tempó jel
lemezte, az eleven, pajkos, tetszetős megoldásokért a rendezőt illette az elismerés. 
Dévavári dicsérte a jó megjelenésű és rokonszenves Albert Jánost, a jól karikírozó 
Nagy Istvánt, a vénlány figuráját kiválóan megjelenítő Romhányi Ibit, a felfede
zésszámba menő Süveges Eta jellemformáló tehetségét, meg a temperamentumos 
játékú Majoros Katicát. De ugyancsak remek volt Juhász Anna, Remete Károly 
és a sok egyéni vonással megrajzolt öregúr szerepében Szabó Ferenc.

A produkció többet adott, mint az elvárható volt, köszönve a rendezésnek meg a 
színészek játékának (H.N., 1963.V.24., 10).

Az elkövetkező tizenöt év alatt Barácius pályadíjat nyert hangjátékot írt, de a 
Népszínháznak is nyújtott be darabot, melynek bemutatása azonban elmaradt. A 
Szombaton és vasárnap című kétfelvonásos művét a színház díjnyertes darabjaként 
mutatták be 1977 őszén. A dramaturg, Franyó Zsuzsanna azt nyilatkozta a Hét 
Nap újságírójának, hogy Barácius színpadi művének egyik erénye a dramaturgiai 
jártasságban keresendő, tehát az elmélet a gyakorlattal párosul, ami nagyon fontos, 
mert az irodalmi szövegből így lesz színdarab. „ízig, vérig modern, elkötelezett 
színművet láthatnak majd a nézők”, nyilatkozta a dramaturg. A darab központi figurája 
egy hatalomhoz jutott tehetségtelen értelmiségi, aki mellesleg harmadrendű író is.

A produkció értékeléséről a Hét Nap, a Magyar Szó és az Üzenet számolt 
be Csordás Mihály, Gerold László és Lévay Endre tollából. A darab megítélését 
illetően a három recenzens nem volt egy véleményen. A legkeményebb kritikát 
Gerold László fogalmazta meg, már a címben is előre jelezve minősítésének



jellegét: Ősbemutató rengeteg kérdőjellel. A művet problematikusnak nevezte, de a 
bemutatását szükségesnek tartotta, lévén hogy a hazai szerzőknek drámaíróként is 
esélyt kell kapniuk a megmérettetésre. Gerold drámaelemzése arra a kérdésre keresi 
a választ, vajon a Szombaton és vasárnap megfelel-e pl. a műfaji követelményeknek. 
Valósággal ízekre szedte a darabot és arra a megállapításra jutott, hogy gyenge, 
nyelvileg megmunkálatlan, közhelyektől hemzsegő a szöveg, és jó szerepeket 
sem írt a szerző, mint az várható lett volna, tekintettel a színpadismeretére: „A 
megfoghatatlan nem lehet jó szerep, mert nem lehet eljátszani”. A színészek 
tulajdonképpen alakkeretet kaptak és nem szerepeket. Véleménye szerint a 
színészi teljesítmények mind felülmúlták a kapott színészi lehetőségeket. A három 
főszereplőnek -  Faragó Árpád, Jónás Gabriella, Korica Miklós -  igencsak meg 
kellett küzdenie, hogy elfogadhatóvá tegye a megjelenített figurát, s képesek voltak 
ott is feszültséget generálni, ahol annak hiányoztak a feltételei. „És ezért -  jegyezte 
meg Gerold - ,  a rendező Bambach Róbertét illeti a dicséret. Láthatóan arra 
ösztönözte a színészeit, hogy igyekezzenek kijátszani minden szituációt, mintha 
egy nagy művet keltenének életre. És ez a kidolgozottság, a rendezői és színészi 
ráadás, a darabot az elfogadhatóság látszatával vonja be” {M.Sz., 1977.X.9., 14).

Lévay Endre az Üzenet 1977. évi 11. számában tette alapos elemzés tárgyává 
mind a darabot, mind pedig az előadást. Bírálatában nyomatékosítja, hogy ,,[a]z első 
jelenetek után úgy tetszik, hogy egy feszültségekkel teli dráma játszódik le előttünk. 
De a szerző hamar felold bennünket a tragikum szorítása alól a komikumenyhítő 
választóvizével. A dráma tömör, keményveretű nyelvezete a műfajok keveredése 
folytán felhígul és a beleszőtt csattanókkal könnyebben befogadhatóvá válik. [...] A 
baráciusi műben úgy jön borúra derű, mint ahogyan azt magával hozza az élet” (690).

A megírt szerepekről szólva leírja, hogy „a szerzőt színpadi ismerete segítette 
a játéktér kialakításában, abban, hogy alakjait megtöltse élettel”. E kijelentésével 
magyarázza azt, hogy a rendező, Bambach Róbert, „élettel teli játékvezetésének 
a szöveg eredeti adottsága is lendületet adott”, azaz pozitívan hatott a játék 
ritmusának, meg az ötletes megjelenítéseknek a kialakítására. „Jó szereposztással 
meglelte az alapot az ide illő tipológia kiépítéséhez. Ez a munkája csaknem teljes 
egészében találó” -  olvasható a kritikában.

A színészek játékára vonatkozóan Lévay megállapította, hogy figyelmük Jelentős 
részben arra irányult, hogy játékukban meglegyen az egyensúly”. A produkció 
mentes volt a túljátszástól. Faragó Árpád (Kálmán) „lehalkított, sima, egyszerű 
dikciójával, lassú, kimért mozgásával több dimenzióban is érzékeltette velünk, hogy 
előttünk egy megélt életben elfáradt öregember vergődik [...] ökonomikusán bánt 
eszközeivel, kerülte a teátrálisan ható gesztusokat” (Uo., 690-691.).

Süveges Eta (Ottilia) a vénlány szerepében olyan figurát hozott, amely az 
élet változó körülményei között megmutatkozó jellembeli ellentmondásosságokat 
jutatta kifejezésre nagy önfegyelemmel” (Uo., 691). Jónás Gabriella Máriája 
„olyan volt, mint egy ragyogó fénycsóva a darabban”. Ha kellett, nagyvonalú 
úrilányként lépett fel, máskor viszont igazi parasztcsaládból jött gyermekként



tudott viselkedni. Lévay vérbeli színésznőnek nevezi, aki „ugyanúgy otthon van 
drámai hangvételű jelenetében, mint a lármásan incselkedő komika alakjában” 
(Uo., 691). Albert M ária (Karén) az új világ jellegzetes nyárspolgáraként „sokszor 
meghökkentette, még többször megkacagtatta a közönséget”. Az író fiát, Ervint 
megszemélyesítő Korica Miklós alakformálása „remek mozgásritmusával” tűnt ki. 
Lévay úgy értékelte, hogy „ebben a szerepben megtalálta a maga igazi játékterét”. 
Hangulatteremtő ereje is egyértelműen megmutatkozott ebben a produkcióban.

Bicskei István Róbertjét is megdicsérte a referens, Nagy Istvánról pedig 
újfent megállapította, hogy kitűnő epizódszínész. Mind Petrik Pál funkcionális 
díszleteiről, mind pedig Izrael Edit adekvát jelmezeiről elismeréssel szóit az 
Üzenet kritikusa.

Csordás Mihály a Hét Nap október 7-i számában Jó szerepek a kollegáknak 
címmel írt az ősbemutatóról. Gerold Lászlóval ellentétben ő is Lévay nézetét 
osztotta a megírt szerepekkel kapcsolatban. Megállapította, hogy Barácius 
Zoltán „megmutatta hogyan kell könnyen játszható, a mi színpadjainkra 
alkalmas színművet írni”. Kiemelte, csakúgy, mint az Üzenet recenzense, hogy 
a szerző avatott ismerője a színháznak, konkrét színpadban, konkrét emberekben 
gondolkodik, „és mindenkinek saját szavait adhatta a szájába”. Arról is szólt 
Csordás, hogy a művészileg sokszor tökéletesebben megírt alkotások nem minden 
esetben párosultak alapos színpadismerettel. Az ilyen művekben a közös „a 
színháztól való idegenségük volt”. Barácius darabjának erényei egyben hibái is 
lettek. Egységes mű helyett jól játszható, frappáns jelenetek sorjáztak, amelyeknek 
„részeit a mese (történet) fonala kötötte össze, de nem a lényegi tartalom mágneses 
vonzereje”. A rendezés tiszteletben tartotta a szerző szándékát, miszerint „a mű 
hangszerelése kettős: komolykodó és komolytalankodó”.

A Hét Nap kritikusa Faragó Á rpád színpadi játékát emelte ki. Azt állította, 
hogy az általa kevés eszközzel megjelenített figura „a mű legerősebb lélekelemző 
szálaira kapcsolódott”. Korica mint Ervin komikus képességeit csillogtatta meg. 
Lényegében az előadásban fellépő színészek, meg a díszlet- és kosztümtervező 
munkáját is megdicsérte Csordás.

Deák Ferenc első ősbemutatója a szabadkai Népszínházban az Áfonyák című 
dráma volt, 1969. február 25-én. Nem véletlenül említjük a jeles esemény pontos 
dátumát, hiszen a színpadi produkció a felnőtté vált vajdasági magyar drámairodalom 
ünnepévé lett. Mind a szerző, mind pedig a magyar társulat olyan mércét állított fel 
a vajdasági magyar színjátszásban, amelynek az elkövetkezőkre nézve meghatározó 
szerepe lett a drámaírók és a műveiket színpadra állítok kontextusában. Dévavári 
Zoltán azon a véleményen volt, hogy az Áfonyák az első modern hangszerelésű mű a 
vajdasági magyar drámairodalomban, örült, mint írta, hogy „a pánik színház elemei 
egy hazai magyar szerző müvében is végre fellelhetők” (H.N., 1969.11.28., 11).

A szerző első színpadi műve -  amelyet könyv alakban való megjelenése után a 
szabadkai Népszínház magyar társulatának előadásában az országos színházi fesz
tiválon, a Sterija Játékokon is bemutattak, s a zsűri Deákot különdíjban részesítette



fordulópontot jelent a jugoszláviai magyar drámairodalomban, írta Gerold László 
1972-ben a Tor címet viselő kötet bevezetőjében (Uo., 11).

Az Áfonyák bemutatóját megelőzően Barácius Zoltán a Hét Napban Ünnep a 
színházban címmel írta meg tájékoztatóját a készülő produkcióról. A második világ
háború utáni vajdasági magyar irodalomról elmélkedve kijelentette, hogy a regény, 
vers, novella műfajában számos jeles alkotás látott már napvilágot, csak a drámai
rodalom nem tudott, ahogyan fogalmazott, „ritmusba jönni” az új idők követelmé
nyeivel. Drámaírással az elmúlt időkben kevesen próbálkoztak. Véleménye szerint a 
legnagyobb érdemei Kvazimodo Braun István kísérletezéseinek voltak, de a Lukács 
evangéliumának bemutatója óta eltelt három évben, ha születtek is színpadra szánt 
szövegek, azok csupán műkedvelői igények kielégítésének a szintjét érték el.

Barácius szerint az Áfonyák bizarr hangvételű, intellektuális hangszerelésü 
mű, s egy nem mindennapi színházi előadás készül belőle Virág Mihály rende
zésében. A modern szemléletet megvalósító színpadi produkció „mint a legszél
sőségesebb avantgárd vajdasági hírnöke toppan elénk”, írta, s olyan jellegű lesz, 
mintha „leszármazottja lenne” Sámuel Beckettnek, majd így folytatta: „Ha az ab
szurditást mérni lehet, akkor az Áfonyák a legszigorúbb abszurd dráma”. A po
tenciális, egyébként igencsak konzervatív színházi ízlésű vajdasági magyar nézőt 
eligazítandó, azt is közölte, hogy ma már a világ legkonzervatívabb színpadjain is 
utat tört az említett irányvonalú színpadi új stílus, mely a színház lázadásaként is 
felfogható. Barácius úgy látta, még nem beszélhetünk mozgalomról, az individu
alizmus a jellemző a műfaj művelőire, a közös bennük viszont a „stilustörésben” 
megnyilvánuló rebellió. Az atomháború veszélyét hordozó mindennapok a meg
szokott értékrend felbomlásához vezetnek, az ember idegenként éli meg magát a 
földön. Ezt az illúzió nélküli, dögvészes légkört árasztó világot Antonioni film
jei, Orff zenéje, Dali festészete közvetítette először felénk, emlékeztette olvasóit 
Barácius, és az önmagukat kereső, kegyetlen emberi tulajdonságokkal rendelkező 
hősök a színpadokra is megérkeztek immár, s a szabadkai publikum is találkozhat 
velük az Áfonyákban (H.N., 1969.11.14., 12).

Gerold László a Magyar Szó bán Pánik-színház Szabadkán? címmel szólt a 
készülő, „példabeszédek virágnyelvén íródott” háromfelvonásos drámáról, me
lyet Virág Mihály rendez, s mely a Lukács evangéliuma óta a színpadon is látható 
első vajdasági magyar darab lesz. Recenzióját a látott ősbemutatóról ugyancsak a 
napilap közölte. A magyar dráma újabb sikeré bői megtudhatjuk, hogy a közönség 
hosszú tapssal jutalmazta a produkciót, melynek cselekménye egy kolostor zárt kö
zösségében játszódik, szereplői pedig „a valóság és a semmi közé szorult” barátok 
voltak. E kegyetlen bűntanyaként működő mikrovilágba érkezik a fiatal György, de 
itt „a fiatal, újat hozó, változást ígérő barátot” megsemmisíti a Deák által húsdará
lónak nevezett közösség.

Gerold szerint a Deák-darab sokértelmű példabeszéd, lévén hogy „a néző vagy 
az olvasó képzettársításai, ráérzései nélkül semmilyen egyértelmű, konkrét jelenség 
vagy eset nem olvasható ki. [...] ez a mű a tézisdrámák azon változatához tartozik,



amelynek sajátja, hogy csak általánosságokban, utalásaiban ostorozza a társadalmi 
bajokat, az emberi ferdeségeket, kritikája amolyan mindenkit, de senkit alapon 
áll” (Gerold, 1972: 12). Nyitott, korhoz nem köthető mű tehát az Áfonyák, mely „az 
olvasó, a néző képzeletére, élményeire bízza az értelmezést hozó behelyettesítést” 
(Uő, 13).

Virág Mihály, írja a recenzens, „az értelmezés sugalmazása mellett, játékos
sá, dinamikussá varázsolja az előadást. Szándékát a totális színháznak nevezett 
színpadi játékelemekkel kívánta megvalósítani. Rendezése ezért tér el a szokvá
nyostól” (M.Sz., 1969.11.27., 8). Szerinte az előadás, a stílusát tekintve, nem tisz
ta. Kifogásolta a felesleges futkározást, az értelmetlenül felfokozott indulatok 
kifejezésre juttatását, valamint a felvonások elején és végén zavarónak tartotta a 
kórusszámokat. A kollektív játékot feltételező produkcióban az egyes színésznek 
volt lehetősége az egyéni teljesítmény megcsillogtatására is. Patakit, Romhányit, 
Baráciust és Árok Ferencet említette ebben az összefüggésben, valamint Albert 
Jánost, kinek „szerepe úgy kívánta, hogy inkább mozgással érzékeltesse a nekrofil 
Péter barát szerepét, mivel pedig Albertnek jó a mozgáskultúrája, feladatának ez
úttal is eleget tett” (Uő).

A produkció egészét illetően, Gerold nagyra értékelte a fegyelmezett 
csapatmunkát.

Dévavári Zoltán A döbbenet költészete címmel írt kritikát az ősbemutatóról 
a Hét Napban. Megjegyezte, hogy az ítészek figyelme hatványozottan irányult az 
Áfonyákra, lévén hogy könyv alakjában már elolvashatták a művet még a színpadra 
állítás előtt. Ez a tény pedig a közönség tájékozódását is elősegítheti abból a célból, 
hogy megérthesse „a kolostor zárt, fülledt világát feszítő indulatok” mibenlétét. 
A mű nem könnyen érthető olvasmány. Jellemzője az ábrázolt világ elvontsága 
meg a cselekménynélküliség, ezért is van szükség az előzetes útbaigazításra. 
Brecht, Dürrenmatt, Max Frisch vagy Peter Weiss darabjainak eddigi előadásai az 
Áfonyák megértéséhez is hozzájárulhatnak. A költői allegória, a gondolatiság, meg 
a mondanivaló súlyossága végül is kicsendül a „könnyedén gördülő verssorokból”. 
Izzó drámaiság fűti az „időn kívül, mégis a múltban, jelenben és jövőben egyaránt 
élő emberek cselekedeteit”. Az is egyértelművé válik, hogy a bezárt, egyre fojtogató 
körből „nincs kiút a valóságos és irreális falakkal körülhatárolt világból” (H.N.,
1969.11.28., 11).

Dévavári szerint a rendező, Virág Mihály, kiaknázott minden lehetőséget, 
amit a darab kínált, s gazdag művészi fantáziájával kiegészítette a dráma szerkezeti 
vonalát. Sikerült újból bebizonyítania „kivételes komponáló képességét”, és nagyban 
hozzájárult a korszerű magyar színjátszás megalapozásához. Mérföldkőként 
értékelte a referens ilyen szempontból a produkciót, melyben a kilenc színész méltó 
partnere volt Virág Mihálynak (H.N., ua.)

„Problémalátásában a jugoszláviai magyar drámairodalom legizgalmasabb, 
legelgondolkodtatóbb, legmegrázóbb darabja a Légszomj, megvalósításában azon
ban inkább szövegkönyv,... jelképei és alakjai is elsősorban a színház formanyel



vének, a rendezői elképzeléseknek a segédletével válhatnak teljes értékűvé” -  írta 
Gerold a darabról a Tor című Deák-kötet bevezetőjében 1972-ben (21). A nagy si
kerű Áfonyák után, melyben Romhányi Ibi (György barát) Sterija-díjat kapott, nagy 
érdeklődés kísérte a készülő színpadi mű megírását és színpadra állítását, olyany- 
nyira, hogy mind a Magyar Szó, mind pedig a Hét Nap az ősbemutatót megelőzően 
interjút készíttetett a szerzővel. Barácius Zoltán a hetilapban, Gerold László pedig 
a napilapban közölte a beszélgetés szövegét.

Deák Ferenc a Népszínház jeles színészének elmondta: „ízig-vérig kommunis
ta lévén, azokról a dolgokról beszélek legújabb drámámban, amelyeket megoldha
tatlannak tüntetnek fel, és amelyeket én magam elködösítetteknek, meghamísítot- 
taknak látok. [...] A Légszomj drámámban nem politikai, hanem erkölcsi és csupán 
erkölcsi probléma számomra az, hogyan magyarázhatom a kétnyelvű nemzedék
nek az egészen egyértelmű tetteket a múltban és a jelenben” (H.N., 1971.1.15., 17).

A Gerold László által készített interjúban is azt hangoztatta Deák, hogy nem 
politikai, hanem kifejezetten erkölcsi jellegű művet írt, amelyben egy vajdasági 
magyar család „egy negatív magatartás modellt példáz. Azt hogy hogyan nem kell, 
hogyan nem szabad élnünk” (M.Sz., 1971.1.27., 8).

A Deák-szöveg alapján létrehozott produkció az Áfonyákénál is jobban 
megosztotta a kritikusokat meg a nézőket, s azzal, hogy ez az előadás is részt vett 
a Sterija Játékokon, széles körben lehetővé vált a véleménynyilvánítás.

A Baráciusnak adott interjúban Deák elmondta, hogy gyakorlatilag azért 
ragaszkodik a szabadkai Népszínházhoz, mert rendezőre, színészre írta ezt a művet, 
tekintettel az előző produkció színrevitelekor tapasztalt kiváló együttműködésre és 
szakszerű viszonyulásra.

A darabra vonatkozó ellenvéleményen levők feltehetően azért állították a 
Légszomjról, hogy politikailag káros, mert magukra ismertek a minden korban 
helyezkedni tudók, akik játszi könnyedséggel mindig megúszták a legválságosabb 
időszakokat is, amilyen pl. a Goli otok volt, illetve egy személyben végigjátszották 
a „kultúrnásik”, az agitátorok, a különböző funkciókat betöltők, valamint az 
ítélőbírók szerepét is, s tették mindezt büntetlenül.

Közvetlenül a bemutató előtt Barácius Zoltán a napilapban egy összefoglaló 
írást is közölt, melyben a szereplők mondták el meglátásaikat a darabról. 
Mindegyikőjük örömmel vett részt a mű színpadra állításának cseppet sem könnyű 
munkájában, hiszen a rendezés az abszurd és a kegyetlen színház eszközeivel 
igyekezett megjeleníteni a dramaturgiai hagyományok teljes elvetésével megírt 
művet. Mindannyian bíztak abban, hogy fáradozásaik eredményeként egy 
lebilincselő előadás születik majd. R. Fazekas Piri pl. kifejezetten elégedett volt a 
kapott színészi feladattal, mert mint elmondta, 1961 óta nem volt alkalma igényes 
darabban fellépni. Kasza Éva úgy látta, a ráosztott Zsófi „egy lírai lélek egy szajha 
testében, /a szerep pedig/ szomorú költemény és sötét ballada is egyben”.

Az ősbemutatót követően a Magyar Szóban az előadásról készült felvételek ad
tak hírt az eseményről Gerold László képaláírásainak kíséretében. „Családdráma



-  írta legutóbbi negyed századunk emberi magatartásbeli korrajza, azok a síkok, 
amelyekből Deák Ferenc műve drámai egésszé áll össze”. A színpadra vitel egyben 
folytatása Virág Mihály rendezői szándékának, azaz „a korszerű formaelvű mai 
szenzibilitású előadások sorát folytatja”, melyek az utóbbi idők legjobb produkciói 
voltak, beleértve az Áfonyákat is (M.Sz., 1971.11.21.,17).

Az Önmagunkról -  jelképekben és jelképek nélkül című értékelésben Gerold 
kijelentette: „Bebizonyosodott, a legigazibb, feszültséggel, izgalommal telített, vér
beli színházi élményt elsősorban a hazai drámairodalom időszerű, a mi világunkról 
íródott darabjának színre vitele nyújthatja. A Légszomj bemutatóján a közönség nem 
kívülállóként, hanem gondolatilag és érzelmileg is az előadás aktív résztvevőjeként” 
élte meg a látottakat. A kritikus örömmel állapította meg, hogy „a színház néhány 
órára visszanyerte funkcióját”, az aktuális téma senkit sem hagyott hidegen, még a 
szünetben sem. Ne feledjük, 1971-et írunk! Az addig tisztázatlan dolgokkal szem
benézni, mind az önmagunk, mind pedig a velünk együtt élők viszonylatában, vala
mint a nyugtalanító erkölcsi kérdések megválaszolásának igénye olyan szőnyeg alá 
sepert témákban, mint „a beszolgáltatás, a munkanélküliség, s a vele járó külföldi 
munkavállalás kényszere, a tiszai árvíz következményei” (Gerold, 1972: 20), s nem 
utolsósorban a „tudatunkba sült kishitűség”, mind-mind olyan problémákat hoztak 
felszínre, amelyekkel egy cseppet sem volt könnyű a szembesülés. A történet utóé
letének ismeretében egyértelművé válik, miszerint 1971-ben még nem érett meg a 
helyzet arra, hogy az írói szándéknak megfelelően, a politikai struktúrák akkori kö
zössége el tudja fogadni a felvetett kérdésekkel való szembenézést. A politikai kons
telláció képtelen volt arra, hogy a félmúltban elkövetett hibák következményeinek 
helyretételét beindítsa. A kilencvenes években pedig ezért nagy árat kellett fizetni.

A Légszomj nem rendelkezik hagyományos dramaturgiával. Klasszikus érte
lemben vett cselekménye nincsen, s nincs jellemfejlődés sem. Domináns stílusjegy
ként említi Gerold a jelképet, s arról is említést tesz, hogy „[tjisztítani vagy rövidí
teni kellett volna a darabot” (M.Sz., 1971.11.23., 9). A szerkezetileg mozaikkockákra 
töredezett színpadi mű kivitelezésében a stíluskeveredés figyelhető meg, írta. Virág 
Mihály rendező „[a] választott formanyelven belül elsősorban a különben is kö
zérthető utalásoknak, jelképeknek próbált megfelelő vizuális megoldásokat találni, 
s ezek a pillanatok (ablakjelenet, bölcsőjelenet, zárókép stb.), az előadás legszebb 
és legmaradandóbb élményei” (Ua.). Sikerült neki továbbá az író gondolatiságának 
következetes érvényre juttatása, de néhány kisebb részlet kidolgozatlan maradt. Di
cséri a referens több szuggesztív jelenet hangulati beállítását. Véleménye szerint a 
két legteljesebb jellemet Barácius Zoltán és R. Fazekas Piri kreálta. Az előző a 
paraszt szerepében nem népieskedett, hanem egyszerű, lényegre törő gesztusokkal 
jelenítette meg a ráosztott szerepet, de az utóbbi is erőteljes alakítást nyújtott. Med
ve Sándor jellemformáló erejét is megdicsérte Gerold. Ő volt egyébként az alakos
kodás, a helyezkedés, a talpnyalás megtestesítője az előadásban. Az előadás egészét 
tekintve a napilap kritikusa a látottakban a kiváló, szuggesztív csapatmunkát nagyra 
értékelte (Ua.).



Kolozsi Tibor a Hét Alapban azt nyomatékosította, hogy Deák drámája 
tulajdonképpen „a jugoszláviai magyar nemzetiség soraiban mutatkozó kisebbségi 
érzet felett mond ítéletet” olyan konkrétumok tükrében, mint a „Délvidéki induló, 
a tisztára sepert parasztpadlások, a tiszai árvíz rombolása utáni elfelejtett segítség 
stb.” (H.N., 1971.11.26., 17).

Mindezt figyelembe véve, most már érthető az is, hogy miért hangsúlyozta Deák 
az interjújában azt, hogy ő ízig-vérig kommunista, mintegy erkölcsileg jogalapot 
teremtve, biztosítva mindahhoz, amit el kívánt mondani a drámájában. Márpedig 
a pártirányítású társadalom, akkor sem -  mint ahogyan most sem -  volt képes a 
saját maga generálta visszásságokkal való szembenézésre, az egyes nemzetiségeket 
ért igazságtalanságok, illetve az 1944/45-ben elkövetett atrocitások tekintetében 
éppúgy, mint a beszolgáltatások, vagy a Goli otok kérdésében. A többségi nemzet 
meg a pártvezetés még olyan formán sem volt képes a tettekkel való szembesülésre, 
hogy az általános emberi, erkölcsi hozzáállást is érintő problémák szempontjait 
érvényesítve tegyen kísérletet az addig elhallgatott, emberi jogokat tipró kérdések, 
akárcsak szelektív módon történő felülvizsgálatára.

Kolozsi Tibor szerint Deák Ferenc az antidráma eszközeit felhasználva tekint 
vissza a közelmúlt visszáságaira, „problémákat dob reflektorfénybe. Egy-egy 
konkrétummal próbálja tovább fejleszteni /az antidrámát/, hogy mondanivalója 
életesebb legyen, közelebb kerüljön hozzánk” (H.N., 1971.11.26., 17).

Gerold László a darab jelképeit figyelembe véve a művet „a szimbolista és 
szürrealista drámaelemek egyfajta sajátos keveredésének” tekinti, Anouilh-jel és 
Genet-vel hozza összefüggésbe (Gerold, 1972: 19). Kolozsi úgy véli, Deák „talán 
még Becketnél, Ionescunál is tovább viszi az antidrámát”, de azt is megállapítja, 
hogy esetében „módosul a dráma magvát képviselő szavak funkciója”. Nem az a 
feladatuk, hogy gondolatokat ébresszenek, hanem hogy „érzelmeket szólaltassanak 
meg”. Pl. a Délvidéki induló két-három taktusának hallatán nem a hozzá kapcsolódó 
történésekre asszociál az előadás nézője, hanem kellemetlen érzések generálódnak 
benne éppúgy, mint a felsepert padlás látványától. Kolozsi kritikájának azért lett a 
Szavak helyett akkordok a címe, mert úgy vélte, Deák nem szavakat használ, hanem 
akkordokat, „mégpedig diszharmonikus, bartóki akkordokat, a nézőre bízva aztán, 
hogy tovább fejlessze a benne keltett érzelmeket”, melyek úgy csapódnak le, mint „a 
jugoszláv magyar nemzetiség önmagát nem találó rétegének tragédiája” (H.N., ua.).

A Légszomj előadását értékelő Kolozsi úgy látta, Virág Mihály a rendezésében 
arra törekedett, hogy a néző ne horgonyozzon le a konkrétumoknál. Meglátása 
szerint a színen nem hús-vér emberek, de fehér lepelbe öltözött huhogó kísértetek 
lépkednek. Nem a jellemformálás, hanem az egységes, a sóhajoktól a fájdalmas 
üvöltésbe torkolló hangvételbe való belesimulás volt a színészek dolga. A produkció 
egésze, a színészek együttes játéka összehangolt zenekarra emlékeztette a hetilap 
referensét.

A Légszomj színpadra állításának megítélésében mindkét idézett kritikus 
azonos véleményen volt.



A Fórum pályázatán 1970-ben második díjat nyert Jób című verses drámát Tóth 
Ferenc költő, néprajzkutató írta. A monodrámára emlékeztető, oratóriumszerű, 
irodalmi értékű, Dévavári Zoltán szerint parabolisztikus művön, a színpadszerüség 
érdekében sokat kellett módosítani, ami a rendező segítségével meg is történt. 
Közben alapos konzultációk folytak irodalomtörténészekkel meg színikritikusokkal 
is annak érdekében, hogy a produkciót minél körültekintőbb munka eredményeként 
lehessen színre vinni, hiszen a magyar társulat nem titkolt szándéka volt benevezni 
a Jdóbal a Sterija Játékokra.

Ifj. Szabó István közel egy évig készült a Tóth-darab színrevitelére, mint az a 
Bordás Győzőnek adott interjúból kitetszik (M.Sz., 1972.XII.19., 6).

A címszerepet a rendező Pataki Lászlóra osztotta, aki elmondta, hogy addigi 
pályafutása egyik leghálásabb és ugyanakkor legnehezebb szerepe a Jób. Tekintélyes 
munkával járó színészi vállalkozásról van szó, hiszen -  mint mondta -  először 
„értelmileg” kellett felbontani a szöveget, s csak utána lehetett „értelemszerűen” 
megjeleníteni Jób komplex figuráját a színpadon.

Barácius Zoltán a Hét Napban előzetes tudósítás formájában a készülő 
ősbemutatóról tájékoztatta az olvasókat. Megelégedéssel vette tudomásul, hogy 
Deák Ferencet követően Tóth Ferenc költő személyében új vajdasági magyar 
szerzőt avathat a szabadkai Népszínház magyar társulata. Tudatos színházi 
küldetés felvállalásáról van szó, mint fogalmazott. Az örök emberi szenvedés 
témájára írt verses dráma „látomás , rímekbe jajdult emberi kiáltvány”, írta, 
s a meddig nemcsak egy bibliai kérdés, „a dráma mához fűződő erővonala / 
pedig/ mindenkori emberi viszonyokat tár fel, s arra is figyelmeztet bennünket, 
hogy boldogságfélének hitt életünkben naponta hullanak el az igazságtalan 
szenvedéseknek és megpróbáltatásoknak kitett Jóbok”. A szerző és a rendező 
együttműködését egyébként eszményinek nevezte Barácius (,H.N., 1972.X1I.15., 6).

Gerold László az előadásról írt kritikájában részletesen foglalkozott a 
darabrendezéssel. Miután „a drámai konfliktus nem külsőségekben, nem a 
szemben álló felek között, hanem a főhősben érlelődik, ... nehéz /volt/ színpadi 
életre keltése”. A rendező, ifj. Szabó István, tudta mit akar Tóth Ferenc mondani 
a drámájával, s ennek megfelelően átcsoportosította a jeleneteket. Miután a főhős 
vívódásai során bontakozik ki „a drámai konfliktus, ilyen értelemben választotta 
ki, értelmezte és igyekezett hangsúlyozni a műben fellelhető konfliktuslehetőségek 
közül a számára legmegfelelőbbet, legkézzelfoghatóbbat” (Gerold, 1998: 246).

Az első részben szándékát „a Petrik Pál tervezte nagy színpadi gépi 
apparátussal, a másodikban pedig többnyire az elhangzó szó erejére, súlyára 
hagyatkozva” valósította meg a rendező (Ua., 246). A kritikus az utóbbi megoldást 
tartotta jónak, ugyanis az első felvonásban „a technikai zsúfoltság elnyomta a szót”, 
márpedig a szó dominanciájának köszönve vált az előadás erőteljesebbé, s Gerold 
azon a véleményen volt, hogy a felhangzó taps is elsősorban ennek a résznek szólt 
(M.Sz., 1972.XII.21., 10). Az első megoldással, feltehetően, a cselekmény hiányát 
kívánta ifj. Szabó pótolni a technikával, de elképzelése azért nem volt célravezető,



mert elvonta a figyelmet a színpadon elhangzottakról. A Magyar Szó bán megjelent 
recenziójában Gerold azt javasolta, hogy az elkövetkezőkre nézve tisztítsák meg a 
produkciót a technikai sallangoktól, annál is inkább, mert az előadást a Játékokra 
is benevezi a színház (M.Sz., uo.).

A „lényegében egy hangra írt mű” színpadra állításában erőteljes kifejezést 
nyert mind a Jóbot megszemélyesítő Pataki László tehetsége, mind pedig a társulat 
színészeinek fegyelmezett hozzáállása a kivitelezésben, lévén hogy alapjában véve 
statisztaszerepekben kellett helytállniuk „a nagy múltú, főszerepre érdemes” 
tagoknak is. Pataki „kivételes, okos, jól értelmezett” és hiteles alakítást nyújtott. 
Nem a bibliai Jóbot látta a publikum megelevenedni a színpadon, hanem saját 
kortársát, „akiben fokozatosan felülkerekedik az értelem, érlelődik a lázadás, de 
akit végül megsemmisít a befejezés pirrhuszi győzelme” (Gerold, 1998: 247). A 
kritikus külön hangsúlyozta Pataki tiszta és értelmes szövegmondását, valamint „a 
verset prózává oldó színészi bravúrját” (Uo.).

A többiek fegyelmezett összjátéka viszont nem mindig párosult hibátlan 
szövegmondással. Az örök intrikus alakjának, a Sátánnak megjelenítése Barácius 
Zoltán feladata volt. A napilap referense úgy látta, hogy a rendező „nem tudott 
igazán mit kezdeni” Lucifer „kis formátumú, kései rokonával”, s a Székely Piroska 
tervezte jelmez „kissé komikusán kirí/tt/ a rendezői elképzelésekhez rendre jól 
igazodó jelmezek közül” (Gerold, 1998: 247).

Dévavári Zoltán a Hét Nap 1972. évi december 22-i számban tette közzé 
meglátásait az ősbemutatóról. Elöljáróban azt fejtegette, hogy az alkotók korszerű 
választ keresve a létezés alapkérdéseire, gyakran dolgoznak fel bibliai vagy 
görög, illetve római mitológiai témákat. Tóth Ferenc darabját elemezve a kritikus 
mindenekelőtt a bibliai történetet veszi górcső alá, különös tekintettel az Isten és 
Jób, Jób és a barátok viszonyára. Ez utóbbiak félelemből Isten pártjára állnak. A 
megbocsátás, írja Dévavári, nem a népmesék logikája szerint történik, „hanem ... 
mély, filozófiai érvénnyel Jób megérti, milyen kicsi ő az isteni mindenhatósághoz 
képest.” Az isteni igazságtalanság a metafizika szintjén nyer feloldozást, mert „ő 
annyi szépet, jót, csodát teremtett, hogy ezért bele kell nyugodni akaratába, bármi 
is légyen az”. Az Úr belátja, „Jób vergődő lázadása mögött hiteles hűség rejlik”. A 
bibliai Jób e röviden vázolt történetéből kiindulva a továbbiakban Dévavári arról 
értekezett, hogy miként kezelte Tóth Ferenc az eredeti történetet művének megírása 
okán, s úgy vélte, a szerző „eléggé egysíkú drámát alkotott”. E megállapítás 
ellenére mégis kijelentette, hogy a legizgalmasabb konfliktusát a históriának, „a 
tekintélyelv és a tiszta emberség ellentétét” sikerült megragadnia a szerzőnek, s 
kibontásában az eredeti forrás nyomán végighaladnia. Csak a végkifejletben tért 
el élesen Tóth Ferenc az eredeti történettől, amennyiben „megbékélés helyett a 
Sátán grimaszával fejeződik be a dráma” (H.N., 1972.XII.22., 15). A hetilap 
recenzense magvas szépségű szövegként értékelte a drámát, míg ifj. Szabó István 
rendezését képzeletdúsnak nevezte. Dicsérte Pataki meggyőző szerepformálását, s 
nagyra értékelte a „nehéz színházi munkát”, mert szerinte a színpadi szöveg akár



könyvdrámaként is felfogható: „Mintha a darab oratóriumszerű előadásra készült 
volna”. Ennek a ténynek függvényében Pataki „magas művészi fokon tolmácsolt” 
szerepmegjelenítésében a kiemelkedő színészi teljesítményt üdvözölte. Verseghy 
istenként inkább hiú volt, s kevésbé mindenható. Kiemelte még Barácius nagyszerű 
Sátánját. Petrik Pál színpadképét bizarrnak és egyben hatásosnak látta. Király 
Ernő korszerű, s egyben ritmusteremtő zenét írt. Az előadást, mint kollektív 
teljesítményt, jelentős értékűnek minősítette (H.N., ua.).

Az első negyven évben Gobby Fehér Gyula négy ősbemutatójának 
tapsolhatott a szabadkai premierközönség. Először A szabadság pillanata című 
müvét állította színpadra Virág Mihály. Ez a darab azok közé az alkotások közé 
tartozott, melyek a Fórum Könyvkiadó 1970. évi pályázatán vettek részt. Ilyen volt 
Majtényi A száműzött, Tóth Ferenc Jób, Varga Zoltán A tanítvány, illetve Deák 
Ferenc Légszomj című drámája is, s mint Gerold írta, a felsoroltak meghatározó 
szövegei lettek a jugoszláviai magyar drámaírásnak (Gerold, 1998: 102),

A szabadság pillanata tárgyát a szerző a magyar középkorból, a 14. század 
legelejéről merítette, de „a történelmi személyek és események ellenére is kitűnik, 
hogy Gobby Fehér müve nemcsak történelmi dráma, ... az alapprobléma az 
önállóság és a függőség, tehát a kiszolgáltatottság” örökké időszerű kérdése. Ily 
módon „a dráma egyes jelenetei és alakjainak konfliktusai, szemben állása egészen 
konkrét, napjainkban szintén létező élethelyzetekre, dilemmákra emlékeztetnek” 
(Gerold, 1998: 182).

Az 1974. december 10-én bemutatott darab, mint a Magyar Szó kritikusa, 
Gerold László írta, „élvezetes színházi estét jelentett”. Hupkó István „egyszerre 
látványos, monumentális ... nagyon funkcionális színpadképet” tervezett, Ana 
Atanackovié pedig „történelmi patinát és modern színeket meg vonalakat ügyesen 
párosító szép jelmezeket” készített.

Gubás Ágota szerint a Gobby-darab kevésbé „a megkapó dialógusokra”, 
inkább „kismonológokra bomlik ..., egy-egy álláspont, egy-egy elv szócsöve”, 
s Virág Mihály rendezése „lemeztelenítette a tárgyi valóságot, jellemvázakat 
adott, reflektorfények és színek hangulati affektusaival” (Ü., 1975. 1: 52). Dicsérte, 
akárcsak Gerold, a képek kompozícióját, a következetességet a rendezői elképzelések 
megvalósításában, meg a mozgalmas tömegjelenetek kiváló megkomponáltságát.

Mindkét recenzens Korica Miklós határozott ívelésű, céltudatos, hódító 
Károly királyát tartotta az előadás legjobb színészi alakításának. A színész 
szövegmondása messze kimagaslott a többiekétől, s ennek kapcsán jegyezte meg 
az Üzenet kritikusa, hogy a magyar társulat színészeinek beszédkultúrájára több 
figyelmet kellene fordítani. Ugyancsak megegyezett a két kritikus véleménye a 
Korica Miklós és Pataki László (az érsek) kettős közös jeleneteire vonatkozóan: 
„szikrázik, él igazán a színpad” -  írta Gerold (Gerold, 1998: 183).

Salamon Sándor (Márton) a téves szereposztás áldozata volt. Mindkét 
kritikus meglátása szerint merev mozgás, érthetetlen színpadi dikció jellemezte 
a szereplését. Az epizódszereplők alakítását Gerold egy-egy találó kifejezéssel,



lényegében pozitív hozzájárulásként értékelte. Felemás teljesítménye csak 
Verseghy Józsefnek (Csák) és Remete Károlynak (Petermann) volt.

Az első Gobby-ősbemutatót másfél év múlva követte a második. Az adai 
tanító-forradalmárról, Cseh Károlyról írta a rendező, Anatol Constantin által 
forradalmi oratóriumnak nevezett müvet, melyet Franyó Zsuzsanna az Üzenetben 
megjelentetett írásában dokumentumdrámának hívott. Urbán János Fáklyafényben 
című müve adta a darab alapötletét. Nem az egész monográfiát ömlesztetté Gobby 
Fehér drámai formába, „csak egyetlen epizódot választott ki” (Gerold, 1998: 187). 
Flárom főszereplő, a töretlen hitű forradalmár, az embertelen, karrierista ügyész 
és a forradalmár-feleség jelenik meg a színen a román vendégrendező, Anatol 
Constantin irányításával, aki „megtisztította a szöveget a szólamsallángoktól”, az 
irodalmi fogyatékosságoktól is megszabadította a szöveget, s így megnövelhette a 
szöveg irodalmi hitelességét, meg a formai tisztaság szempontjait is érvényesíthette, 
ahogyan a produkció kritikusa, Gerold László állította. Az előadás egyetlen díszlete 
egy sötét körfüggöny volt. A körbehelyezett székeken ültek a kék munkásruhába 
öltöztetett színészek, s az általuk megjelenített alakra csak egyetlen jellegzetes 
kellékkel, ruhadarabbal utaltak. A színhely változását -  múlt, jelen -  a reflektorok 
fényeivel jelezték. A színészek „tiszta, pátoszmentes szövegmondással” közvetítették 
„az író mondatait”, s a színészi játékot a „lényegre törő, tudatosan letisztított, lefojtott 
eszközök” jellemezték. A rendező érdemeihez sorolta Gerold a műfaji következetesség 
megnyilvánulását, a jelenetváltások jól időzített tempóját és a színészek biztos 
irányítását, ami alatt nemcsak a tiszta, érthető szövegmondás értendő, hanem az is, 
hogy minden szereplője a darabnak bebizonyította: az oratórium előadásmódjának 
is eleget tud tenni.

Az ősbemutatót Adán tartotta a Studió75 elnevezésű vállalkozás, lévén Cseh 
Károly adai származású. A Stúdió keretein belül egyébként a színészek gyakorlatilag 
pluszmunkát végeztek annak érdekében, hogy tágabb teret kaphassanak a 
kísérletezésre.

A forradalmi hagyományok ápolása 1976-ban még mindig alapkövetelmény volt 
a szocialista társadalomban. Ezért írta Gerold zárószóként kritikájában: „Forradalmi 
hagyományunk kapott erőteljes, szép drámai színpadi formát. S az utóbbihoz 
kapcsolódik népszínházunk gesztusa: a Vallatás ősbemutatója Adán, Cseh Károly 
szülőhelyén”. A közönség lelkesedéssel fogadta a produkciót (Gerold, 1998: 188).

A darab megítélésében Franyó Zsuzsanna a sablonosságot veti szemére 
a szerzőnek. A Vallatás szerinte „a partizán filmek epizódjaként hat”, de azt ő 
is hangsúlyozza, hogy köszönve a rendezésnek és a színészi játéknak, „értékes 
előadás” született Gobby Fehér müvéből. Kiemeli a színrevitel megkapó 
egyszerűségét, valamint a sablonmentes díszletet és jelmezeket. Végezetül azt 
is megállapítja, hogy „a dráma a színpadon lesz teljesértékű”, s ezt az előadás is 
bizonyítja (í?., 1976. 8: 411-412.).

A legnagyobb visszhangot keltett szabadkai előadások egyike A zöld hajú lány 
című rockopera volt, melyet 1981. október 31-én mutatott be a magyar társulat.



A Hair filmformában, meg a belgrádi Atelje 212 előadásaként a hetvenes évek 
elején bejárta Vajdaságot is a fiatalok nagy örömére, viszont az idősebbek nagy 
megbontrákozására. Emlékszem a belgrádiak zombori előadására, mely nagy 
megrökönyödést váltott ki a publikum jelentős hányadából, amikor az első rész 
végén a színpadon lévők egy váratlan mozdulattal megszabadultak ruháiktól, 
holott mindenki tudta, hogy van egy ilyen jelenete a produkciónak, ami mellesleg 
üzenetértékű, szerves része volt az előadásnak. A mondanivaló üzenete azonban 
csak kevesek tudatáig jutott el, a látvány „megette” azt. Valami ilyesmi történhetett A 
zöld hajú lány esetében is, melyet Vicsek Károly állított színpadra munkatársaival, 
mindenekelőtt a koreográfus Petar Slajjal. A Hupkó István díszletei között játszódó 
történetben a szereplők Kosta Bunuševac jelmezeit hordták.

A rockopera Lengyel Gábor zeneszerző és Gobby Fehér Gyula közös alkotása 
volt. Jellemző módon az előadás recenzensei elsősorban a szövegrész elemzésével 
foglalkoztak, az ugyancsak főszerepet játszó zenét pedig épphogy csak megemlítet
ték. Az előadás értékelése ilyenképpen nagyon is felemásra sikeredett, lévén hogy 
az új műfajról -  mely először mutatkozott be egy magyar nyelvű előadásban a tér
ségünkben - , még csak meg sem kíséreltek véleményt mondani a helybeli, magyar 
nyelven írt kritikák.

A Magyar Szó kritikusa ezúttal, érdekes módon, a fotográfiáiról ismert Dormán 
László volt. Az ősbemutatóról megállapította, hogy az minden volt, amit „mit tu
dom én minek a címén vagy ürügyén következetesen száműztünk, színházainkba 
be nem engedtünk” -  értsd alatta kábítószer-problémák, csoportszex, mezítelenség 
stb.-(M .Sz., 1981.XI.5., 7).

Ez alkalommal azt is emlékezetbe szeretnénk hozni, hogy 1970-ben már volt 
alkalma a szabadkai magyar közönségnek egy olyan musical-típusú előadást látni, 
mely kifejezetten a fiatalokról szólt, a célközönség pedig szintén a fiatalság volt. Az 
előadással kapcsolatos tudnivalókat A kölcsönösség színpadtere című kötet tartal
mazza, lévén hogy Rade Pavelkié Napfoltok című művéről van szó, melyet a belgrádi 
színművészeti akadémián rendezői szakot végzett Radoslav Lázié állította a magyar 
színpadra Szabadkán. A zenét Aldobolyi Nagy György szerezte. „A nyugaton tom
boló hippi mozgalom, s annak néhány égtájunkon is végigvonuló enyhe megnyilvá
nulási formáját” megmutató Pavelkié-drámának országszerte nagy sikere volt. Hogy 
a hetvenes évek Jugoszláviájában egy ilyen jellegű színpadi mű megszülethetett, az 
„annak a szerény és nagyon mérsékelt nyitottságnak” volt köszönhető, mely ezt az 
országot megkülönböztette „a kelet-közép-európai megcsontosodott és szemellen
zős” országoktól (Káich, 2014: 82). Ez az előadás tehát, egyebek között, a fiatalok kö
rében jelentkező drogproblémával is foglalkozott, s a megjelenítésnek az akkor már 
„lassan állandó kellékké váló, megbotránkoztató meztelenség” is része volt (Uo., 83).

Visszatérve A zöld hajú lányra, Dormán László a kritikájában úgy fogalmazott, 
hogy a darabbeli történet még nem tipikus, de mindenképpen figyelmet érdemel a 
kábítószer élvezetébe menekülő fiatal lány esete, mely a fiatalok és a szüleik között 
tátongó, áthidalhatatlannak látszó szakadék meglétére figyelmeztet. A generációk



közötti örök ellentétek, Dormán szerint, a darab megjelenítésében is kifejezésre 
jutottak. Albert János (Apa) és Albert M ária (Anya) valósággal kilógtak a fiata
lok, számukra érthetetlen, „haszontalan és erkölcstelen világából”. A Magyar Szó 
referense nehezményezte azt is, hogy a zenészek nevét egyetlenegy előadást hirdető 
nyomtatvány sem említi, holott kiváló munkát végeztek. A műteremben felvett zené
re énekeltek a színészek, általában kielégítően. Az Évát alakító Jónás Gabriella pl. 
Koncz Zsuzsa stílusában énekelt, de nála „tisztábban”: „helyén van a füle”, jegyezte 
meg róla Dormán. Földi László (Béla) erőteljes baritonjával nemcsak a színpadot, de 
az egész termet uralta. A képekben gondolkodó Vicsek Károly rendezéséről azt is 
elmondta: ahhoz, hogy érdemében lehessen foglalkozni vele, többször is meg kellene 
nézni az előadást abból a célból, hogy a „sokszor csak villanásokkal jelzett jelrend
szerét” meg lehessen fejteni. A színészi alakítások mindegyikébe szervesen épültek 
be a koreográfus Petar Slaj instrukciói. A benyomásokat tartalmazó értékelést azzal 
zárta Dormán, hogy a darab szövege és zenéje a fiataloknak íródott, a fiatalok nyel
vén (M.Sz., 1981.XI.5., 7).

Csordás Mihály a Hét Nap november 13-i számában tette közzé kritikáját, majd 
pedig az Üzenet 1982. évi első/második számában írt egy összesített értékelést az 
Újvidéken bemutatott Nirvána című Deák-darabról, meg a rockopera szabadkai be
mutatójáról. Az utóbbi produkció legfőbb értékének a valószerűséget nevezte meg. 
A sajátosan kiszolgáltatott kis hősnek, Évának a sorsa nem egyedi és nem véletlen, 
állítja. A fiatalok talajvesztése, szüntelen és tartós perlekedése a szülőkkel meg a vi
lággal, szórakozás iránti fokozott igénye, a mindent megkapni az élettől a boldogság
keresés viszonylatában, végül a csalóka szerelmek élvezetekbe merülő eltévelyedése 
magával hozza a visszafordíthatatlan illúziórombolást, mely a kábítószeres virtuális 
világba löki az általa megfertőzötteket, birtokba vetteket. Nem egyedi tehát a tör
ténet, hanem „egy nemzedék története áll össze előttünk” -  írja Csordás, majd így 
folytatja: Gobby darabja nem a diszkók, zsúrok, hanem a dacos életnélküliségbe, az 
életelidegenedésbe bukó világ ellen szól. A fiatalok valóságból való kicsúszásának 
a folyamatát marasztalja el, s helyteleníti a társadalom törvényeivel szemben álló 
öntörvényűség megnyilvánulását.

Vicsek Károly ötletgazdag rendezésének egyik hiányossága az, írja, hogy a 
Gobby Fehér , jól ellenpontozott szövegének” színpadra vitele nem történt meg. A 
hetilap referense úgy látta, hogy a jó szöveg, a kitűnő zene, a fantáziadús Hupkó-dí- 
szlet, az odaillő jelmezek, maszkok, a remek koreográfia, a nagyszerű zenekar és 
a korrekt színészi játék ellenére a felsorolt pozitívumokból „Vicsek az egymáshoz 
illeszkedő szimbólumok mozaikját alkotta meg, amelynek belső vérkeringése nem 
annyira teljes, hogy élni érezzük a legapróbb részleteket is”. Az óriási erőket mozga
tó „monumentális” előadásban nem lett eléggé hangsúlyos a „fájdalmas és lesújtó” 
mondanivaló. A rendező adós maradt a színpadi szintézisteremtéssel, képrendszere 
nem állt össze egésszé. A látványos produkció elhalványította, elmosódottá tette a 
szövegben rejlő tragikum színeit. Csordás Lengyel Gábor egyéni zenéjéről azért szólt 
elismerően, mert az kifejezésre juttatta a tartalom mélységeit (£/., 1982. 1-2: 80).



A kivitelezést illetően egyébként gördülékeny színpadi produkció született, 
írta Csordás, kijelentvén, hogy a közönségsiker is biztosított. A művészi élmény 
azonban nem volt velejárója az előadásnak. A hírverés igen sokoldalúan tájékoztatta a 
potenciális nézőket pl. arról, hogy „[ajttraktív diszkó műsort készítettek sztriptízzel, 
amelyben leghitelesebben a hivatásos diszkóénekes Gucan Zvekanovié” jelenik 
meg. A figyelem középpontjába „nem a darab lényegi mozzanatai” álltak, „hanem 
a rövidke vetkőzési jelenet, amely szervesen bele sem illeszkedik az előadásba, de 
amely mégis felcsigázta a kedélyeket” ((?., ua.). Az ehhez hasonló híresztelések 
először is „a jugó magyar kommersz színház” megszületéséről szóltak és kevésbé 
az igényes színpadi produkcióról (Gerold, 1998: 193).

A színészi alakításokról kevés említés történt Csordás előadás-értékelésében, 
de azt kihangsúlyozta, hogy Jónás Gabriella „tragikája tudott lenni, és mert lenni 
ennek a mindenképpen erőpróbát jelentő darabnak” (Ü., ua.).

Gobby Fehér Gyula dramaturgiájáról értekezve Franyó Zsuzsanna 
megállapította, hogy ő a „legtermékenyebb drámaírónk, aki a jugoszláviai magyar 
drámairodalomban a legtöbb drámai szerkezetben kifejezte világnézetét. -  A 
polgári drámától, a kísérletező drámaszerkezeten átjutott a történelmi párbeszédig” 
(Franyó, 1995: 77). Drámai opusában A zöld hajú lányi fontos műnek tartotta, 
„mert újat hozott, mást, többet, és fontos mű a jugoszláviai magyar drámában is, 
mert megjelent és ebben a szélesebb drámai mezőnyben is újat hozott, gazdagítva 
a kifejezési formákat” (Ua., 78). Csak sajnálni lehet, hogy a színrevitel nem a 
szöveg értékeinek megfelelő kivitelezést részesítette előnyben, hanem az olcsó 
népszerűség csábításának engedett.

Az 1981/82. évadban még egy Gobby-szöveget állított színpadra a szabadkai 
Népszínház Akasztottak balladája címmel, egy alkalmi műsor keretén belül. A 
rendezést Vicsek Károly és Boško Pištalo neve fémjelezte és a produkció az 1941- 
ben kivégzett szabadkai forradalmárok előtti főhajtást juttatta kifejezésre.

A dokumentumdráma kétnyelvű produkciójában a fasizmus szabadkai 
áldozatainak állítottak emléket, az események és szereplőik -  Mayer Ottmár, 
Simokovich Rókus, Šime Tikvicki -  felsorakoztatása révén. Csordás Mihály 
szerint az ilyen darabok megrendezésének van egy alapproblémája, jelesül, a 
plakátszerűség, azaz „mintha egy-egy évforduló megjelölésére nehezebb lenne 
életszerű képekben megjelenő előadást megalkotni”. A fő kérdés megoldása 
azon áll vagy bukik, hogy sikerül-e az apró epizódokból „egységes produkcióvá 
szerveződő dokumentumdrámát színre vinni”. A forgószínpadon egyszerre van 
jelen a rendőrségi szoba, a vasútállomás, a kínzókamra, mint díszlet, ennek a 
lehetőségnek a felhasználása pedig „életessé teszi a felsorakozó állóképeket”, 
állította a kritikus. Szuggesztív erejű előadás lett a magyar és a szerb nyelven 
elhangzott szövegválogatás, melyet huszonhét színész korrektül tolmácsolt (£/., 
1982. 1-2: 81).

Tolnai Ottó a Dal a földemről meg az Én lenni... című összeállítások szín
padra vitelének okán a Híd 1977 márciusi számában arról írt, hogy „[mjodern köl



tészetünk -  amelyről tíz évvel ezelőtt még azt hitték egyesek, hogy valahonnan 
a világűrből pottyant ide -  ... Szabadkán immár otthonra is talált” (Híd, 1977. 
3: 406). A Stúdió 75 elnevezésű kísérleti színpad produkcióiról van szó. A Dal a 
földemről című előadással, ahogyan Csordás Mihály írta, Utasi Csaba válogatá
sának köszönve, a vajdasági magyar irodalom vizsgázott. A Stúdió működését az 
ambíciókkal, hittel, lelkesedéssel teli fiatal színészek vállalták fel és a Hét Nap re
cenzense perspektívát látott a kezdeményezésben. Úgy vélte, a fiatalok összefogása 
egy életrevaló próbálkozásnak biztosíthatja a kiteljesedés lehetőségét. Irodalom- és 
színháztörténeti pillanatként élte meg a versösszeállítás színpadi megelevenítését. 
A tizenhárom vajdasági magyar költő müveiből összeállított műsor rendezője ifj. 
Szabó István volt. Utasi Csaba bevezetőjét követően a színészeké volt a színpadtér. 
A legkiemelkedőbb versmondói teljesítményt Árok Ferenc nyújtotta Fehér Kál
mán Pádé 1968 augusztusa című költeményének tolmácsolásával. A műsor után 
beszélgetés következett. A közönség részéről egy olyan óhaj is megfogalmazódott, 
hogy az elkövetkezőkben is legyenek hasonló jellegű rendezvények (H.N., 1976.
II.6., 5).

Nagy sajtóvisszhangja volt az Én lenni... című produkciónak, melyet 
Domonkos István szövegei alapján a színház dramaturgja, Franyó Zsuzsanna 
állított össze. Gubás Ágota előadás-értékelésében úgy fogalmazott, hogy Franyó 
„kiváló érzékkel tudta kidomborítani az domonkosi életmű egyöntetűségét, nyelvi 
és gondolati összeforrottságát” (Ü., 1977. 4: 270). A „mozaikszerű monodráma 
Domonkos prózájából és költeményeiből” állt össze. A Kormányeltörésben 
került a költői kollázs középpontjába. Köréje szerveződtek a többi felhasznált 
drámai töltetű műrészletek. „írásait -  mint Gerold írta -  drámaivá teszi az örökös 
számonkérés, önmagától és a világtól, amely feloldhatatlan feszültséget teremt az 
egyes műveken belül éppúgy, mint a mű és olvasója között. Domonkos verseinek 
formáján is érződik a drámai feszültség, a művekben latens párbeszéd folyik, 
ami sajátos drámai sodrásúvá teszi ezt az elementáris erővel feltörő költészetet” 
(Gerold, 1998: 169).

Ezúttal is ifj. Szabó István állította színre a monodrámát, az időközben vezető 
színésszé érett Árok Ferenc részvételével. A Magyar Szó kritikusa úgy látta, hogy 
a színész meg a rendező „elképzelése szerint a mintegy háromnegyed órányi ösz- 
szeállítást egyetlen nagy színpadi szerepként kell értelmezni, és előadni, eljátszani. 
[...] Árok Ferenc nem szavalóestet tart, hanem mindenekelőtt szerepként értelmezi 
feladatát, ami a nehezebb, de egyben a színházibb változat is”. Erre vonatkozóan 
„Árok inkább a széles gesztusokat, a már- már rikítóan harsány, hangos futamokat” 
választotta a tolmácsolásban, nem pedig a tompított, rezignált visszafogottságot. A 
választott utat tudatosan és következetesen járta végig, írta a referens, de véleménye 
szerint több volt az előadásban a színészi külsőség, mint a gondolat: a megjátszott, 
s nem a valós érzés dominált, „a színész az író elé állt és kissé eltakarta őt” (M.Sz., 
1977.1.18). A rekvizitumok használatában is kevesebb több lehetett volna és kevésbé 
zavaró. A „vallomás intimitását” kérte számon a produkciótól az elemzés. A legsi



kerültebb pillanatok közé azokat „a végtelenül szép és kifejező részleteket” sorol
ta Gerold, melyeket „visszafogottságuk” tett erőteljessé. Végezetül megállapította: 
„Árok egyszemélyes színháza, hibái ellenére, olyan élmény, amely a jó verset, a jó 
irodalmat elviszi azokhoz, akik aligha találkozhatnának vele” (Gerold, 1998: 170).

Gubás Ágota a színészi gonddal kidolgozott jellemábrázolást dicsérte, de meg
említette a „felhevült” színpadi játékot is, melyet Gerold is kifogásolt, valamint a 
zavaró külsőségekről is szólt, mint a rendezés fogyatékosságairól. A kifogások el
lenére az Üzenet kritikusának is az volt a véleménye, hogy az Én lenni... „irodalmi 
életünk jelentős eseményeként” tarható számon (Ü., 1977.4: 270).

A nehéz honfoglalás című dráma kritikusai egybehangzóan azt nyomatékosí- 
tották, hogy Bosnyák István elsősorban a dokumentumszerüségben hiteles, mű
vészi értékét tekintve viszont kevésbé igaz színpadi művet hozott létre az előzőleg 
élvezetes, gazdagon árnyalt rádióhangjáték-sorozatból. Abban is azonos volt a vé
lemény, hogy -  mint Kopeczky Csaba írta a Hét Afapban - , Bosnyák István kitűnő 
ismerője Sinkó életművének, s ennél fogva izgalmas dilemmákra hívja fel a figyel
met. Hatalmas „tény és gondolat apparátussal felszerelt szöveget” hozott létre, amire 
eddig nem volt példa a hazai drámairodalomban. Abban is egyetértenek a recen
zensek, hogy mind a drámából, mind pedig az előadásból -  ahogyan Gubás Ágota 
fogalmazott - ,  hiányoznak „az emberi momentumok”, azaz az „emberi jelenlét”, 
„az életszerű, meghitt dialógusok” (Ü., 1978.XII.12: 701-702.). Gerold erről úgy 
nyilatkozott, hogy az egymásra következő számos epizód nem mélyült el „maga
tartásdrámává”, holott „az anyag, a hős erre fölöttébb alkalmas lett volna” (Gerold, 
1998: 145). Egyéniségek helyett észlények közlekednek az ormótlan színpadképek 
között, az eszmék tolmácsolása pedig a leghálátlanabb színészi feladatok közé tar
tozik, állította Kopeczky Csaba.

Életrajzi momentumok, valamint a problematika szempontjából a túlzsúfoltság 
jelentett olyan akadályokat, melyeket sem a szöveget gondozó budapesti dramaturg, 
Koppány György, sem a rendező, Varga István nem tudott áthidalni, színpadsze
rűvé varázsolni. Ahogy Gubás Ágota megjegyezte, Bosnyák István nemcsak egy, 
„hanem több drámára való témát sűrített művébe, ahelyett hogy kevesebbet, de ki
nagyítva, közelképben domborított volna ki” (Č?., ua., 702).

Mindhárom recenzens mélyrehatóan elemezte a színpadi előadás alapjául szol
gáló szöveget, melynek értékeiről az elismerés hangján írtak. Viszont a színpadi 
realizálás tekintetében nagyon kevés volt az elismerést megfogalmazó megállapítás. 
Varga Istvánnak nem sikerült az, ami a gazdag árnyalatú hangjáték-sorozatot jelle
mezte: nem sikerült megrendeznie egy élvezhető színpadi produkciót. „Rendezése 
invenciótlan, ... az előadás egy részét tüllfüggöny mögött játszatja”, s Petrik Pál 
ügyetlen színpadképe sem volt segítségére a rendezésnek. Statikusságra ítélte a szí
nészeket az egyébként is statikus szöveg. Jellemábrázolással csak Bada Irén (Sinkó 
Boriska) próbálkozott. Az ő „pátosztalan, líraian impulzív alakítása emelkedett az 
emberi jellem hitelességének szintjéig” -  írta Kopeczky a Hét Nap december 8-i 
számában.



A hónát kereső elkötelezett értelmiségi történetére, mint írta recenziójában 
Gubás Ágota, a bérlettulajdonosok fele nem volt kíváncsi, azaz „nem tartotta 
méltónak, hogy megjelenjen” az ősbemutatón. Bezzeg néhány nap múlva 
mindannyian jelen voltak a budapesti Radnóti Színház kabaréján, melyet Bodrogi 
Gyula „szerkesztett” kuplékból és triviális tréfákból.

A megtapasztalt közöny okán a kritikus szükségét érezte annak, hogy szóvá 
tegye azt a nagyfokú közömbösséget, amellyel a Nehéz honfoglalási fogadták 
Szabadkán. Ahhoz, hogy a vajdasági szerzők drámaírásra adják a fejüket, nagy 
szükség lenne egy állandó szellemi közegre, írta, amely hatványozott figyelmet 
fordítana az elkészült színpadi szövegekre. Az előadások után jóindulatú, 
építőjellegű vitákat kellene szervezni a látottakról abból a célból, hogy a vitában 
résztvevők elmondhassák észrevételeiket, mind a szerzőknek, mind pedig a 
társulatnak. Gubás Ágota biztos volt abban, hogy egy-egy elemző és értékelő 
megbeszélés az előadást követően a szakmai hibák kiküszöbölését is elősegíthetné.

A Nehéz honfoglalás kritikusainak véleménye tehát azonos volt a látott 
produkcióról. Az hogy Bosnyák műve könyvdráma maradt, nemcsak a 
színpadszerűség hiányának volt a következménye, hanem az ötlettelen rendezésnek 
is. Ezzel szemben maga a mű, mint Kopeczky Csaba megjegyezte, jelentős alkotása 
a vajdasági magyar drámairodalomnak.

Varga Zoltán A tanítvány című „apokrif színpadi legendájának” ősbemuta
tójára majd tíz évet kellett várni, ugyanis az már 1971-ben megjelent a Színművek 
című kötetben. Az 1970. esztendő drámapályázatára íródott „biblikus példabe
széd”, ahogyan Gerold László írja kritikájában, „[ejmberi magatartásmódéi leket 
bemutató mű ..., amely Nátán próféta és Dávid Király, illetve Nátán és tanítványa, 
Simon erkölcsi konfliktusának metszésében vizsgálja a különböző magatartásfor
mákat. Régmúlt korról szól át a mindenkori jelenbe” (Gerold, 1998: 247).

Hogy milyen fontos eseménynek tartotta a szakma a „dialógusokra épülő 
gondolati dráma” nagyszínpadi megjelenítését, bizonyítja az a tény is, hogy a 
produkcióról négy értékelés született. Gerold két recenziót is szentelt a látottaknak. 
Csordás Mihály, de Bambach Róbert rendező is elemezte az ifj. Szabó István 
által színpadra vitt „látszólagos filozofikus, tézisekkel tanító, ... tandrámára 
emlékeztető” felépítésű színpadi művet (Bambach, 2007: 67).

Bambach több szempontból egyedülálló műnek nevezte A tanítványt. 
„Nemcsak témája és mondanivalójának parabola jellege miatt, (hiszen a Fórum 
pályázatán két ilyen darabbal is találkoztunk: Majtényi Száműzött)e és Tóth Ferenc 
Jóója is ebbe a műfajba sorolható), hanem ... gondolatvilága és nyelvezete miatt 
is”. A vajdasági színházi gyakorlatra, mint írta, nem jellemző a hasonló darabok 
színre állítása, holott Európa-szerte „a drámai maggal és szituációval rendelkező 
gondolati drámák, hitviták és intellektuális eszmecserék ... állandó helyet 
biztosítottak maguknak az utóbbi évek színházi repertoárjában” (Uő, 2007: 67).

Az előadással kapcsolatban mind Gerold László, mind pedig Bambach Róbert 
megállapította, hogy a rendezés „a brechti színház hagyományára épült”, azaz



,,[k]eretül és az egymáshoz lazán illeszkedő jeleneteket összetartó kötőanyagként 
brechti songokat használ (Megyeri Lajos zenéje)” (Gerold, 1998: 249).

A Magyar Szó meg a Híd kritikusa azt is hangsúlyozta, hogy a rendező, ifj. 
Szabó István „a látvány és a szó örökös színházi dilemmáját ezúttal a szó javára” 
döntötte el. Kiemelte a rendezés formai fegyelmét és céltudatosságát -  amelyről 
Bambach is hasonlóan vélekedett, formailag tiszta előadás, írta - ,  miközben azt 
is megállapította Gerold, hogy „[ejnnek az előadásnak elsősorban azért igazi 
főszereplői a tükrök, mert az éretté válás funkcionális előidézői, tudatosítok A 
tükörben kel életre a tézisdráma elvontsága, s lesz belőle magunkra vonatkoztatható 
eleven egyedi valóság” (Híd, 1980. 2: 266).

A hiányosságokról szólva első helyen a színészi alakításokkal kapcsolatos 
kívánnivalók szépséghibáit veszi számba Gerold. Sokszor elmaradt „a szerepek 
emberi teljességének érzékelése” -  írta. Hasonló megállapításra jutott az Üzenet 
kritikusa, Bambach is, állítván, hogy „a mondatok mögött rejlő cselekvést, az 
emberi jellemek emberi megnyilvánulásait” csak részben sikerült drámaivá érlelnie 
ifj. Szabó Istvánnak, azaz, nem sikerült minden esetben „drámai nyelvre lefordítva 
a szereplők cselekedetén keresztül bemutatni” (Uő, 2007: 69-70.).

A „korrekt, fegyelmezett, tiszta, nagy tapsot kapott előadás” legemlékezetesebb 
jelenetei Árok Ferenc (Nátán) és Korica Miklós (Dávid) második jelenete, illetve 
Nátán és Simon (Kovács Frigyes) zárójelenete volt. Bambach Földi László 
(Narrátor) emberközeli figurájáról szól elismerően, Gerold a metafizikáját dicséri. 
Szerinte Barácius Zoltán (Harim) nem volt kellőképpen alakoskodó rendőr, 
ámbár volt „egy hiteles emberi mozdulata -  dühében megrántja köntösét - , mellyel 
lelepleződik kiszolgáltatottsága, tehetetlensége” (Gerold, 1998: 249).

Csordás Mihály a Hét Napban tette közzé az előadást értékelő írását. Elöljá
róban arról értekezett, hogy a vajdasági magyar szerzők műveinek színre állításá
ban nagy szükség van a dramaturg, a rendező, a színész meg a szakvéleményezők 
szoros együttműködésére annak érdekében, hogy minőségi produkció születhes- 
sék a színpadon. Csordás is úgy látja, hogy A tanítvány színpadi interpretálása a 
tézisdráma gondolati magvának elhintésére épült: ez volt a legkézenfekvőbb meg
oldás, ezt választotta a rendező, Ifj. Szabó István. Az élmény közvetítése nem a 
szemnek, hanem a fülnek szólt. A finom árnyalatokra bontott írói mondanivalót 
igyekezett megjeleníteni a rendező, és Petrik Pál kitűnő díszletei, mint állította a 
kritikus, játéklehetőséggel is kecsegtettek. Korica Miklós és Árok Ferenc voltak, 
meglátása szerint, következetes szereplői a „párbeszéddrámának”. Jónás G ab
riella mint Bethsábé „inkább érzelmileg motiválja cselekedeteit és ezzel a játék 
hiányát pótolja”. Barácius Zoltán az „érdekhajhász, talpnyaló belső ember figurá
ját olykor sikerrel, máskor kissé mesterkélt gesztusokkal” jelenítette meg. Kovács 
Frigyes Simonjáról az volt a véleménye Csordásnak, hogy az „gonddal megformált 
szerep volt” (H.N., 1980.1.11., 16).

Pintér Lajos Pogány tivornya című színpadi műve az 1979/80-as évad második 
ősbemutatója volt. A szabadkai színpadon A tanítványt követte, de minőség



tekintetében -  mint Bambach írta az Üzenetben - ,  még csak meg sem közelítette 
azt. A recenzensek egyöntetű véleménye az volt, hogy a kétrészes színmű meg 
az előadása „a vajdasági magyar dráma és színház egy régebbi korszakához”, 
„az eredménytelen próbálkozások korszakához” kanyarodott vissza, viszonyítva 
a mérföldkőnek számító 1969-es Áfonyákhoz, valamint az azóta született 
produkciókhoz (Ü., 1980. 7-8: 405).

Gerold László kritikájában azt nyomatékosította, hogy ha lesz is valamiféle 
sikere a Vajda Tibor rendezte produkciónak, „azt kizárólag a zárójelenetnek 
köszönheti” majd: „a színpad mélyéből lassú léptekkel közeledik a Tata, karjában a 
halott Mamával” (Gerold, 1998: 223).

A szöveggel kapcsolatos egybevágó vélemények az elnyújtott expozícióra, 
a figurák sablonszerű elnagyoltságára, a mondvacsinált konfliktusokra, a 
cselekménynélküliségre, a dialógusok drámai árnyaltságának a hiányára, a szöveg 
ok nélküli terjengősségére hívták fel a figyelmet. Ez utóbbival kapcsolatban az is 
megállapítást nyert, hogy a rendező, Vajda Tibor beavatkozása „dramaturgiai, vagy 
ha jobban tetszik, drámatechnikai és drámaszerkezeti szempontból” nem sokat 
lendített a fogyatékosságok kiküszöbölésén (Ü., 1980..7-8: 405).

A díszletnek sem volt sok köze az előadáshoz. „Mindenáron és erőltetetten 
hangsúlyozni kívánja az enyészetet” (Gerold, 1998:223). Bambach Róbertét a Hupkó 
István és Duško Todorović által kialakított játéktér a Bernarda Álba háza szabadkai 
előadásában látott „hasonló faktúrájú” színpadképére emlékeztette (Ü., 1980. 7-8: 
406). A jellegtelen, elmosódott jellemeknek Mihajlović Annamária tervezte 
jelmezeit. Azok a látványt hangsúlyozták, nem „a szerepek tulajdonságjegyeit” 
(Gerold, 1998: 225).

A szerepek megformálói közül Gerold véleménye szerint egyedül Földi László 
Karija hozott teljes értékű alakítást mind kidolgozottság tekintetében, mind pedig 
színészileg. Az előadás drámai magasságba való emelkedése is neki volt köszönhető. 
Jellegtelen vázlatszerűség dominált Tallós Zsuzsa (Kati), Kasza Éva (Maca), 
Vajda Tibor /színész!/ (Sándor), meg az egyik főszereplő, Árok Ferenc (Dénes) 
szerepábrázolásában. A Mamát megjelenítő Majoros Katica „törékeny, fájdalmas 
bizonytalanságában tragikumot hordozó” színpadi alak lett. Jónás Gabriella (Dóri) 
„teljesítménye a szerepből jelemmé válás határán állt” (Gerold, 1998: 225-226.).

A szabadkai Népszínház magyar társulatának az 1945 és 1985 közötti 
időszakban utolsó ősbemutatója, mely Csáth Géza A varázsló című művének 
színpadra alkalmazásaként került a világot jelentő deszkára Franyó Zsuzsanna 
átdolgozásában és Vicsek Károly rendezésében, művészi megítélésében nem volt 
mondható sikeresnek. Legalább is a vele kapcsolatban közzétett kritikák ezt a 
megállapítást támasztják alá. Bartuc Gabriella pl. színikritikájának nem véletlenül 
adta a Szecessziós rémrevü címet (M.Sz., 1985.11.21., 13).

Farkas Zsuzsa a Magyar Szónak készített egy összefoglalót a készülő ősbemu
tató alkotótáborának nyilatkozataiból. Franyó Zsuzsa dramaturg, Vicsek Károly 
rendező és Lengyel Gábor zeneszerző elmondásából megtudható, hogy a projekt



két évig készült, s most érkezett el végső szakaszába, „a színpadi megvalósulásig, 
erősen a mába ágyazott, a mához szóló mondanivalóval, az egész alkotó csoport 
s a színészgárda megkülönböztetett ügybuzgalmának segédletével” (M.Sz., 1985.
11.9., 21).

A beszélgetésből kiderült az is, hogy a hangsúly Csáth azon törekvésén lesz, 
miszerint ő „[a] lét eszenciáját kereste szüntelen”: tartalommal meg az élmények 
gazdagságával töltötte fel az életet. „Az egész előadás tulajdonképpen Csáthnak, a 
Varázslónak a hosszú haldoklása.” A songok nem brechtiek, hanem „amikor a színé
szi szó már tehetetlen, akkor a zene, a dal vagy a balett vigye tovább a cselekményt, 
adjon lendületet az előadásnak”. A zenei betéteknek ezek szerint drámai funkciójuk 
van, és semmiképpen sem szolgálják a modernkedést. A dalok szövegeit Gál Lász
ló, Fehér Ferenc és Ács Károly költeményeiből válogatta Franyó Zsuzsanna, aki azt 
is elmondta: a cél egy szecessziós előadást csinálni sajátságos gesztusrendszerrel, 
díszlettel, jelmezzel, mozgáskompozícióval. Az előadás forgatókönyvének a vázát 
Csáth Géza Hamvazószerda című egyfelvonásosa képezi, melyhez még néhány 
Csáth-novella is társul. Lengyel Gábor azt nyilatkozta, hogy az általa felhasznált 
századfordulós, későromantikus, szecessziós zene elemeit Gustav Mahler, valamint 
Carl Orff művei is ihlették. Öt songot írt, meg kísérőzenét a dzsesszbaletthez és 
stilizált mozgáshoz. Klasszikus értelemben vett slágereket nem komponált (M.Sz.,
1985.11.9., 21).

Bartuc Gabriella recenziójából eléggé jól rekonstruálható módon rajzolódnak 
ki előttünk a látott ősbemutató körvonalai. Mint írta, sok volt a bűzös, csípős füst, 
ezért tömeges köhögési rohamba fulladt az előadás. Sokan krahácsolva mentek ki 
a teremből az előcsarnokba, majd egy idő után visszamerészkedtek. A színészek 
ezzel ellentétben hallatlan önfegyelemről tettek tanúbizonyságot. Vicsek rendező 
a revüjellegre tette a hangsúlyt, és ebben kellett Korica Miklósnak megformálnia 
a főhős tragikus egyéniségét. Nehéz helyzetbe került a színész, ugyanis mind a 
rendező, mind pedig a koreográfus, Petar Slaj esztrádias törekvései közepette 
kellett szerepének megformálását elfogadhatóvá tennie. A vizuális szempontokra 
redukált jelenetbeállítások ugyan eredményeztek néhány hatásos képet, de az 
egész viszonylatában inkább elfogadhatatlannak minősültek. A koreográfiában a 
közhelyek, sablonok tömkelegé jutott kifejezésre, írta a kritikus. Pl. szeretkezést 
imitáló ismert nagyjelenetek sorjáztak, feleslegesen.

Csordás Mihály, a Hét Nap kritikusa szerint az előadás igazi tempóját Lengyel 
Gábor zenéje adta, míg a Csáth-életmű marginalizálódott a produkcióban. Hupkó 
díszletéről, jelmezéről megállapította, hogy az„Csáth Géza hamis színekben pompázó 
lázas életéhez teremt környezetet, tudathasadáshoz osztja ketté a világot: földi és égi 
szintre”. Korica Miklós, úgymond, nehéz helyzetére ő is utalt az előadást értékelő 
írásban, de úgy látta, hogy a színész „nem lett a produkcióban jelen lévő kettőség 
áldozata, hanem valamiképpen közös nevezőre hozta a »dolgokat«. Átalakította a 
belülről élő értékes és szenvedélye sodró örvényében elmerülő érzékeny emberi 
figuráját is, de egyben táncos szereplője volt a szórakoztató műsornak”.



Jónás Gabriella a hetilap referense szerint Jellegzetes Csáth figurát formált 
meg, olyan asszonyt, aki valóban befolyásolhatja a betegesen féltékeny író életét”. 
B. Kerekes Valériát pallérozott szép hangjáért dicsérte, de a komikus képességeit 
kamatoztató Albert János színpadi játékát is kiemelte.

Egyébként pedig, írta Csordás, minden színész átlagon felül teljesített és 
önfeledt, oldott játékot nyújtott. Maradandó élményként értékelte a három vajdasági 
költő megzenésített verseit is (H.N., 1985.111.1., 30).

Gerold László egészen hosszú dilemma-jegyzéket állított össze a látott 
produkcióval kapcsolatban. Részletesen elemezte az elkészült forgatókönyvet, 
s megállapította, hogy a felhasznált „részletek nem állnak össze szerves drámai 
egésszé, megmaradnak töredékeknek, amelyek a Csáth életművet nem ismerők 
számára emellett, érthetetlenek is” (Híd, 1985. 6: 899). A rendezőnek, Vicsek 
Károlynak felrója, hogy a részletekre, általában, nem fordít kellő gondot, s az 
összefüggésekre sem ügyel kellőképpen, ezért előadásai szétesnek. Összetartó erőt 
általában a látvány és a zene kölcsönöz a produkciónak, a jelzésértékű színészi 
játék pedig nélkülözi az elmélyülést. Ilyenformán félkész előadások kerülnek ki a 
keze alól, amelyekben gyakran a zene válik főszereplővé.

A Híd kritikusa a darabelemzést követően azt is megállapította, hogy 
„színészi játékról a főszereplőét, Korica Miklósét kivéve” aligha lehet beszélni, 
de vele kapcsolatban is elsősorban az igyekezetét, a becsületes hozzáállást emelte 
ki. A fantáziátlan és revüszerü, mozgásközhelyekből építkező előadás általános 
jellemzésére vonatkozóan a következőképpen fogalmazott Gerold: szerepformálás 
helyett „[tjöbben kurjongattak, mintha mulatnának és mámorosán fogdosták a nőket, 
akik erotika helyett bordélyszagot árasztottak, a többiek viszont hagyományosan 
műkedvelősködtek” (Uő, 900).
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MAGYAR KLASSZIKUSOK, KORTÁRS SZERZŐKA
MŰSORRENDBEN

(1951 -  1985)

A szabadkai Népszínház magyar társulatának alapfeladatai közé tartozott a 
kezdetektől fogva az egyetemes magyar drámairodalom -  elméletileg -  legjelesebb 
műveinek a műsorra tűzése, mind a klasszikusok, mind pedig a kortárs szerzők 
vonatkozásában. A vajdasági színjátékírókkal kiegészülve lényegében annak a 
kötelező és létfontosságú feladatnak kellett megfelelni, ami a nemzeti művelődés/ 
játékszíni művészet/műveltség meghatározó jelenlétét kellett hogy biztosítsa 
a kialakítandó műsorrendben, s gyakorlatilag arra adjon lehetőséget, hogy a 
hagyományokat alapul véve, azokra támaszkodva, kialakulhasson egy sajátságos, 
de ugyanakkor korszerű és szocialista követelményeknek is megfelelő színjátszás. 
A hagyományokkal viszont az volt a baj, hogy a szocialista társadalom építésének 
folyamatában az erős gyökerekkel rendelkező polgári játékszíni örökséget nagyon 
nehéz volt összeegyeztetni azzal a követelménnyel, ami viszont a munkásosztály és 
az immár szövetkezetekbe tömörülő paraszti réteg szocialista szellemben történő 
átnevelési programjának volt az előfeltétele.

A két világháború között égtájunk magyar színjátszása amatőrkeretekbe 
kényszerült és túlnyomó többségében az népszínművekből merített. A műkedvelők, 
sajnos, legtöbbször még csak nem is a minőséget hordozó klasszikus változat 
valamelyikét választották bemutatásra. Máról holnapra nem lehetett megváltoztatni 
a már kialakult színházi ízlést sem. Az operettek világának továbbra is nagy 
volt a vonzereje. Közkedveltek maradtak a zenés vígjátékok, míg az ún. komoly 
művek, melyek esetleg hozzájárulhattak volna az átnevelési program részleges 
realizálásához, nem rendelkeztek olyan csáberővel, amelyre a nézőtér megtöltése 
céljából szükség lett volna. A műkedvelésen nevelkedett színészgárda, valamint 
az újonnan érkezettek hosszú időn át nem rendelkeztek azokkal a szakmai 
ismeretekkel, melyek egyszerűen fogalmazva, nélkülözhetetlen előfeltételei voltak 
egy jól kivitelezett színházi előadás létrehozásának. Hiába dolgozta ki a színházi 
vezetés a politikai elvárások kontextusában a tennivalókat, a megfeleléshez 
szükséges elméleti irányelveket, a gyakorlat újra és újra rácáfolt a meghirdetett 
és előirányzott, ám életképtelen törekvésekre, a célközönség pedig hosszú időn át 
távol tartotta magát a színházba járástól. A megfélemlített polgárságnak hosszabb 
időre volt szüksége ahhoz, hogy a háború utáni megtorlások emléke valamelyest 
halványuljon, s a színház nézőterén netán újra elfoglalja helyét. És hogy mi lesz az, 
ami előadásként számíthat az érdeklődésre, arról is lényegében a publikum döntött, a 
kialakult színházi ízlésvilágával összhangban. A jól megcsinált színházi produkció, 
amelynek megvolt az a képessége, hogy a közönséget meg tudta szólítani, lett légyen



az látvány, kimondott szó, egy gesztus, illetve a megteremtett színpadi légkör 
erőteljes kisugárzása, vagy egyéb, nos tehát, ha megtörtént a kapcsolatteremtés, 
netán a színpadi csoda, onnantól kezdve a táblás ház is garantált lett.

Hogy a szabadkai színházlátogatók milyen mértékben igényelték magyar 
szerzők népszerű műveinek műsorba iktatását, kitetszik pl. abból is, hogy 1951-ben 
összesen hét író darabját állították színpadra: három színmüvet, egy népszínművet, 
két operettet és egy gyermekoperettet. A műfajtípusok magukért beszélnek.

Az 1951 és 1985 közötti időszakban a klasszikus és kortárs magyar szerzők 
színműveit, népszínműveit, vígjátékait, tragédiáit vitte színre a szabadkai 
magyar társulat, illetve néhány regényből készült dramatizálás is megtalálható 
a repertoárban, de a könnyű műfaj sokféle és nagyszámú alkotása is jelentős 
mértékben képviseltette magát. Ez utóbbiak általában közönségsikert jelentettek, 
s velük egy külön fejezet foglalkozik majd. Hogy mikor mit és miért játszott a 
színház, számos körülménytől függött. Kezdetben mindenképpen az ideológiai 
megfontolások játszottak nagy szerepet a darabok kiválasztásában. Ugyancsak 
meghatározó volt a társulat összetétele, a színészek képzettsége, illetve a rendezők 
rátermettsége, hiszen klasszikus értelemben színiiskolát végzett szakemberei nem 
voltak a társulatnak. Majd csak az ötvenes évek közepén szerez képesítést a két 
fiatal, legperspektivikusabb tagja az együttesnek, Pataki László és Virág Mihály. 
A többiek továbbtanulása abban merült ki, hogy az időszakosan megszervezett 
tanfolyamokon igyekeztek elsajátítani a színjátszás alapvető gesztusrendszerét, 
meg a helyes színpadi beszédet, s ebben nagy segítségükre volt Garay Béla két, 1950 
és 1952 között nyomtatásban megjelent szakkönyve, melyek témája a színjátszás 
művészete, illetve a színpadi beszéd művészete volt.

Az értékes és maradandó műalkotások műsorra tűzésének igényét nagyon 
korán megfogalmazták a különböző alkalmakra készített, színházi tevékenységet 
számba vevő összefoglalók, de többek realizálását hátráltatta a színészek szakmai 
felkészületlensége, alkalmatlansága, melyek közé főképp a színpadi mozgás terén 
tapasztalható járatlanság, a helytelen beszédmodor, a téves hanghordozás tartozott. 
A színházi előadások próbái is egyfajta szakmai továbbképzést jelentettek, ezért 
volt szükség arra, hogy a rendezés feladatát olyan tagokra bízzák, akik nagy 
szakmai tapasztalattal rendelkeztek.

Bródy Sándor színmüve, A tanítónő a színházi vezetés tudatos választásának 
eredményeként lett az átszervezést követően a magyar társulat megnyitó előadása. 
A faluba érkezett fiatal tanítónő küzdelme a mindenható földesúrral, pappal, 
patikussal, szolgabíróval stb. ideológiai szempontból is megfelelt, a „naturalista 
elemekkel elegyített romantikus dráma” szerzője pedig „nagyon színes és eleven, 
jól játszható, hálás figurákat” álmodott a színpadra. Ugyanakkor a rendező, Pataki 
László, mint Herceg János megjegyezte, a régi magyar színházi hagyományok 
ismeretének köszönve sikeresen állította színpadra a jól ismert környezetet és annak 
közismert típusait. Mindenesetre ez volt az a darab, amely a kortársak véleménye 
szerint megtörte a Blaha Lujza nevével fémjelzett „táblabíró-világ szemléletének”



varázsát a magyar színpadokon, s egyben fordulópontot jelentett a kiegyezés 
szelleme diktálta látásmódot illetően abban az értelemben, hogy a hazug színpadi 
világ helyett Bródy mégiscsak egyfajta valóság mentén haladva „teremtette meg 
Tóth Flóra mikrokozmoszát” (Híd, 1951. 2-3: 175-177.).

Sulhóf József a Magyar Szóban tette közzé kritikáját az előadásról, melyben 
igen nagy teret szentelt a darabválasztás eszmei/politikai megindoklásának. A 
századforduló felelősségérzet nélküli, úrhatnám polgárságának életvitelét ostorozó 
műnek nevezte A tanítónői, melynek hősnője „már az első felvonásban súlyosan 
kiélezett osztályharcba” keveredik a „parasztmilliomos” társadalommal. Ilyen 
értelemben tehát az előadás teljes mértékben összhangban volt a szocialista ideológia 
követelményeivel. A produkcióval kapcsolatban a napilap kritikusa arra figyelt fel, 
hogy „az együttes játékának frissességén nyoma sem volt annak a nyomottságnak, 
bizonytalanságnak, ami a Népszínház eddigi bemutatóiból kiütközött” (M.Sz.,
1951.1.30., 4).

Ez a vélemény tulajdonképpen Herceg János megállapításával korrespondeál a 
magyar színházi hagyományok vonatkozásában. A közvetlen élmény varázserejére 
hivatkozva mondja el Sulhóf azt, hogy a színészek helyenként nagyszerű átéléssel 
játszottak, eleven, élettel teli színpadi alakok mozogtak a színen, s ezzel az átélés 
nyújtotta hangulattal a moziban pl. nem találkozhat a néző. Pataki rendezése ilyen 
szempontból sikeresnek mondható, amivel viszont kissé adós maradt a játéktempó, 
főleg az első felvonásban. Ugyanakkor az ügyesen megoldott tömegjelenetek 
a rendező ötletességét dicsérik, s ezt teszik a korhű keretet adó díszletek is, ami 
Magyar Zoltánnak és M árki Bélának a munkáját dicséri. Herceg János meglátása 
szerint is, Pataki jól megoldotta a feladatát, s végeredményében szép előadás lett A 
tanítónő, melyben a kisebb szerepeket tolmácsolok is elfogadható játékot nyújtottak. 
Ezért a rendezésért Pataki egyébként elismerő oklevelet kapott a Vajdasági 
Színházak Találkozóján (Pataki, 1996: 74).

A címszerepet R. Fazekas Piri tolmácsolta. „Élménnyé tudta avatni ezt az 
alakítást”, írta Sulhóf, lévén hogy hosszú idő után testhezálló szerepet kapott. 
Egyedül a néma jelenetekkel kapcsolatban fogalmazott meg kifogásokat a recenzens. 
A lázadásban nagyon mértéktartó volt, írta. „Amilyen nagyszerű volt alakítása a 
szeretet és emberi jóság jeleneteiben, annyira lefékezett volt ott, ahol fűtöttséget, 
belső izzást kellett volna érzékeltetnie” a színpadi játékban. A belső átélés diktálta 
arcjátékot illetően a következetlenséget említette Sulhóf. Úgy vélte, a reprízek majd 
hozzájárulnak a szerep egységesebbé tételéhez, de kihangsúlyozta azt, hogy a 
legtöbb jelentben R. Fazekas Piri játékát mégiscsak a művészi színvonal jellemezte.

Herceg János „komoly, elmélyülő tehetségnek” nevezte Tóth Flóra 
megszemélyesítőjét. A színésznőnek ez volt az első igazi drámai szerepe. Herceg 
szerint „érzékenyen fogta fel és adta vissza a hangulatváltások minden rezzenését” 
(Híd, uo., 177).

A „paraszt Apolló”, „a paraszt dúvad” szerepét Szilágyi Lászlónak kellett 
megformálnia. Mindkét kritikusa az előadásnak úgy látta, hogy a színész nem tudott



„egységes alakot” színre vinni. Igaz, a szerep sincs jól megírva, állította Herceg, 
de a színész „könnyelműen játszott”, gyakran kiesett a szerepéből, lévén hogy 
általában a könnyed játék társítható az általa megjelenített színpadi figurához. Több 
önfegyelemre lett volna szükség ahhoz, hogy ifj. Nagy Istvánt megfelelő módon 
legyen képes megeleveníteni. Sulhóf a szerepformálás kiegyensúlyozatlanságára 
hivatkozott és nehezményezte, hogy a kitűnő színészi képességekkel megáldott 
Szilágyi ezúttal, úgymond, ejtette szerepét.

Sántha Sándor mint öreg plébános Herceg szerint „fölényesen egyszerű” 
volt {Híd, uo. 177). Sulhóf a kiváló ábrázolóképességét, meggyőző erejű játékát 
dicsérte. Czehe Gusztáv falusi tanítójával kapcsolatban sok volt a kifogásolnivaló. 
Herceg mindenekelőtt a műkedvelői modorosságot rótta fel neki. Fejes György 
(káplán) és Remete Károly (szolgabíró) színpadi játékával igen elégedett volt 
Sulhóf. Meggyőző erejű alakításoknak tartotta a két színész, meg Juhász Anna 
(kántorkisasszony) teljesítményét. „Egy-egy jól elgondolt falusi típust vitt a 
színpadra” több színész is. Virág Mihály nevét is említette a felsorolás.

A sorra vett kifogásolnivalók nem rontottak a produkció értékén. A költői képek 
szépségének visszaadott hangulata egy igencsak élvezetes előadással ajándékozta 
meg a szabadkai színházkedvelőket, akik sokszor nyílt színi tapssal köszönték 
meg az élményt. A tanítónőre emlékezve Garay Béla azt a „szezon kimagasló 
eseményének” nevezte, és azt is nyomatékosította, hogy a produkció „valóságos 
mérföldkő volt a magyar színházi együttes fejlődésében: minden jelenetén érezni 
lehetett a frissességet, a lendületet, a színészi beérettséget” (Garay, 1953: 139).

Az egybehangzó véleményekből arra lehet következtetni, hogy a Bródy-mű 
színpadra állítása egyúttal valóban a magyar társulat beérkezettségét bizonyította.

A társulat 1982. január 15-én újból bemutatta a magyar Zolának is nevezett 
szerző legjobbnak tartott színművét Lányi István rendezésében. Csordás Mihály 
az Üzenet 1982. évi 3. számában elemezte a látottakat. Megállapította: „A mosta
ni szabadkai Bródy-előadás készítői még csak az esztétikai játékszabályokat sem 
vették figyelembe. Az irodalom- és színháztörténeti viszonylatokból való kipoty- 
tyanás légüres térbejuttatta a többre érdemes társulatot” (147). Csordás úgy ítélte 
meg, hogy a rendező megtalálta ugyan a darab jellegzetes hőseihez a színészeket, 
de az előadásban „lényegi konfliktusok helyett a hősök mellékes összeütközéseire 
építette a produkciót”. Romantikus életkép lett a naturalista drámából, szórakoz
tatóra sikeredett a látnivaló. A színészeknek néha sikerült egy-egy emlékezetes 
képet létrehozniuk, mintegy emlékeztetvén arra, hogy milyen is lehetett volna a 
megvalósított színpadi játék (148).

Csiky Gergely két színpadi müve kapott helyet a magyar együttes repertoár
jában: 1951-ben Ingyenélők címmel A proletárokat mutatták be, majd pedig 1969 
szeptemberében A nagymamát, zenés vígjáték formájában.

Sulhóf József a Magyar Szóban írt az Ingyenélők előadásáról. Recenziójának 
jelentős részében a megrendezett előadással foglalkozott, hiszen ez idő tájt az 
előadások értékelése egyben olyan elemeket is tartalmazott, amelyeknek a színészek



továbbképzését kellett elősegíteniük. Ilyen szempontból valóban használhatók 
voltak a kritikusok észrevételei, mert nem a mindenáron való kritizálás vezette 
tollúkat, hanem a jó szándék, hogy meglátásaik segítsék a társulatot a jobb előadások 
létrehozásában. Általában a látott színészi teljesítményeket elemezték, meg az előadás 
egészéről mondtak véleményt. Az Ingyenélők eleget tett az ideológiai elvárásoknak, 
mivel „kíméletlen tükörképet tárt társadalma elé” szemléltetvén azt, hogy milyen is 
„a nagyvárosok munkakerülő, élősdi söpredékét” kitermelő közösség.

Sántha Sándor rendezőként alapjában véve ,Jó érzékkel” állította be a 
jeleneteket, ellenben, különösen az első felvonás elején, olyan apró részleteket is 
meghagyott a szövegből, melyeknek nem volt cselekmény-előmozdító jelentősége. 
Timót Pál szerepében viszont kabinetalakítást nyújtott. Játéka egyre kiforrottabbá 
válik: ezúttal magas művészi fokra emelte a meggazdagodott birkakereskedő 
figurájának megszemélyesítését.

Ferenczi Ibi a markotányosnőből lett „ötven éves ravasz, feslett nőszemélyt”, 
Szederváry Kamillát tolmácsolta. Az addig csak pozitív hősnők szerepeiben 
jeleskedő színésznő számára, mint mondta, nagy kihívást jelentett egy „olyan alakot 
ábrázolni, akinek egész lénye homlokegyenest ellenkezik” az övével (M.Sz., 1951. 
VI.10.). A szerepformálásáról készült elemzés azt tanúsítja, hogy ezt a színészi 
feladatot is nagyszerűen oldotta meg Ferenczi Ibi. Ismét „bemutathatta alakító 
készségének egész gazdag skáláját”. Nagy mértéktartással játszott. „Helyenként, 
nyilván szándékosan, és a kor romantikájához alkalmazkodva, apró túlzásokat is 
megengedett magának, de ezekkel talán még hatásosabban érzékeltette színpadi 
lényének romlottságát és kicsit környező társadalmát is” (M.Sz., 1951.III.10., 4)

K. Szkala Jolán (Irén) fejlődő tehetség, állította Sulhóf, de a szerephez szükséges 
gyakorlatnak még híján van. Ennek színpadi mozgása meg a gesztusrendszere látta 
kárát, viszont érett szövegmondása dicséretet érdemelt. A zsaroló, züllött nemest 
Pataki László keltette életre: „Nagy művészettel érzékeltette az alak feneketlen 
gonoszságát és romlottságát és ügyesen elkerülte, hogy könnyelmű, rokonszenves, 
csak a körülmények folytán léhává vált világfinak lássék” (Ua.). R. Fazekas Piri 
kiérlelt szép alakítást nyújtott a sokféle átalakulást feltételező Elza szerepében: 
„hol könnyed, könnyelmű, hol érző” volt, ha kellett, szeszélyes volt, illetve jóságot 
árasztó. Szabó István az egykori sikkasztó ügyvéd figurájában mind tartásában, 
mind pedig kézmozdulataiban „egyre tudatosabban szabadul meg attól, hogy 
önmagát ismételje”. Mosolygó Menyhértként új művészi megoldásokat is sikerült 
realizálnia, s gyakran képes volt felszabadultam mozogni a színpadon. Gyapjas 
Istvánnak azt rótta fel Sulhóf, hogy a hősszerelmes Darvas Károly szerepében nem 
volt kellőképpen hiteles. A kisebb szerepek tolmácsolóit nem érte elmarasztalás, 
viszont M. Pálfi Margit alakítását a mesterkéltség jellemezte, és hamis volt a 
hanghordozása is.

Magyar Zoltán korhű díszlettervét illetően az volt a kifogás, hogy a 
színpadkép kissé sablonosra sikeredett. A technikai megoldások sem voltak 
kifogástalanok. Megjegyzéseivel kapcsolatban Sulhóf azt is hangsúlyozta, hogy a



megtett észrevételek abban lesznek segítségére az együttesnek, hogy a reprízeken 
kiküszöböljék a hiányosságokat {M.Sz., 1951.111.10., 4).

Néhányszor már utaltunk rá, hogy a népszínmű nem tartozott a kedvelt 
műfajok közé azok körében, akik a szocialista szellemben történő ideológiai 
átnevelést egyik alapfeladatként jelölték meg a magyar társulat tevékenységében. 
A két világháború között Vajdaság-szerte ez a színjátéktípus dominált a 
műkedvelők által realizált műsorrendben, méghozzá nemzeti identitásmegőrző 
törekvésként, függetlenül attól, hogy addigra már üzenetközvetítő szellemiségében 
egy végképp idejétmúlt és főleg kiüresedett jellegű színpadi szövegtípusról volt 
szó. A hagyomány erejének köszönve viszont még mindig vezető helyen volt a 
népszerűségi listán. A műsor készítői hiába igyekeztek kiiktatni, illetve mellőzni a 
repertoár összeállításakor, állítván, hogy az új társadalmi viszonyok kialakításának 
korszakában elfogadhatatlan az a magyar parasztságról kirajzolódott kép, mely 
magába foglalja az árvalányhajas, pörge kalapú, vasalt gyolcsgatyás parasztlegényt, 
aki fokosát forgatva, „kisubickolt” csizmában jár-kel a színpadon, miközben szíve 
szerelméről dalol, s azt sugallja a színpadról a színházba járó városi közönségnek, 
hogy -  mint Herceg János írta - ,  mégiscsak szép a paraszti élet, hiszen a falu 
népének, a szerelmen kívül, vajmi kevés egyéb gondja van {Híd, 1951. 2-3: 176).

Egy színház életében a közönséghiány nagy úr. S munkásosztály ide, 
paraszti réteg oda, a népszínmű iránti igény, ha színházba járásról volt szó, 
körükben is éppolyan erőteljesen kifejezésre jutott, mint a sok tekintetben 
elmarasztalt polgárság/kispolgárság körében. Ne feledjük el, hogy a 19/20. század 
fordulóján térségünkben évenként megjelent vándortársulatok műsorán ott volt a 
népszínmű, mégpedig kifejezetten a diákság, meg az úgymond széles népréteg 
szórakoztatásának, nevelésének céljából. így aztán nem kell csodálkozni azon, 
hogy a jó öreg népszínmű teljes kiiktatása a színház műsorrendjéből még egy ideig 
váratott magára. Egyfajta csendes kihalási folyamaton ment keresztül, mígnem 
végleg eltűnt a játékrendből. Helyét átadta a „modernebb” kommersz daraboknak, 
pl. a zenés bohózatoknak, vígjátékoknak. Csiky Gergely A nagymamába is ezen a 
metamorfózison esett át, s lett hosszú életű a magyar színpadon.

Visszatérve a népszínműről mondottakhoz, beszédesek azok az adatok, 
melyek a bemutatott népszínmű-előadások közönségének számára vonatkoznak. 
Az 1951-ben színre vitt Sárga csikó1 13479-en, az 1952 októberétől játszott A piros 
bugyellárist már csak 4893-an, míg a Tóth Ede-féle, A kintornás család alapján 
készült Az elhagyott szerető című produkciót 6281-en látták. Mert közben olyan 
közönségcsalogató előadások sorjáztak, mint a Leányvásár, a Mágnás Miska, az 
Úri muri, a Marica grófnő stb. Társadalmi hovatartozástól függetlenül, ezeknek az 
előadásoknak volt a legnagyobb vonzerejük a színházlátogatók körében.

Vukovics Géza Csepreghy Ferenc Sárga csikójával kapcsolatban megálla
pította, hogy a bemutatott népszínmű ugyan „a többi átlagos színdarabnál jóval 
tartalmasabb, drámai fordulatokban gazdagabb”, de „nem tartjuk helyesnek előadni 
eredeti egészben”, mert több jelenete „már igen távol áll tőlünk”. Ma már különben



is bevett gyakorlat, „hogy a színpadra állítandó művek szövegén is végigszánt a ja
vító ceruza”, még olyan szerzők esetében is, mint amilyen Ibsen vagy Shakespeare. 
A szép és „kitűnő kivitelű és sikeres” előadást Pataki László rendezte. A hangsúlyt 
a látványosságra helyezte, de ügyelt a műben rejlő drámai csíra kibontakoztatására 
is. Viszont a betyárkodásra, cigánykodásra épített jelenetek nyomatékosítását nem 
látta indokoltnak a recenzens. A cigányzenészeket, mint írta, „túlságosan grotesz- 
kül, nevetségesen mutatta be, de az, hogy a nézők figyelmét gyakorta a három ki
váló színész alakította cigányok kötötték le a többi szereplő rovására, azért történ
hetett meg, mert Pataki László, Sántha Sándor és Kunyi Mihály eleven és színes 
típusokat jelenítettek meg a színpadon.

R. Fazekas Piri (Erzsiké) színészi teljesítményéről ezúttal is dicsérően szólt 
a kritikus. Játékában az üdeséget hangsúlyozta, a kedvességet meg az énekbetétek 
szépségét. Kiemelte továbbá Szabó István otthonosan mozgó csikósgazdáját, 
Remete Károly helyesen értelmezett pusztabíróját és Fejes György nagyszerűen 
megszemélyesített csordásgazdáját a harmadik felvonás elején. A harminc szereplőt 
mozgató produkcióban közreműködők Magyar Zoltán egyszerű és hatásos 
díszleteiben játszottak. A zenei betéteket id. Kovács Kornél hangszerelte, aki 
egyben a zenekart is vezényelte.

Az előadás fő hibáját abban látta Vukovics Géza, hogy a produkció abban a 
formában, ahogyan a színpadra került, nem válhatott „a színháznak, mint művészi 
és nevelő intézménynek a javára” (M.Sz., 1951.V.18., 4).

A másik Csepreghy-darabot szintén Pataki László rendezte. A piros 
bugyellárisX 1952 októberében mutatta be az együttes. Kolozsi Tibor, a Magyar 
Szó kritikusa különösen azt nehezményezte, hogy a népszínmű évadnyitó előadás 
lett, holott egy olyan darabról van szó, amellyel a szerzőnek semmilyen más célja 
nem volt, „mint hogy a közönség nevető idegein játsszon” (M.Sz., 1952.X.6., 2.). 
Úgy vélte Lévay Endrével, a Hét Nap recenzensével együtt, hogy ennek a műnek 
végérvényesen a műkedvelő színpadokon a helye, és semmiképpen sem kellene, 
hogy a Népszínház évadnyitó produkciója legyen. A zsúfolt házról a hetilap előadás
értékelője úgy nyilatkozott, hogy, habár a nézők még akkor is nevetni fognak, 
amikor már hazafelé veszik az irányt, de később, amikor majd halványul a „forró 
közönségsiker” emléke, el is felejtődik az előadás, „mert nincsen, ami élménnyé 
mélyítse” a színpadon látottakat (//.V ,1952.IX.12., 6).

Pataki László rendezésével kapcsolatban az aprólékos kidolgozottságot 
említette a hetilap krónikása, és revü benyomását keltő produkciónak nevezte a látott 
előadást. A napilap kritikusa viszont azt írta, hogy a rendező „csak arra törekedett, 
hogy minél valószínűtlenebb, minél torzabb alakok színpadra állításával fokozza »a 
hatást«” abból a célból, hogy kiélezze a darab negatívumait (M.Sz., 1952.X.6., 2).

A színészi alakítások közül Sántha Sándor színpadi játékáról nyilatkozott 
pozitívan Kolozsi, mert „ő találta meg leginkább a határt, ameddig elmehet a 
komikum érzékeltetésében” (Uo.). Verseghy József időnkénti „darabosságát” 
kivéve, elsősorban kellemes hangjával tűnt ki. Fejes Györgynek kis szerepe volt,



de a napilap referense úgy értékelte, hogy „kis szerepében ... ő a színház egyik 
fejlődő fiatal tagja” (Uo.).

Mindkét kritikusnak az volt a véleménye, hogy M agyar Zoltán népi 
motívumok ihlette díszlete az egyik legnagyobb értéke a produkciónak. A zenekar 
és az énekesek közötti összhang azonban nem volt tökéletes.

A bemutatót követően Lévay Endre még egyszer foglalkozott A piros 
bugyelláris című előadással, méghozzá azért, mert -  mint írta -  sokan kifogásolták 
ennek a darabnak a műsorra tűzését. Ennek ellenére, a közönségsikerre való 
tekintettel Csepreghy darabja műsoron marad (H.N., 1952.X.19., 6).

Az utolsó, klasszikus értelemben vett népszínmű-produkciót 1954 tavaszán 
állította színre a Zágrábban, Branko Gavellánál rendezői diplomát szerzett 
Varga István. A bemutatóról a hetilapban Lévay Endre írt kritikát, amelyből 
megtudhatjuk, miként került színpadra Az elhagyott szerető címmel Tóth Ede 
darabja, A kintornás család. Szerinte a választás azért esett erre a népszínműre, 
„hadd mulasson rajta a nép!” (H.N., 1954.IV.18., 6). Ezek szerint a hivatásos magyar 
színház elmúlt tíz éve visszakanyarodott a két világháború közötti időszakhoz, 
amikor az volt a jelszó, hogy mulattatni a népet a népszínművekkel kell! A 
szocialista szellemben történő átnevelésről ezúttal még csak említés sem történik. 
Lett egy produkció, méghozzá egy olyan darab alapján, amely nélkülözi a könnyed 
humort, érdekesség, különlegesség, fülbe mászó dalbetétek híján van a fabula. Az 
unalomig ismert történetből az egyébként igényes rendező sem tudott színvonalas 
előadást varázsolni a színpadra, állította Lévay. A színészi alakítások tekintetében 
Juhász Anna, R. Fazekas Piri, Szabó István (a kintornás), Szabó János, Czehe 
Gusztáv, Verseghy József és Péter László nyújtott elfogadható alakítást. Fejes 
György igazi tüzes népi táncával tűnt ki, de a dalok előadásában „alulteljesített”. 
Lévay végezetül annak a véleményének adott hangot, hogy a művészi mérték 
tekintetében ez az előadás nem lehet mérce a színészi játék minőségének a 
megítélésében (H.N.,1954.IV.18., 6).

Az ötvenes évek elején közzétett nyilatkozatok a magyar társulat vezetőjének 
részéről többször is hangsúlyozták, hogy a magyar színdarabok vonatkozásában 
nagyon nehéz a szocialista követelményekkel összhangban lévő színpadi művek 
kiválasztása, mert kevés azoknak a szövegeknek a száma, melyek minden 
kétséget kizáróan alkalmasak lehetnek az ideológiai elvárások szempontjainak 
is megfelelni. Az 1951/52-es évadban bemutatott két színműről sem született 
egyöntetűen pozitív vélemény a kritika részéről. A Pataki László rendezte Ember 
a híd alatt, Indig Ottó színműve Kolozsi Tibor tollából csak felemás kritikát kapott 
a Magyar Szó bán. A harmincas évek gazdasági válságának idején játszódó történet 
főhőse egy elkeseredett és kiábrándult öngyilkos-, s egyben orvosjelölt volt, akit 
Szilágyi László személyesített meg a színpadon, teljesen téves értelmezésben, 
lévén hogy -mint a kritikus írta - ,  hiányzott belőle minden férfiasság, ami azt a 
benyomást keltette, hogy ő maga az oka a helyzetének, nem pedig a gyógyításra 
szoruló társadalom. A minden hájjal megkent pesti csavargó is félreértelmezett



szerepalakítás lett Szabó István tolmácsolásában. Kolozsi úgy ítélte meg, hogy 
ennek oka a téves rendezői beállításban keresendő. Az előadás másik két szereplője 
viszont a helyesen felfogott szerepnek köszönhetően hozzájárult ahhoz, hogy az 
Ember a híd alatt elkerülte a bukást.

A Nagybecskerekről érkezett Juhász Zsuzsa (Ágnes) testhezálló szerepében 
„mindinkább a központba került, szavával, mozdulataival mindinkább betöltötte 
a színpadot, hogy végül a harmadik felvonásban a fotőjben ülve, monológjával 
eljusson a csúcsra, ahol minden mozdulatával, minden kis hanglejtésével ... 
fokozni tudta a drámai feszültséget” (M.Sz., 1952.111.10., 2).

Az orvosprofesszort egyéni módon alakító Sántha Sándort ugyancsak 
megdicsérte a recenzens. Úgy vélte, szerepfelfogása azért volt helyénvaló, mert 
összhangban volt élete fiatal korának azzal a szakaszával, amikor a szegénység 
iskoláját járta végig. Viselkedésében ennek nyomait a bekövetkezett elismertség 
sem tudta teljes mértékben ellensúlyozni. A többi, jelentéktelenebb szerepről nagy 
általánosságban írt Kolozsi. Kifogásolta, hogy Rackó Ilus a professzor feleségéből 
operettfigurát csinált. Magyar Zoltán jól sikerült, ötletes színpadképeit ezúttal is 
nagyra értékelte a napilap tudósítója (M.Sz., 1952.111.10., 2).

Hunyadi Sándor Pusztai szél című színművének bemutatása vita tárgyát 
képezte, mégpedig ideológiai megfontolásból. A vita kezdeményezője a szigorúan 
kommunista beállítottságú Olajos Mihály volt, aki a Híd folyóiratban jelentette 
meg igen keményvonalas meglátásait a kolozsvári születésű szerző darabjáról. 
Mellesleg ez volt az a mű, mely anno meghozta a Vígszínházhoz szerződött Jávor 
Pálnak „a pályadöntő sikert” 1931-ben, amikor az országos hírű filmszínész ennek 
a teátrumnak a tagja lett (Magyar Bálint, 1979: 422). Tekintettel arra, hogy 1952-t 
írunk, és csak négy év telt el az Informbiro (Kominform) generálta eseményektől, 
egy olyan erélyes és elmarasztaló -  kizárólagos! -  jellegű írás, mint amilyen az 
Olajosé volt, igen nagy kockázatot jelenthetett volna a társulat további működésére, 
meg a társulati vezetésre nézve, amennyiben a hatalmi szervek megszívlelték 
volna az észrevételtevő ideológiai kifogásait. Olajos ugyanis valóságos 
felsőbbrendű kinyilatkoztatásként megfogalmazott észrevételeiben a hangsúlyt a 
tudatos népellenség-jellegre helyezte, állítván, hogy Hunyadi „tudatosan rosszá 
tett, népellenesre csinált” darabot írt, melynek nem lehet helye a Népszínház 
műsorrendjében. Indoklásában kifejtette, hogy egy nemzeti kultúrában két kultúra 
van: a dolgozó osztályok által teremtett, azok érdekeinek megfelelő, haladó népi 
kultúra, meg a másik, „a kizsákmányoló osztályok népellenes, reakciós kultúrája”, 
s ilyen jellegű az egész magyar kultúra is. Azt bizonygatta, hogy a társadalmi 
haladás letéteményesei egyedül és kizárólag „csak a dolgozó osztályok lehetnek”, 
ők „minden nemzet kultúrájának, az összemberiség kultúrkincsének örökösei”. Az 
úri kultúra, úgymond, a kizsákmányolok kultúrája, az pedig feledésre, pusztulásra 
van ítélve. Kioktatta a színházi vezetést arról is, hogy a kultúrintézmények immár 
a dolgozó nép intézményei, az ő kulturális felemelkedését kell szolgálniuk, 
lévén hogy tűzhelyei „a haladó népi kultúra ápolásának”. A műsort összeállítók



feladata pedig az, hogy „a dolgozó tömegek érdekeivel ellentétes, káros hatású 
színdarab” ne kerülhessen bemutatásra. A pusztai szél című darab üzenete nem 
a dolgozó nép érdekeit szolgálja, hiszen „az úri kultúra gomolyából való”, azaz 
a népellenes kultúra terméke. Olajos azt állította, hogy az 1848-as forradalom 
előtti betyárvilág megjelenítésében a szerző a pandúrok oldalán áll, s a célja az, 
hogy a nézőközönséget is az ő oldalukra állítsa át. Ebben a darabban ugyanis a 
betyárok az ő értelmezésében sötét, elvetemült rablógyilkosok, „megvetni való, 
deklasszálódott, társadalmon kívüli elemek, vagyis gyilkoló, fosztogató, dorbézoló 
és tivornyázó banditák”, akik nem szükségből gyilkolnak, hanem szadizmusból, a 
gyilkolás kedvéért. Nem olyan szökött jobbágyok ők, „akik magatartásukban sem 
felejtették el, honnan jöttek”. Nem Móricz vagy Csepreghy betyárjai ők, kiknek 
sorsa vád a főúri társadalom ellen. Olajos szerint Hunyadi Sándor tulajdonképpen a 
pandúrokkal rokonszenvez. Darabelemzése egyértelműen azt akarja bebizonyítani, 
hogy a harmincas évek, Horthy Magyarországában nagy sikerrel bemutatott A 
pusztai szél tökéletes kiszolgálója volt „a magyarországi tőkések és nagybirtokosok 
rezsimjének”.

A keménykötésű kommunista ideológus azt igyekezett bizonyítani, hogy 
Hunyadi darabja nem szolgálja a dolgozó nép osztályharcát, s a közönségsikerre 
sem lenne szabad hivatkozni, mert a bemutatón nem volt telt ház, s egyesek 
rosszallásuknak is hangot adtak. És elfogadhatatlan a művészi szempontokra való 
hivatkozás is, meg a színészi mesterségbeli erények hangsúlyozása, írta (Híd, 1952. 
5: 294-297.). Ez utóbbi kijelentését Olajos azért nyomatékosította, mert Kolozsi 
Tibor kritikája a Magyar Szó bán arról igyekezett meggyőzni a színházba járókat, 
hogy „[ájltalában véve Pataki László rendező munkája sikerrel járt, s az előadás 
egyike az utóbbi időkben legjobban sikerűiteknek” (M.Sz., 1952V.17., 4). A kritikus 
darabelemzésében arról olvashatunk, hogy a Vígszínház házi szerzője a népszínmű 
elemeit használta fel arra, hogy egy kicsit feltámassza a betyárromantikát. Nem volt 
szándékában társadalmi rajzot adni, csak a szórakoztatás igényét kívánta szolgálni, 
s „a betyárromantika glóriája is elmaradt”. Nem hősök, mártírok jelennek meg 
a színpadon, egyszerűen csak olyan emberek, akiket megkeményített az élet. 
Hasonlóképpen reagált Lévay Endre is, és a Hídban megjelentetett másik vélemény 
szerzőjeként azt emelte ki, hogy a Hunyadi- darab szereplői mindenekelőtt emberi 
jellemek voltak (Uo.: 298-302.).

Pataki László rendezőként arra törekedett, írta Kolozsi, hogy „elejét vegye 
a szereplőknél a nagyon is kínálkozó, hamis hangú romantikának, hogy minél 
jobban kidomborítsa legalább azt a kis társadalmi vonatkozást, ami fellelhető a 
darabban”. Ennek ellenére, főleg Virág Mihálynál, becsúszott néhány hamis hang 
is. A harmadik felvonásban a bírósági jelentben, dinamizmus híján, a drámaiság 
teljes kibontakoztatása elmaradt. Lévay a képszerkesztésben megnyilvánuló 
élénkségre, mozgalmasságra hívta fel a figyelmet, s kiemelte a játékstílusban 
kifejezésre juttatott művészi egységre való törekvést, a biztos kézzel irányított 
típusokat, minek következtében sok színészi játék pozitív elbírálásban részesült.



Sántha Sándor alakításának elemzésével kezdte a színészi teljesítmények 
értékelését Kolozsi. A vezető színész Üstödi Antalt a tőle megszokott sima, 
túlzásmentes gesztusrendszerrel ábrázolta. Maradéktalanul érzékeltetni tudta a 
visszafojtott, de kirobbanni kész erőt. A közönség többször is nyílt színi tapssal 
jutalmazta a tőle látottakat. Lévay egész színpadot betöltő, intenzív művészi 
jelenlétét domborította ki. Szintén dicséretben részesült Szabó István, aki a betyár 
Szilágyi Andrást személyesítette meg, méghozzá átgondolt, igencsak jól kidolgozott 
alakítást nyújtva: „A mindennapi, más bajával cinikus, de a maga életéért rettegő 
betyár figuráját” kiválóan keltette életre. Ferenczi Ibi vérbeli élethabzsoló 
kocsmárosné volt. A csapodár asszony lelkében dúló szenvedélyek kellő mértékben 
jelentek meg arcjátékában, hanghordozásában és színpadi mozgásában, s végül a 
megtört, vívódó asszony alakját is hűen juttatta kifejezésre. Hamis hang nélküli, az 
érzelmek széles skáláját felvonultató, nagyszerű színészi teljesítményt láthatott tőle 
a közönség. Lévay pedig arra is figyelmeztette olvasóit, hogy ilyen szerepkörben 
még nem volt alkalma Ferenczinek bemutatkoznia. Most sem okozott csalódást 
a színpadi játéka. A hiteles és művészi teljesítményt a mélyen átélt, precízen 
kidolgozott szerepmegformálás biztosította.

Szilágyi László elegáns hadnagyocskájának mindkét jellegzetességét, az első 
felvonásbeli nyegle pökhendiségét épp olyan jól ábrázolta, mint a rokonszenvesnek 
beállított harmadik felvonásbeli, hamis esküt tevő ellentmondásos figurát. Fejes 
György két szerepet is eljátszott a produkcióban. Az első és a második felvonásban 
„néma szerepében” olyan erőteljes volt, hogy magára tudta vonni a figyelmet anélkül, 
hogy megszólalt volna. A harmadik felvonásbeli tollnoka remek epizódalakja volt 
az előadásnak. Az élvonalbeli színésznőnek, Juhász Zsuzsának ezúttal kis szerep 
jutott, de cigánylányát figyelemre méltó színészi teljesítményként értékelte mind a 
két kritikus.

Verseghy József ebben az előadásban kapott először nagyobb szerepet. Bors 
István strázsamestere egy kissé darabosra sikeredett a színpadi rutin hiánya 
miatt. Kolozsi szerint hiányzott az alakításból „a megelevenítő erő”, Lévay pedig 
azt kifogásolta, hogy szövegmondása nem volt összhangban a színpadi játékával. 
Virág Mihálynak Túzok Gereben szerepét kellett eljátszania, de Kolozsinak 
az volt a véleménye, hogy nem volt sikeres a próbálkozás, minek okát a hamis 
hanghordozásban jelölte meg, meg a túlságosan finomkodó, alamuszi, betyárhoz 
nem illő színpadi mozgásban.

Juhász Anna „vén szipirtyójáról” eltérő volt a két kritikus véleménye. Kolozsi 
szerint néha túlzásokra ragadtatta magát, s gyakran bizonyult merevnek. Lévay 
viszont azt jegyezte meg, hogy Mariként széles skálán mozgó játékával tűnt ki.

A festői háttérért De Negri Endrét, valamint Magyar Zoltánt illette a dicséret 
mindkét referens részéről.

Lévay Endre teljes mértékben kiállt az előadás mellett. A Hídban közzétett 
kritikájában először a darabhiány kérdésével foglalkozott, amit égető problémának 
nevezett nemcsak itthon, de külföldön is. Az újonnan keletkezettekről az volt



a véleménye, hogy rövid életűek. Már csak ezért is indokolt a két világháború 
közötti drámaterméshez nyúlni, mert azok a darabok már egyszer átmentek az idő 
rostáján, s a közönség ízlésének is megfeleltek. Ez viszont nagyon fontos a „színházi 
életteremtés”szempontjából még akkor is, ha a jelzett korszak közönségigényének 
a kiszolgálásáról van szó. Hunyadi Sándor sok művének tárgya volt az alföldi nép. 
Lévay egy Bácskában játszódó regényéről is tesz említést. Ez a Géza és Dusán 
című regény, mely a Dungyerszky-család belső életéről szól. A pusztai szél népies, 
nem pedig népi tárgyú. Betyárromantika realista hangnemmel párosítva. Üstödi 
Antalja a legendás parasztcsavargók, felemás alakok világából való, és nincs igaza 
Olajos Mihálynak, hiszen a népítélet zárójelentében Üstödi -  aki mindenekelőtt egy 
emberi jellem megtestesítője, s így a többi szereplő is -  igenis elhatárolja magát 
a pandúrvilágtól, amikor a Bors Istvánhoz átpártolt kocsmárosnéra vonatkozóan 
kijelenti: „Soha nem is láttam!”.

A rendezőnek, Pataki Lászlónak nagy érdeme, hogy „merészen vésett, fara
gott, csiszolt”, s ennek az eljárásnak köszönve a művet kiszabadította a romantika 
öleléséből. Teherbíróvá tette „a mai realista színjátszás színpadi követelményei” 
számára. A produkció okán „[ojlyan rendezői és színészi munkával állunk szem
ben, amellyel érdemes és kell is foglalkozni éppen azért, mert színházi életünk to
vábbfejlesztése terén egyik célja az egységes realista játékstílus megteremtésében 
rejlik”, ezt pedig „a helyes és haladó szellemű, konstruktív műsorpolitika” biztosít
hatja csak (Híd, 1952. 5: 298-300.).

A pusztai szél előadásával kapcsolatos vita ezzel lezárult. Ezúttal nem a bele
magyarázott ideológia győzött.

A Liliomon kívül még négy Molnár Ferenc-darabot állított színpadra a sza
badkai magyar társulat 1951 és 1985 között. Mint már utaltunk rá, a közönség
hiánnyal való küzdelem az ötvenes években még mindig megoldatlan problémát 
jelentett, így a nyitás az ún. könnyebb műfajok felé eléggé tetten érhető az akkori 
színházi műsorrendben. Közönségcsalogató szándék nyilvánul meg mind Molnár 
Ferenc és a hozzá hasonló szerzők darabjai, mind pedig a zenés műfajok -  főleg 
operettek -  műsorba iktatása révén. A színpadi mesterség kitűnő ismerőjének víg
játékát, a Játék a kastélyban címűt 1952. március 21-én mutatták be Mamuzsics 
István rendezésében. A bemutatót Kolozsi Tibor a Magyar Szó bán, Lévay Endre 
pedig a Hídban értékelte. Egy-két kivétellel, nagyjából azonos véleményen voltak. 
Kolozsi Tibor az első és a második felvonásról úgy nyilatkozott, hogy erőtleneb
bek, színtelenebbek voltak, mint a harmadik, mely simán, sallangmentesen gördült 
a nézők előtt (M.Sz., 1952.111.25., 6). Lévay azt emelte ki, hogy a rendező a reális 
elemeket reálisan, a teátrálisakat pedig teátrálisan használta fel. Az első felvonás, 
szerinte, állóképpé merevedett. A második és a harmadik felvonásban a jellemek 
kibontakoztatása helyett az anekdotázó hangulatot igyekezett érvényesíteni. A ren
dezés érdemének tekintette viszont azt, hogy a cselekménytelenséget sikerült eléggé 
mozgalmas életre váltani a színpadon.

Lévay a szereposztást is kifogásolta. Véleménye az volt, hogy Turay szerepében



Garay Béla lett volna a legmegfelelőbb az együttesből, s nem Szabó János. Ádámot 
Godányi Zoltán helyett Szilágyi Lászlóra kellett volna bízni, s titkárként Fejes 
György lett volna az elfogadható (Híd, 1952. 4: 246-251.).

Mindkét recenzens véleménye megegyezett abban, hogy Szabó János egy
síkú, leegyszerűsített, invenciótlan játékával kispolgári közömbösségbe süppedő 
Turayt jelenített meg az előkelő társaságokban felszabadultan forgolódó világfi és 
operett-író helyett. Szövegmondásában is sok volt a kivetnivaló, játékából főleg a 
könnyedség hiányzott. Sántha Sándor (Gál) kicsit merevebb, színtelenebb volt a 
kelleténél. Nem volt, ahogy Lévay fogalmazott, „molnárferenci” figura, s a sok
rétűség sem jellemezte játékát. Godányi Zoltán Ádámját nem jól állította be a 
rendező. A Híd referense szerint sokszor mintha jelen sem lett volna a színpadon, 
míg Kolozsi azt állította, hogy gyámoltalan ifjú létére -  a szerep szerint - , túl 
magabiztos volt helyenként a fellépése. Virág Mihály ezúttal a lakáj szerepében, 
Lévay szerint remekelt, ugyanis „művészi arcképét így, ilyen őszintén és nyíltan 
eddig nem ismerhettük” meg. A játékot hozzáhangolta a szöveghez, a szerepet meg 
a játékhoz: „kis jeleneteiben példát állított a többiek elé” (Híd, uő., 250).

Ferenczi Ibi (Annié) alakításának értékelésében nem értett egyet Kolozsi 
és Lévay. A Magyar Szó kritikusa azt állította, hogy a második felvonásban 
„egy kicsit, mindenekelőtt a hanghordozásban, eltúlzott hisztériával igyekezett 
érzékeltetni a kikapóssága folytán rendkívül kellemetlen helyzetbejutott színésznő 
lehetetlenségét”, viszont amikor „szerepet alakított a szerepben”, színészi erejének 
igazi kifejezésre juttatásával tette azt. Ezzel szemben Lévay úgy látta, hogy régen 
volt „ilyen színes, mozgalmas, művészi teljesítménnyel” Ferenczi a színpadon. 
Valósággal áradt belőle, ahogy fogalmazott, „a Beaumarchais-i üdeség”. Minden 
porcikája élt, szó sem volt anekdotázásról, mint a többinél, annál inkább volt „a 
Beaumarchais-i vígjátékötletek” életre hívója. Alakítása igazi művészi élményt 
nyújtott (Híd, uő., 249).

Mamuzsics István Almádyjáról mindkét referens elismeréssel szólt. 
Hangban, színben, mozgásban eggyé tudott forrni a szereppel. A groteszk figura 
majd minden rezdülésében rendkívül összetett, érdekes alak lett a színpadon, 
ugyanakkor mértéktartó, túlzástól és modorosságtól menetes volt a játéka.

Kolozsi Tibor végezetül arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkezőkben 
többet kellene törődni a helyes színpadi beszéddel, mert a színészek egyike-másika 
erre nem ügyel kielégítőképpen.

Molnár Ferenc Deliiáját 1954 áprilisában hozta színre a társulat. Az időközben 
rendezővé avanzsált Virág Mihály állította színre, a Hét Nap kritikusa szerint 
kifogástalanul. A produkcióról kevesen írtak. A hetilap (r.j.) aláírású [Richter János?] 
színházi krónikása elmarasztalta a darabválasztást, állítván, hogy a „századelejei 
andalító hangulatok, halovány pasztellszínek, hízelgő, hamis képek” egy régmúlt 
időt idéznek meg, s még az sem biztos, hogy a mai néző szórakoztatónak fogja 
tartani a látottakat. E megállapításnak lehetett némi igazsága, mert a vígjátékot 
mindössze három és fél ezren látták. Összehasonlításképpen álljon itt egy,



ugyancsak 1954-ből származó adat. Huszka Jenő Gül baba című operettjére 
majd tizenhárom ezren voltak kíváncsiak. A Hét Napban (r.j.) arról is beszámolt, 
hogy Molnár eme darabjának csak Pesten volt sikere, a vidék „sohasem vallotta a 
magáénak a langyos társalgási vígjátékot” (H.N., 1954.1V.11., 6).

A darabot elmarasztaló vélemény megfogalmazója, érdekes módon, nemcsak 
a rendezőt, de a színészeket is megdicsérte. A színészek testhezálló szerepekbe 
bújhattak, s ez a szereposztást dicséri. A Virágnét tolmácsoló Ferenczi Ibi kitűnő 
alakítását, dekoratív megjelenését élvezhette a bemutató publikuma. Eleven, finom 
játékával el tudta fogadtatni az egyébként „valószerűtlen figurát”. Dévavári Zoltán 
az Ifjúságban a következőket írta: „Ferenczi Ibit páratlan rutinja segítette át a 
hiányos szöveg nehézségein. Ha nem is formálta meg mindig művészi színekkel 
a férjet féltő asszony vergődését és ravaszságát, kivételes, vérbeli színésznői 
képessége lépten-nyomon megcsillant” (Burkus, 1970: 34).

Szabó Cs. M ária „a számító, haszonleső kis bestia Ilonkát élethűen, finom 
színárnyalatokkal felruházva” jelenítette meg. A név szerint is felsorolt Garay 
Béla, Godányi Zoltán és Fejes György, de a többiek is, kitűnő együttes játékkal 
szórakoztattak a derűs hangulatú előadással, amely azonban nem szolgálta a nézők 
szellemi gyarapodását.

Az elkövetkezőkben sokszor találkozunk majd olyan előadásokkal, melyeknek 
szövegkönyvéről igen elítélően nyilatkoznak a színikritikusok, de a látott produk
cióról -  rendezés, színészi játék -  szerfelett pozitív véleményt fogalmaznak meg.

Az 1968/69-es évadkezdés a vidékjárás jegyében zajlott. A Doktor urat Zentán, 
Heltai Naftalinját pedig Adán mutatták be először a szabadkaiak. A vidékjárás ez 
idő tájt már bevett szokása lett a Népszínház magyar társulatának, s a könnyű 
műfajhoz tartozó két darab a közönségcsalogatás szempontjából is kifizetődő volt. 
A szezonnyitó előadás meghirdetése és értékelése is a Hét Nap recenzenseinek 
tollából született meg. Dévavári Zoltán elemezte a Seregi László rendezte Molnár
darabot, melyről, mint megjegyezte, nem tudni, hogy jó-e vagy sem a „buborék 
ötletre épült cselekményű” mű, de az biztos, hogy elmés, sziporkázó, szellemes és 
játékos, s mint ilyen, kirobbanó sikerre vihető. Szerte a világon játsszák a Doktor 
urat, melyet Molnár huszonnégy évesen írt, s melyet Kellér Dezső átdolgozásában 
vittek színre Szabadkán is. Seregi László mint vendégrendező kiváló ritmusú 
produkciót rendezett. Színészvezetése eltért az itt megszokott gyakorlattól, ami 
lehetőséget adott a színészeknek arra, hogy új színekkel gazdagítsák színpadi 
játékukat. A gyakori nyílt színi taps igazolta nemcsak a rendezés módszerének 
helyénvalóságát, de a gazdag skálájú színészi teljesítményeket is, hiszen a jókedvet, 
verőfényes derűt árasztó előadás az igényes szórakoztatás megnyilvánulása is volt 
egyben. A funkcionális díszlet (Fetrik Pál) meg az ízléses kosztümök (Radmila 
Radojevié) is megnyerték Dévavári tetszését (H.N., 1968.X.4., IV).

A másik emblematikus darabot, Az ördög címűt az 1979/80-as idény végén, 
Boško Pištalo rendezésében mutatta be a magyar együttes. A produkciót Gerold 
László értékelte a Magyar Szóban. Az volt a véleménye, hogy a rendező „ördögebb



az ördögnél”, rendezése pedig egyenlő a teljes melléfogással. Megoldásai, 
szövegrövidítései nagyfokú bizonytalanságról árulkodnak, „következetlenségről 
és értetlenségről tesznek tanúságot”. Rendezése híján van a koncepciónak, „a 
molnári verbális humorral” nem tudott mit kezdeni, nélkülözi színházi világának 
ismeretét, és a hozzá nem értő húzások következtében sok a logikátlanság. A 
rendezői melléfogást enyhítendő, a színészek is sikertelenül próbálkoztak a hibák 
orvoslásával. A címszerepet alakító Korica Miklóst kivéve, mindannyian a 
téves szereposztás áldozatai lettek -  lásd Bada Irén, Szűcs Hajnalka, Kovács 
Frigyes. Függetlenül attól, hogy Korica nem tudott teljes mértékben élni a 
szerepmegformálás lehetőségeivel, az előadás „legmolnáribb teljesítményét” 
mégis ő adta (M.Sz., 1980.V.29., 10).

Hasonló véleményt fogalmazott meg Csordás Mihály, a Hét Nap kritikusa is 
a színvonalas játék nélküli produkcióról, melyet eredeti értékétől fosztott meg a 
rendező, miután a maga szája íze szerint próbálta átformálni az egyik legjobbnak 
tartott magyar társalgási vígjátékot. Az eredmény egy fájdalmas vontatottsággal 
kibontakozó előadás lett. A publikumnak nem maradt más hátra, mint hogy 
sajnálja a színészeket és a zenészeket, világosítókat, akik valahol a játékszabályok 
határán kívül voltak kénytelenek feltalálni magukat jelenetről jelenetre, felvonásról 
felvonásra (H.N., 1980.VI.6., 15).

Úgy tűnik, Molnár Ferenc színpadi műveinek nem volt nagy szerencséje a 
szabadkai magyar teátrummal. Az 1983 tavaszán műsorba iktatott Molnár
összeállítás, melyet Gosztonyi János budapesti vendégrendező vitt színre Ibolyák 
címmel a Népszínház kamaratermében, a megjelentetett kritikák szerint nem kapott 
átmenő osztályzatot. Gerold László és Csordás Mihály elmarasztalóan nyilatkozott 
mind a rendezői munkáról, mind pedig a színészi alakításokról. Csordás meglátása 
szerint sem minden nagyobb igény nélküli kabaréműsor, sem kerek és komplett 
zenés vígjáték nem kerekedett ki ebből a kísérletből (Ü., 1983. 5: 249).

Az öt jelenetből álló irodalmi összeállítás első felvonását „afféle vegyes 
felvágottnak” nevezte Gerold, az egészről pedig azt a véleményt fogalmazta meg, 
hogy a produkciót a szerző „gyengébb darabjaiból és darabocskáiból fércelték 
össze” (Híd, 1983. 5: 673-674.).

A Híd referense számára Doró Emma jelentette az igazi színházi élményt. 
Bada Irén az Ibolyákban „szükségtelenül túlkarikírozta, vénkisasszonyosra fogta 
a színésznek (és másnak) kínálkozó énektanárnőt”. Ezzel szemben Csordás úgy 
értékelte, hogy „[a] bemutató igazi, kellemes meglepetése ... Bada Irén alakítása 
volt. A színésznő a Molnár-hősök mélyebb emberi tulajdonságaival ismertetett 
meg bennünket” (Ü., ua. 249).

Az 1951 és 1985 közötti időszakban az emigrációban élő Zilahy Lajos két 
műve szerepelt a népszínházi műsorban. Először a Zenebohócokat rendezte meg 
Garay Béla az 1952/53. évadban, majd pedig Az imbroszi boszorkányra esett a 
választás 1970 márciusában. Ez volt a darab ősbemutatója is egyben.



A Zenebohócokról Kolozsi Tibor a Magyar Szóban, Lévay Endre a Hét Napban 
tette közzé előadás-értékelő írását. Mindketten kitértek a commedia dell’artéval 
kapcsolatos tudnivalók összefoglalására, s megállapították azt is, hogy Zilahynál 
az említett műfaj csak a játékkeretet adja a derűs és kacagtató jelenetekhez. 
Mindketten azt is megjegyezték, hogy Garay Béla egy jól sikerült, sallangmentes, 
könnyed és játékos produkciót hozott létre, s erre az utóbbi időkben nemigen volt 
példa. Kolozsi csak az idegen szavak kiejtését kifogásolta, míg Lévay a harmadik 
felvonás zárójelenetével volt elégedetlen, mert kissé „lehalkult a játék”. A férfi 
főszerepet is Garay játszotta. Művészi hitelességű, aprólékosan kidolgozott szerep 
lett az Angyal mester. A Magyar Szó referense arról is tájékoztatta az olvasókat, 
hogy a hosszabb ideje színpadtól távol maradott Garay mostani közreműködése 
„sokat emelt az előadás értékén” {M.Sz., 1952.XI.2., 4). Lévay is megállapította: az 
előadás sikere Garay vállára nehezedett (H.N., 1952.X1.2., 4).

Mindkét kritikus külön bekezdésben foglalkozott Fejes György színpadi 
játékával. Pehely úr alakítása arról tett tanúbizonyságot, hogy a fiatal színész 
rohamosan fejlődő, „vidéki kereteket kinőtt drámai hőssé” vált. Élményt nyújtó 
játékával ebben az előadásban pályájának egy újabb, jelentős állomásához érkezett.

Ferenczi Ibi ezúttal egy epizódszerepben -  artistanő -  nyújtott kabinetalakítást. 
Angyalné szerepében M. Pálfi M argit jeleskedett. R. Fazekas Piri természetes 
könnyedséggel jelenítette meg „a szeleburdi, de mélyen érző kislányt”, igénybe 
véve a hangulatváltások széles skáláját. A Madár urat megszemélyesítő Godányi 
Zoltán „szép színészi teljesítményt” nyújtott. Ezúttal egy félszeg tornatanár 
figuráját keltette életre az eddig fölényes fellépésű világfikat tolmácsoló színész, 
s ennek a feladatnak teljes mértékben eleget tudott tenni. A kisebb szerepek 
tolmácsolói szintén jól beleépültek az együttes játékba.

Recenziója végén Kolozsi Tibor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nézőtéren 
ülők viselkedése zavaróan hatott az előadás folyamán. Az ok nélküli köhécselés, a 
„székcsikorgatás”, a „mormoló beszélgetés”, a nézőtérre vitt egész kicsi gyerekek 
sírása, mind-mind olyan színielőadás-ellenes pillanatokat teremtenek, amelyeknek 
kiküszöbölésére hatványozottan oda kellene figyelni.

A Magyar Szóban 1952. november 16-án közzétett írás szerzője, Hegedűs Béla, 
a színházi tanács tagja volt, aki a Nyílt színtér című rovatban azt nehezményezte, 
hogy a Zenebohócok bemutatójának első felvonása utáni szünetben mind az 
intendáns, Josip Jasenovié, mind pedig a magyar társulat drámaigazgatója, Laták 
István, nemtetszésének adott kifejezést a produkcióval kapcsolatban, holott 
örülniük kellett volna a közönség meg a sajtó képviselőinek részéről kifejezésre 
juttatott elismerésnek. A hozzászólásból arra lehet következtetni, hogy társulaton 
belüli személyi ellentétekről volt szó, mindenekelőtt Garay Béla és Pataki László 
között. Nem véletlenül említette Kolozsi kritikájában Garay kétéves távollétét. 
Úgy tűnik, a színházi vezetők Patakit pártfogolták, s ezért kifogásolták azt, hogy a 
Magyar Szó kritikusa többre becsülte a Garay rendezte Marica grófnői, meg most, 
úgy tűnt, a Zenebohócokat is, mint Pataki három rendezését: a Sárga csikót, A



pusztai szél című színművet, meg A piros bugyellárist. Hegedűs reflexiója a kérdés 
nyilvánosság előtt történő tisztázására szólította fel Jasenoviéot meg Latákot, de az 
elmaradt {M.Sz., 1952.X1.16., 6)

Az imbroszi boszorkány című Zilahy-színművet Virág Mihály színpadra 
állításában láthatták a nézők. Barácius Zoltán előzetes színházi jelentéséből az 
derül ki, hogy a társulat nagy lelkesedéssel fogadta a darab műsorra tűzését. Ez 
a lelkesedés mintha szárnyakat adott volna az előadásban szereplőknek, akik a 
rendező irányításával egy gördülékeny és kiegyensúlyozott produkcióval léptek 
a közönség elé. A végén minden szereplőt érintő, szűnni nem akaró vastapssal 
jutalmazta a premierpublikum a látottakat. A kritika szerint két kiemelkedő 
szereplője volt Az imbroszi boszorkánynak, mégpedig Romhányi Ibi (Eirene 
császárné) és Pataki László (Tarasius, Bizánc püspöke). Hogy kettőjük közül ki 
volt a jobb, eldöntetlen maradt Kolozsi Tibor számára, aki a Hét Napban jelentette 
meg előadás-értékelését. Főleg szárnyaló hanghordozásukat és az egész színpadot 
betöltő, árnyalt színpadi játékukat értékelte nagyra.

Virág Mihály rendező érdemének tekintette Kolozsi, hogy az előadás egész
ben véve egyenletes és zökkenőmentes volt. A hibákat sem hallgatta el, melyek 
elsősorban az egyes színészek helytelen színpadi beszédére vonatkoztak, illetve 
a kétbalkezes függönykezelésre az előadás végén. Külön említi a kritikus K arna 
M argit „sikeres korbeli átalakulását”, Salamon Sándor őrült császárának megy- 
győző hangulatváltásait, a korrupt, hatalomra vágyó kincstárnokot megszemélye
sítő Barácius Zoltán elegáns könnyedségét. A név szerint említett színészi alakí
tások tolmácsolói között volt még Albert János, Szabó István és Verseghy József 
is. Szabó István a Szerbiai Színművészek Szövetségének Május 1. díját érdemelte 
ki, valamint a Vajdasági Színházak Fesztiváljának színészi díját Alciun püspök 
szerepéért. Ez utóbbi seregszemle Virág Mihályt és Barácius Zoltánt oklevéllel 
jutalmazta.

Petrik Pál, a díszlettervező „a konkrét időbe visszalépve is megmaradt mo
dernnek”, írta a referens. Radmiia Radojević jelmeztervező pompás kosztümjei
vel keltett feltűnést. A „történelmi látványosság” a belgrádi Népszínházban is nagy 
sikert aratott.

Móricz Zsigmond színpadi műveire három alkalommal esett a választás. A sort 
az Úri muri kezdte 1953 júniusában, azt követte a Pacsirtaszó 1956 nyarán, végül a 
Nem élhetek muzsikaszó nélküli, állította színpadra a társulat 1979 novemberében. 
Az első két produkció rendezője Varga István volt, míg a harmadikat a Pécsről 
érkezett vendég, Sík Sándor vitte színre.

1953 nyarán „a szocialista szellem alkotásainak” ünnepét, a vajdasági 
színházak ünnepi játékait szervezték meg Palicson és Szabadkán, melyek keretében 
Zrenjanin, Versec, Sremska Mitrovica, Topolya, Újvidék, Eszék színtársulatai 
léptek fel, meg a Jugoszláv Drámai Színház, illetve a szabadkai Népszínház 
mindkét társulata. Varga István rendezésében a magyar műsor összeállítói ez 
alkalomból a Móricz regényéből készült színpadi adaptációt, az Úri murit jelölték



ki bemutatásra. Miután megállapíttatott, hogy az egykori Móricz-féle átdolgozás 
kissé, úgymond, meghamisította a regény mondanivalóját, a kortársak igényeihez 
igazítva azt, a szabadkai produkció szövegkönyvét Laták István készítette el, abból 
a célból, hogy ezúttal méltóképpen kifejezésre juthasson a regény mondanivalója, 
azaz mint Lévay Endre írta, egy társadalmi osztály -  a dzsentri -  pusztulásának 
haláltánca.

A bemutatóról két recenzió készült. Az egyiket Kolozsi Tibor írta a Magyar 
Szó, a másikat Lévay Endre a Híd számára. A napilap referense dicsérte az új 
színpadi feldolgozást, állítván, hogy Latáknak „valóban sikerült teljes egészében 
színpadra átmentenie” a művészi regény légkörét: „az illúzióktól megfosztott 
dzsentri világ áporodott levegőjét” (M.Sz., 1963.VI.24., 2). Lévay ezzel szemben 
azt nyomatékosította, hogy Laták szövege a „drámai tömörítés helyett” a lazán 
összeillesztett, hosszúra sikeredett, sokszor felesleges színpadi képek egyvelege 
lett, túlságosan is sok mellékszereplővel. A drámaiság helyett gyakran a népszínmű 
irányába tolódott el egy-egy rendezőileg is kidolgozatlan kép. A rendezőnek, Varga 
Istvánnak azt rótta fel a folyóirat kritikusa, hogy túlzott mértékben tartotta magát 
a kapott szöveghez, elakadt a lényeg verbális tolmácsolásánál, alakrajzai pedig a 
legtöbb esetben befejezetlenek maradtak. A művészi képzelet szabad szárnyalását 
kérte számon Vargától, ami lehetővé tette volna a színészi alakítások művészi 
teljesítményének érvényre juttatását (Híd, 1953. 6-7: 469-474.).

Az elmondottakkal ellentétben Kolozsi azt állította, hogy „a rendező teljes 
realitással érzékeltette nemcsak a környezetet, hanem az alakokat is” (M.Sz., 1953. 
VI.24., 2). Egyedül a pincér megszemélyesítésével volt elégedetlen.

A Magyar Szó kritikusa két kimagasló színészi teljesítményről írt részletesen. 
R. Fazekas Piri Szakhmáry Zoltán feleségét tolmácsolta, bizonyítva nemcsak 
nagyszerű színpadra termettségét, de drámai mélységeket kifejezni képes 
jellemalakító erejét is. Hosszú időn át kedves közvetlenséggel, színpadi rutinnal 
megformált népszínmű, illetve népszínműszerű szerepekben láthatta a közönség, 
most viszont alkalma volt bebizonyítani színészi képességeinek sokoldalúságát is 
(Ua.). Lévay mindenekelőtt a visszafogottságot bírálta játékában.

Sántha Sándor Csörgheő Csulija volt a másik kiemelkedő színészi alakítás 
Kolozsi szerint, lévén hogy az volt az érzése, „mintha egyenesen a Móricz- 
regény lapjairól, illetve egyenesen a századforduló körüli évek nagykunsági 
parasztvárosából lépett volna” a publikum elé. Lévay ezzel szemben úgy látta őt, 
mint egy ,jó  svádájú” polgárt, akin nagyokat lehet kacagni, de akitől távol áll az 
„úri embertelenség”.

A Szakhmáry Zoltánt alakító Verseghy József színészi játékából, Kolozsi 
meglátása szerint, hiányzott a következetesség. A ///í/kritikusával egyetértett abban, 
hogy egy jó lelkű földbirtokos jelent meg a színen, aki végigmuzsikáltatta magát 
a pusztán, „így mulat minálunk egy úr” módján, s ennek az lett a következménye, 
hogy játékában a tragikum helyett a dölyfösség, belső összeomlás helyett pedig a 
dac jutott kifejezésre.



Jámbor, kedélyes hangú papírmasé figura, nem pedig a széthulló Magyarország 
sírásója lett Szabó János Zselley ezredese, legalábbis ilyennek látta Lévay. Kolozsi 
az epizódszerepek alakítóinak névsorában tett róla említést. Az volt a véleménye, 
hogy a mellékszerepek jó kezekben voltak. Virág Mihály, Fejes György és Szabó 
István földmunkásokat jelenítettek meg, sikerrel.

K. Szkala Jolán Rozikája nem volt eléggé meggyőző. Lévay szerint olyan 
formátumú színésznőnek kellett volna adni ezt a szerepet, mint amilyen Szabó 
Cs. Mária {Híd, 273.). Remete Károly élettel teli Borbírójáról jó véleménnyel volt 
Kolozsi. Úgy ítélte meg, hogy hiteles és erőteljes volt a szereptolmácsolása, és 
az előadás harmadik legjobb alakítását vélte benne felfedezni. Amiben mindkét 
recenzensnek azonos volt a véleménye, az a díszlettervezőnek, De Negri Endrének 
művészi igénnyel készített, teljes színpadi illúziót keltő, pusztát megidéző 
színpadképe volt.

A Pacsirtaszó című színmű bemutatójának, melyet szintén Varga István 
rendezett, ugyancsak felemás fogadtatása lett. Lévay Endre a Hét Napban tette 
meg észrevételeit az 1956. július 7-én előadott Móricz-darabról. Más kritika nem 
is jelent meg az előadásról. A hetilap referense ezúttal is azt nehezményezte, hogy 
az elbeszélés két világháború között színre vitt színpadi változatát újfent az akkori 
színházi követelményekhez igazította az író. Ma már biztos nem áldozná fel a 
nyílt színi tapsokért az eredeti mondanivalót, jegyezte meg a kritikus. Úgy vélte: 
„Mezei virágok ezernyi színével fölruházott takaros menyecske, a pirospozsgás 
arcú, izmos parasztlegény és a furulyaszó, és a csárdás, hogy aztán rúgjuk a port 
kivilágos-kivirradtig” -  ez lett a produkció.

A rendezést érte elsősorban a kifogás, mert Varga István megengedte, hogy „a 
hazug és kacifántosán muskátlis színpadi görögtűz” elűzze a színpadról a paraszti 
élet igaz hangjait. Öblös és torokhangoktól zengett a játéktér, „a színpadra rajzolt 
falusi cigánybanda” pedig a száz év előtti, Sárga cs/Aóbelire emlékeztette Lévayt. A 
„megrázóan szép emberi jelenetek” csak Fejes György (az öreg) és Sántha Sándor 
(a bíró) alakításain keresztül jutottak el a nézőkig, a többi szereplő nem tudta meg 
sem közelíteni játékuk művészi magaslatait. Erőltetett tömegjelenetekben, rikító 
kabaréfigurákban bővelkedett a produkció, s gyakran jutottak kifejezésre a színészek 
játékában a népszínműves komikum torzított, elhasznált elemei. Csak Heck Paula 
(a menyecske) és Czehe Gusztáv (a kántortanító), valamint Dováth Amália (Kati 
néni) alakításáról szólt még elismerően a hetilap kritikusa. A díszlettervezőnek, 
Petrik Pálnak új törekvésekről tanúskodó munkájáról megjegyezte, hogy az 
művészi ihletésű volt, különös tekintettel az első és a harmadik felvonásra (H.N., 
1956.VII.15., 7).

Egybehangzóan elmarasztaló minősítést fogalmazott meg a Nem élhetek 
muzsikaszó nélkül című produkcióról Gerold László a Magyar Szóban, valamint 
Csordás Mihály a Hét Napban. A  Sík Ferenc rendezte, 1979. november 16-i 
bemutatót az elmúlt évek legnagyobb művészi bukásaként jellemezte a napilap 
recenzense (M.Sz., 1979.XI.18., 13), aki a Muzsikaszó-jókívánság címet adta



írásának, míg Csordás Mihály Jópofa nótázásxó\ számolt be a hetilap kritikusaként. 
Afféle vidám szilveszteri mulatozásnak is elmehetett volna az előadás, írta, „ha 
valamivel több szellemmel és temperamentummal csendült volna fel a magyar 
nóta. [...] Egy vérbeli falusi disznótoros vacsorához már nem merném hasonlítani”.

A közönség szórakoztatására irányuló szándék nem minden esetben elítélendő, 
folytatta Csordás, de ha a produkció öt-hat próbával készül, a rendezés pedig híján 
van a koncepciónak, és a felszínesség, a kidolgozatlanság, meg a sablonos gesztu
sok sorjázása jellemzik azt, akkor bizony ki kell mondani, hogy az ilyen előadás 
méltatlan mind a színházhoz, mind a színészekhez, mind pedig a Móricz-évfordu- 
lóhoz, melynek apropójára iktatták műsorba a Móricz-művet (H.N., 1979.X1.23., 
16).

Gerold László, miután megállapította, hogy „szegény Móricz Zsigmondnak” 
sem életében, sem holtában nem volt szerencséje a színházzal, ki is jelenti: „Sík 
Sándor rendezése felélesztette ... a mulatós-mulattatós, idejét múlt polgári giccsz- 
színházat”, mely tobzódik az álnépiességben, hazugságban, „a boros, kocsmázó, 
gügyén humoros jelenetekben”, s nagymértékben járul hozzá a közönség színhá
zi ízlésének deformálásához {M.Sz., 1979.XI.18., 13). A jellegtelen díszlet (Csányi 
Árpád), meg az ízléstelen jelmezek (Schaffer Judit) teljesen elgiccsesítették az 
előadást. Végül Gerold leszögezte: Szabadkának nincs szerencséje a magyarországi 
„behozatali” rendezőkkel (Ua.).

Mindkét referens abban is egyetértett, hogy Süveges Eta Pipi nénije volt az 
egyetlen színészi alakítás, mely kivált a szabvány nagynénik közül: „ellentmondá
sokból szőtt, tragikomikus, eleven figura” volt „a tömény ízléstelenséget” prezen
táló giccsparádéban. Gerold még azt is megjósolta, hogy a felsorakoztatott fogyaté
kosságok ellenére, az előadás feltehetően nagy közönségsiker lesz.

Úgy tűnik, eszmei és politikai szempontból igencsak szalonképesnek tartotta 
a korabeli kritika az 1954. október 21-én bemutatott Sárga liliom című színművet, 
melyet a Holnaposok körébe tartozó, majd később Londonban élő Bíró Lajos dol
gozott át színpadi változattá a Szolgák országa „forró hevületű prózájából”. Sikeres 
darab lett belőle már az ősbemutató idején, 1910-ben is. A közönségsikert részben 
annak is köszönhette, hogy a „harcos naturalista drámából a romantika elavult pó
zaival átszőtt, szerelmi társalgási drámává” vált az egyébként „közmorált leplező 
dráma”, lévén hogy az üzletszínházak íratlan szabálya a 20. század elején nem en
gedhette meg magának a kegyetlen társadalmi ítéletet kimondó produkciókat (A 
magyar irodalom története 1905-től 1919-ig, 1965, V. kötet: 466). Mindezek elle
nére mind a Magyar Szó, mind pedig a Hét Nap kritikusa igazi színházi és művé
szi eseménynek tartotta a Gavella-tanítvány, Varga István rendezte előadást, mely 
Lévay Endre szerint a századfordulós „uram-bátyám ország” témájára íródott, és 
amellett tett tanúbizonyságot, hogy akkortájt „kész fertő volt egy-egy vidéki város”. 
A hetilap referense úgy ítélte meg -  s ebben egyetértett Laták Istvánnal, a napilap 
kritikusával - ,  hogy ez a mű bátor és nyílt bírálata az elposványosodott uralkodó 
osztálynak, meg a gátlástalan kispolgári törtetésnek {H.N., 1954.X.24., 6).



Varga István rendezését mindkét kritikus magasra értékelte. Lévay azt emelte 
ki, hogy a rendező, úgymond, „szélességében és mélységében” olyan művészi ma
gaslatokig jutott el a több mint harminc embert mozgató produkcióban, amire eddi
gi munkássága során még nem volt példa. „Emberien ember tudott maradni minden 
színésze a színpadon”, mind a mozgás, mind pedig a hanghordozás tekintetében. A 
harmonikusan kidolgozott előadásban ezúttal a csendnek is meghatározó szerep ju
tott. A három és fél órás színpadi játékban a fiatal színészeket is szerepeltette Varga. 
A hetilap recenzense első helyen Bocskovics Rózsit említette, aki addig tőle még 
nem látott, egyéni közvetlenséggel formálta meg a ráosztott szerepet. A fiatal orvost 
Szilágyi László keltette életre, és „lélegzetelállító” jeleneteket produkált a színpa
don. Fejes György (Thurzó Viktor főhadnagy) agyafúrt, számító huszártisztként 
maradéktalanul érvényre juttatta jellemszínészi képességeit. Sántha Sándor a fő
kapitány szerepében simán gördülő játékával, s azzal „összhangba lévő dikciójával” 
kiforrott művészi teljesítményt nyújtott. A kisebb szerepekben fellépőket is megdi
csérte Lévay, hozzáfűzve, hogy Péter László fiákeresként kabinetalakítással lepte 
meg a publikumot. Petrik Pál művészi igénnyel készült díszletéről is jó véleménye 
volt mindkét referensnek (H.N., 1954.X.24., 6).

Laták István, a Magyar Szó kritikusa mindenekelőtt a színpadi mű elemzésé
vel foglalkozott. Magáról az előadásról annyit jegyzett meg, hogy Varga a darab 
„mai dramaturgiai átsimítását felhasználva építette föl játéktervét”, melyben he
lyet kaptak mind a „tapasztalt régiek”, mind pedig „a tehetségüket most bontogató 
ifjabb színjátszók” (M.Sz., 1954.X.21., 8).

A novellista, újságíró, majd pedig ígéretes drámaíró-tehetségnek, Barta La
josnak két művét mutatta be egymás után a szabadkai társulat. Először a Zsuzsi 
című zenés vígjáték kapott színpadot Varga István rendezésében 1957 májusában, 
majd pedig egy év múlva, 1958 októberében Virág Mihály vitte színre a Szerelem 
című színművet, melynek ősbemutatója a Vígszínházban volt 1916-ban.

A Zsuzsi népszínműre emlékeztette Lévay Endrét, aki a Hét Napban írt a há
romórás előadásról, amelynek rövid tartalma az lehetett volna, hogy „meglátni és 
megszeretni egy pillanat műve volt”. Az érzelmes műdalok, meg az előadás végén 
egymásba boruló szerelmesek arra voltak kitalálva, hogy kedvében járjanak a közön
ségnek, de behatóbb elemzést nem érdemelt a produkció” (H.N., 1957.V.26., 7).

Sulhóf József a Hídban csak azért foglalkozott a Zsuzsival, mert a zombori 
színházi találkozóra ezt az előadást vitte a magyar társulat. Elmarasztaló vélemé
nyének oka az volt, hogy nem értette, miért kellett a műből „érthetetlenül és indo
kolatlanul” hatásvadászaton alapuló népszínművet csinálni. Egyedül a szereplők jó 
színpadi játékát emelte ki mindkét kritikus, meg a remekbe szabott epizódszerepe
ket, de az elmondottak, szerintük, nem igazolták a műsorba iktatás helyénvalósá
gát (Híd, 1957. 7: 444-446.).

A Virág Mihály rendezte Szerelemről két kritika is született. Németh P. István 
a Magyar Szó bán, Lévay Endre pedig a Hét Napban tette közzé írását az előadás
ról. A bemutatót megelőzően a napilap referense úgy vélte, szükség van egy rövid



ismertetőre is mind az íróval, mind pedig a darabbal kapcsolatban, lévén hogy, 
szerinte, kevésbé ismert szerzőről van szó. Az első világháború előtti polgári világ 
egyszerű és szürke hétköznapjait bemutató müvet Németh P. lélektani drámaként 
jellemezte. A színmű erényeként a cizellált stílust, meg a „lírai telítettséget” nevez
te meg, s erre vonatkozóan kritikájában úgy fogalmazott, hogy Virág Mihály „a 
szerzővel azonos eszközökkel dolgozott”. Nem törekedett a „reális mondanivaló 
kidomborítására”, inkább a hangulati elemek érzékeltetésére, csiszolására fektette 
a hangsúlyt. Németh P. szerint így a produkció felépítése túlságosan is részletekbe 
menőre és „magyarázóra” sikeredett, s ezért lett vontatott az előadás (M.Sz., 1958. 
XI.8., 3).

A Hét Nap kritikusa azt állította, hogy a rendező jó érzékkel tapogatta ki a da
rab lényegét, szemléltetni tudta a tikkadt légkört, s a néző hiteles alakokat láthatott a 
színen, az egyes jelenetekben pedig csehovi színeket lehetett felfedezni.

Fejes György a bemutatón az egykor Góth Sándor alakította Komoróczyt sze
mélyesítette meg. „Egy beteges és furcsa lelkű, sápadt fiatalembert” keltett életre el- 
mélyülten, nagy átéléssel, s „alakításával tiszta és közvetlen színházi élményt nyúj
tott” -  írta Németh P. Lévay ezt a megállapítást azzal egészítette ki, hogy Fejesnek 
nemcsak finom érzéke van a szatírához, de ő az emberi megjelenítés nagymestere is.

R. Fazekas Piri Szalaynéja mindkét kritikus értékelése szerint színészileg egy 
hús-vér figura lett, annak ellenére, hogy a leggyengébben megírt alakja a darabnak, 
viszont a színésznő nagy belső átéléssel jelenítette meg a színpadi figurát. A Hét Nap 
referense az egyik legszebb színpadi teljesítményének nevezte a mértéktartáson, ki
egyensúlyozott színpadi játékon alapuló szereptolmácsolást.

Szabó Cs. Máriát (Szalay Nelli) Németh P. otthonos színpadi mozgásáért, 
tiszta szövegmondásáért részesítette dicséretben, míg Lévay a játékosságát, hangu
latteremtő képességét emelte ki, s üde színekben gazdag alakításáról áradozott. A 
mély, alt hangszín birtokosa, Tóth Éva (Lujza) a hetilap kritikusa szerint a szerep 
drámai akcentusait érvényesítette. Németh P. alakításának kiegyensúlyozottságát 
hangsúlyozta, viszont rosszallásának adott hangot azért, mert a színésznőnek időn
ként patetikus volt a szövegmondása. Czehe Gusztáv az öreg fűszeres szerepében 
azt bizonyította be, hogy egyike a legjobb epizódszereplőknek a társulatban, aki kis 
szerepeiben is maradandót képes alkotni a színpadon. Szabó János (Szalay) simán 
gördülő játékán a rossz dikció sokat rontott. Mindkét kritikus ötletesnek, odaillőnek 
találta Petrik Pál díszleteit és jelmezeit, melyek az előadás mondanivalóját szolgál
ták.

Az 1959/60-as évadról a Hét Nap jelentette meg Lévay Endre ismertetőjét a 
soron következő előadásokat számba véve. Hangsúlyozta, a társulat mindent megtett 
annak érdekében, hogy a művészi színvonal tekintetében „egy lépcsőfokkal” feljebb 
kerüljenek a produkciók „a szórakoztató”, a „pihentető” darabok színre vitelének 
vonatkozásában. Az idénynyitó a kortárs szerző Fehér Klára Nem vagyunk angyalok 
című vígjátéka lesz, melyet Garay Béla állít színpadra. Mellesleg, ekkor szerződött a 
társulathoz Romhányi Ibi és Majoros Katica (H.N., 1959.IX.6.).



A Nem vagyunk angyalokról annyit kell megjegyezni, hogy a közönségsiker 
megvolt ugyan, de nem tartozott azok közé az előadások közé, melyek a magyar 
színjátszás hírnevét öregbítették volna.

A Topolyai Járási Magyar Népszínház megszüntetésével a vidékjárással 
kapcsolatos elvárásokat a szabadkai magyar társulatnak kellett teljesítenie, ami 
igencsak nagy terheket rótt az együttesre, nemcsak a szervezés, de a megnövekedett 
előadásszámok viszonylatában is. Hogy valamelyest enyhítsenek azon az űrön, amit 
a színház megszüntetése okozott, az illetékesek azt találták ki, hogy nem csupán 
megnövelik a vidékjáró előadások számát, de újból felelevenítik a vidéki bemutatók 
gyakorlatát is. Őrsi Ferenc Fekete ventillátor című drámáját, melyet Virág Mihály 
rendezett, Topolyán mutatták be, s az majdnem teljes kudarccal végződött, ugyanis 
alig néhány néző jött el a bemutatóra. Az eseményről Vukovics Géza tudósított 
a Magyar Szó bán. Az okok nyomába eredve több szempontot is figyelembe vett, 
hiszen Topolya addig a magyar színjátszás egyik otthona volt. Nem lehetett anyagi 
okokra, családi kötelezettségekre, egyéb elfoglaltságokra hivatkozni, esetleg a 
hírverés hiányára, de még csak arra sem, hogy a helybeli publikum nem kedveli a 
„zord drámákat”. Feltehetően színházuk megszüntetésére ilyen módon válaszoltak 
a kisváros lakói. A vidéki bemutató intézménye Zentán is vereséget szenvedett. 
Aleksandar Obrenovié Változatok című drámai játékára mindössze ötven-hatvan 
néző ült be a nézőtérre.

Vukovics Géza a tudósításában arról is beszámolt, hogy a szabadkai színészek 
sem örültek az új, megnövekedett kötelezettségeket generáló vidékjárásnak, hiszen 
eddig is alig győzték a feladataik elvégzését. Délelőtt próba, majd utazás és előadás 
következett. Végül hajnaltájt érkeztek vissza Szabadkára, s alig maradt idejük a 
pihenésre. A cikkíró szerint az elkövetkezőkben az illetékesek a felgyülemlett 
problémák rendezését igyekeznek majd minél fájdalommentesebben megoldani.

A látott előadásról elmarasztalóan vélekedett a referens, hiszen az, mint 
állította „a karikírozó beállításban -  amely nem hiteles színpadi mása a szövegnek 
- , helytelen volt, a színészek viszont jól megállták helyüket” {M.Sz., 1960.XI.19., 7).

Kolozsi Tibornak sem volt jobb véleménye az Őrsi-darab színpadra állításáról, 
de magát a gyarmatokkal kapcsolatos kérdéseket feszegető művet sem tartotta 
alkalmasnak arra, hogy érdeklődést váltson ki a közönség körében. A Virág
féle rendezés következetlen volt az alakok magrajzolásában is, így a szerepeket 
megformálók sok kívánnivalót hagytak maguk után (H.N., 1960.XI.6., 8).

Újkori szerző volt Rácz György is, akinek a Csókot kérek című vígjátékát, mint 
kis személyzetű darabot szintén vidékjárásra szánták, rendezője pedig Garay Béla 
volt. A jóformán cselekmény nélküli szövegből kellett Garaynak nézhető előadást 
fabrikálnia. Dévavári Zoltán annyit jegyzett meg róla a hetilapban, hogy „ez a 
mű nem volt se üdítő, se szívderítő, s megmosolyogtatni is alig volt képes” (H.N., 
1961.V.5., 8).

Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékának színrevitelét is Garayra bízta a 
társulati vezetés. Bemutatója Zomborban volt 1962. június 16-án, de hogy miképpen



fogadták a nézők az előadást, nem tudni. Az előadások száma ismeretes: összesen 
11954-en tapsoltak a produkciónak (Gerold/Pastyik, 1970: 77). Annyit lehet még 
tudni róla, hogy ősszel a muraközi turné egyik müsordarabja volt a Kérők.

Kortárs magyar szerző művével indult az 1962/63. évad. Kállay István Az igaz
ság házhoz jön  című színmüvét Virág Mihály rendezte. Lévay a Hét Napban feltétel 
nélküli dicséretben részesítette a munkáját. A generációk közötti konfliktus okozta 
szakadék a darab témája, története pedig tragikus ellentmondásokra épül. Az apát 
alakító Pataki László „az emberi test minden ízének valami megnevezhetetlen moz
gásában” hús-vér ember volt a színpadon. Teatralitás nélküli szerepformálás jelle
mezte a színész játékát, s Lévay úgy értékelte, hogy eddig látott alakításainak egyik 
legjobbikával találkozhatott a premierközönség.

Hasonló véleménye volt Szabó Cs. M ária színészi teljesítményéről is, aki az 
anya szerepében képes volt hihetetlenül személytelen maradni: „Nagy erő kell ahhoz 
-írta - , hogy egy érdemekkel élő tragika ennyire jelentéktelenné tudjon zsugorodni. 
Ez az, amikor a színésznő a rivaldafényben a fénytelenséget vállalva önmaga fölé 
emelkedik”.

A fiú szerepét két színészre, Barácius Zoltánra és ifj. Szabó Istvánra osztotta 
ki a rendező. Az előbbi egy szangvinikus, toporzékoló, széles skálára tágított sze
repértelmezést hozott, míg a másik egy befelé forduló, önmagában vergődő, halk 
szavú, elmélkedésre hajlamos figurát jelenített meg a színpadon. Czehe Gusztáv (a 
nyomozó), Godányi Zoltán (sofőr) és Tóth Éva (a lány) színészi játékával is elége
dett volt a referens (H.N., 1962.X.26., 10).

Szerb Antal Magyar irodalomtörténete a nyugatos stílusromantika szerzői közé 
sorolta mind Szép Ernőt, mind pedig Tersánszky Józsi Jenőt, a Kakuk Marci szer
zőjét, megállapítván az utóbbiról, hogy „ő a nyers elevenség irányába stilizál. [...] A 
társadalom kívüliek életét annyi akasztófahumorral és idilli jóérzéssel rajzolja, hogy 
az olvasó szinte szeretne lemondani kétes polgári méltóságáról, és beállni Kakuk 
Marci pajtásai közé” (Szerb, 1972: 472-473.).

A szabadkai Népszínház 1964 januárjában mutatta be a zenés bohózatot Garay 
Béla rendezésében. Az előadásnak nagy közönségsikere lett, hiszen több mint 
húszezren mentek színházba, hogy láthassák a magasztos csibész viselt dolgait (M.Sz.,
1964.1.31., 9). A produkcióról két kritika jelent meg. Lévay Endre a Hét Napban, 
Vukovics Géza pedig a Magyar Szóban elemezte a látott előadást. Mindketten 
K arna Margit (Méltóságos asszony) és Heck Paula (Csuriné) alakítását emelték ki, 
állítván, hogy lehetőségük volt egy vérbő színpadi játékot produkálni, és a legnagyobb 
közönségsikert is ők aratták. A címszereplő Albert János szereptolmácsolásáról 
Lévaynak az volt a véleménye, hogy „némi vagány könnyedséggel adósunk maradt” 
(H.N., 1964.1.17., 8). Vukovics Géza hasonlóan vélekedett Albert Kakuk Marcijáról, 
de a szerepértelmezés melléfogását a téves rendezői beállítás számlájára írta. Mint 
leszögezte, a túlzott óvatossággal párosuló gondossága Garaynak azt eredményezte, 
hogy a fiatal színész játéka a kelleténél kevésbé volt pajzán és nagyvonalú. Az ötletes 
rendezés egyébként gördülékeny színpadi játékot hívott életre, de az a tény, hogy



kínosan ügyelt, nehogy tiszavirág-életü vígjátéki alany váljék a főhősből, hatással 
volt a vérszegényebb szereptolmácsolásra .

Lévay Endre a már említetteken kívül Huszka Ica (Pattanó Rozi), Romhányi 
Ibi (Gizus), Verseghy József (Bojnik) alakítását értékelte még kedvezően. Kakuk 
Marci műsorra tűzéséről azért szólt elismerően a Hét Nap referense, mert miközben 
a színház a közönség ún. könnyű műfaj iránti igényét igyekezett kielégíteni, a 
kritika elvárásait is figyelembe vette, így a bemutatót követően, mint írta, a néző is 
meg a kritikus is elégedetten távozhatott a színházból.

Az 1965/66. évadra készülő, huszadik életévébe lépő színházról Lévay Endre 
készített egy előzetes összefoglalót, illetve a tervekre vonatkozó tudósítást a Hét 
Napban (1965.VI1.16., 13). Elöljáróban megállapította, hogy a semmiből kellett 
„csupasz kézzel” maradandót létrehozni, s ehhez nagy lélek- és akaraterőre 
volt szükség. Megfeszített munka jellemezte a társulatot, hiszen nemcsak 
színielőadásokat kellett realizálni, de a továbbképzés terén is sok tennivaló akadt. 
Az elmúlt időszakban sikerült az együttesnek a „peremvidéki színházak keretét 
kinőnie” és felzárkóznia „a neves és fémjelzett színházak közé”. Ma már eljutott arra 
a szintre, amelyen a nagyszínpadi művek tolmácsolásában is helyt tud majd állni. A 
tudósító a következő év repertoárja összeállításának okán azt is megjegyezte, hogy 
a társulat immár alkalmassá vált a magasabb művészi igénnyel készülő színpadi 
produkciók kivitelezésére, s ezért a jubileumi előadásra Madách Imre Az ember 
tragédiája című drámai költeményét látta elő a művészeti vezetés. Itt mondjuk el 
azt is, hogy az elmúlt időszakban sokszor felmerült a színház munkájáról szóló 
írásokban annak az óhajnak a megfogalmazása, mely a Tragédia bemutatására 
vonatkozott, de a színészek szakmai alulképzettsége nem tette lehetővé a magyar 
drámairodalom ezen alapos és mélyreható felkészültséget feltételező remekművének 
színpadra állítását. A húszéves évfordulóra való készülődésben viszont esélyt látott 
a színházi vezetés arra, hogy a társulat kibontakoztathassa teljesítőképességének 
minőségben is megnyilvánuló lehetőségeit. A színészek jelentős hányada részére 
szakmai képzést is szerveztek abból a célból, hogy a Madách-műben kapott 
szerepekben helyt tudjanak majd állni. Erről, mellesleg, Gerold László tudósított 
a Magyar Szó 1965. július 18-i, illetve Kolozsi Tibor a hetilap szeptember 17-i 
számában.

Nagy József színházi jegyzetét a Dolgozókban a látott utolsó előtti főpróbát 
követően fogalmazta meg azzal a szándékkal, hogy rávilágítson az előadás 
kivitelezésének olyan hiányosságaira, „amelyeken talán még segíteni lehetne” (D.,
1966.1.1., 17).

Mindenekelőtt a színház műszaki lehetőségeinek fogyatékosságait vette 
számba, hangsúlyozván, hogy a műszaki felkészültség sok kívánnivalót hagy 
maga után, főleg a technikai személyzet munkáját illetően, ami bizonyos fokú 
felelőtlenségükben, szervezetlenségükben jut kifejezésre. Szerinte a rendező, 
Virág Mihály ennek tudatában döntött úgy, hogy a beállításban ugyanazt az 
eljárást alkalmazza, mint a Koldusoperában, nevezetesen, hogy a folytonosan



váltakozó jelenetekben maguk a szereplők állítják be a soron következő cselekmény 
környezetét érzékeltető színpadképet. Ily módon pergőbbé vált ugyan az előadás, 
de a korszerű és modern brechti módszer alkalmazását a Tragédia esetében 
nem tartotta odaillőnek, elfogadhatónak Nagy József, mert, mint írta, az káros 
és illúzióromboló volt a mű legfontosabb mondanivalójának a tolmácsolásában: 
az elidegenítés eszközeként a klasszikus mű sötét tónusainak a felhígítását 
eredményezte (D., ua.).

Nem ellenzője a jegyzetíró az újítási kísérleteknek, de ugyanakkor az 
örökérvényű igazságokat és szabályokat a színpadon be kell tartani, állította, 
mert azok megsemmisítése veszélybe sodorhatja a darab lényegének kifejezésre 
juttatását. Példának a Tragédia misztériumdráma-jellegét említette, mert úgy látta, 
e jellege a műnek áldozatul esett a realitásra való törekvésben. Nagy József arra 
a megállapításra jutott, hogy „a portalanítás és a túlzott korszerűsítés” nem vált 
előnyére a madáchi műnek. Nézete szerint az egyszerűsítésre és realitásra való 
igyekezetnek a színészek játéka is részben a kárvallottja lett. Fejes György Ádámja 
„egyszerű átlagemberként hatott”. Játékából hiányzott a nemes csengésű pátosz, 
mely Nagy véleménye szerint „valóban hatásossá tehetné Madách méltósággal 
teli költői szövegét”. A Dolgozók referense helytelenítette továbbá Lucifer 
„pozitivitásának hangsúlyozását, emberies magatartását, ... pesszimizmusának 
elkendőzését”, mert Ádám küzdelme a bukások sorozatának ellenére is, csak 
a luciferi pesszimista világszemlélet jelenetében „magasodhat hatalmassá, 
diadalmassá” (ZX, ua.).

Nagy József véleményét a rendezői koncepció viszonylatában nem osztotta 
sem Gerold, a Magyar Szó, sem Kolozsi Tibor, a Hét Nap recenzense, de még a 
budapesti Magyar Nemzet 1966. január 15-i számában közzétett részletes előadás
értékelés sem.

A napilap kritikusa elöljáróban azt nyomatékosította, hogy a Tragédia előadá
sa „kivételes erőfeszítést és ünnepet jelent minden színház számára”, a szabadkai
ak produkciója pedig „nem nevezhető a színház erejét meghaladó vállalkozásnak. 
Hiszen jóval felülmúlta a szabadkaiak képviselte színvonalat”. Nagy Józseffel el
lentétben, Gerold a rendezésben éppen a hagyományostól való tudatos eltérésre 
való törekvést emelte ki. A se misztikus, se politikai színezetű megjelenítésben 
a kritikus lényegében Virág Mihálynak a kortársi érdeklődésre összpontosító 
igyekezetét Üdvözölte, s ezt a műfajilag nem egységes alkotásnak a pátoszmentes, 
puritán színrevitel biztosította. „Azzal hogy a színészek maguk végzik az újabb 
jelenetek díszleteinek az elhelyezését a játéktéren -  Gerold szerint - ,  sajátos moz
galmasságot, szükséges folytonosságot kölcsönöznek az előadásnak”. Az egyipto
mi szín záróakkordjait kivéve, Virág tömegjeleneteit magasra értékelte a kritikus. 
A legsikerültebbek közé az athénit, a prágait és a londonit sorolta. A rendezéssel 
kapcsolatban arra a megállapításra jutott, hogy a látott bemutató következetesen 
végiggondolt, korszerű rendezői produkció volt. Kifogást fogalmazott meg viszont 
a szereposztással kapcsolatban. Első helyen az egyiptomi színben megjelenő ifj.



Szabó Istvánt tartotta melléfogásnak. Fejes György „kora és fizikuma miatt” csak 
három jelentben -  a tizenöt helyett! -  nyújtott hiteles és művészi alakítást, éspe
dig Danton, Kepler és Miltiadész megszemélyesítőjeként. Az édenkerti képekben 
„majdnem komikusán hatott”. Pataki László kiegyensúlyozott, következetes Lu
cifer volt, és alakítása az előadás „színészi teljesítményinek a csúcsút” jelentette. 
Romhányi Ibi ezerarcú Évája „végtelenül összetett szerep” megformálására adott 
alkalmat. Az utóbbi évek legsikerültebb alakításainak egyikeként lesz számon tart
va a Romhányi megjelenítette Éva mind a színészileg, mind pedig a tiszta szöveg
mondást illetően.

A mellékszerepek tekintetében Verseghy József (Péter apostol, Agg eretnek 
stb.), Nagy István, Dóró Emma és Tóth Éva (Hipia) alakításai nyerték el még 
Gerold tetszését. A díszlettervező Petrik Pál, valamint a jelmezek megálmodója, 
Radmila Radojevié az alapvető rendezői elképzelés realizálásához járult hozzá 
gyümölcsözően {M.Sz., 1966.1.7., 9).

Kolozsi Tibor, a Hét Nap kritikusa írását azzal kezdte, hogy nem a művet, 
hanem legfőképp a látott előadást kívánja elemezni, ahogy az illik, hiszen a 
színház jubileumi évéről van szó. A bemutatót megelőzően igen sokan feltették 
a kérdést, vajon a magyar társulat képes lesz-e megbirkózni egy olyan nagy és 
erőt próbáló feladattal, mint a Tragédia színrevitele. A látottak alapján a kételyek 
szertefoszlottak, írta Kolozsi. A produkciót néma csendben követték a nézők, hogy 
aztán szűnni nem akaró tapssal jutalmazzák a résztvevőket. A kivételes színházi 
élmény rendezője, Virág Mihály minden elismerést megérdemel. „A módszer, 
ahogyan az egész színpadot valami átlátszó légnemű, álomszerű környezetnek 
vette,... minden realitástól függetlenül hozzásegítette egyrészt a színpadi díszletek 
ötletes kicseréléséhez, másrészt pedig fokozta az előadás iramát”. A hosszú 
drámai költemény nem vált unalmassá, köszönve a rövidítéseknek, meg a rendezői 
leleményességnek. A pozitív összbenyomás nem azt jelenti, hogy hibátlan volt a 
produkció, de azt mindenképpen igen, hogy a végeredmény sikeresnek mondható. 
Kolozsi nem hallgatta el a kevésbé jó rendezői megoldásokat sem. Ezek közé 
sorolta az athéni jelenetet, melyből hiányzott a tömeg által generált drámaiság. A 
római jelenet híján volt a bacchanália légkörének érzékeltetésével, a gladiátorok 
küzdelme pedig időnként komikusán hatott. Ez utóbbi függ a színészi képességtől, 
úgyhogy a továbbiakban ezen javítani lehet, jegyezte meg a hetilap referense. 
Ugyanakkor szerinte a második részben magától értetődő természetesség lengte 
át a francia forradalom párizsi jelenetét, s úgyszintén a londoni színt. Egyébként 
pedig a színészi teljesítmények tekintetében is ezek a részek voltak az előadás 
csúcspontjai.

Az egész előadás mozgatórugója Pataki László Lucifer-alakítása volt. 
Közvetlenség, következetesség jellemezte a luciferi mesterkedés kifejezésre 
juttatását, nemcsak a színpadi játékot, de a hanghordozás változatosságát illetően 
is. A legtöbb taps neki jutott ki. A kritikus robusztusnak, erőteljesnek képzelte 
el Adámot, s ezért a Fejes György által tolmácsolt alakot „kissé puhának,



bizonytalannak” látta. Az első részben halványabbnak tűnt, míg a másodikban, 
főleg Danteként sikerült megtalálnia a színpadi alak életre keltése érdekében a 
megfelelő színészi kifejezésformákat. Az Évát megszemélyesítő Romhányi Ibi 
teljes értékű színészi teljesítményt nyújtott, különösen akkor, amikor „az örök 
asszony érzéseinek, gondolatainak” kellett hangot adnia, de Kolozsi úgy látta, hogy 
amikor háttérbe került, amikor szerepe némaságra ítélte, nem tudott kellőképpen 
érvényesülni: „Ilyenkor vált érezhetővé, hogy a tizenöt jeleneten át változó Éva 
szerepe talán egy kicsit meghaladja erejét” (H.N., 1966.1.7., 12).

Hogy Kolozsi tévedett-e, vagy időközben Romhányi alakítása beérett, nem 
tudni, de tény, hogy a néhány hónappal később megtartott zombori színházi fesz
tiválon Romhányi Évája elvitte a színésznői pálmát, ő lett a rendezvény díjnyertes 
színésznője. Pataki, Virág meg Tóth Éva elismerő oklevelet kaptak.

A Hét Nap kritikusa felsorolás formájában a kisebb szerepek közül Szabó Cs. 
M ária Helénáját és Tóth Éva cigányasszonyát emelte ki, meg Petrik Pál díszlet- 
és Radmila Radojevié jelmeztervező munkáját.

A Hét Nap közölte a Tragédia magyarországi visszhangját összegező írást is. 
A vélemények nagy vonalakban megegyeztek a Magyar Szó bán meg a hetilapban 
közzétett értékelésekkel. Megállapítást nyert, hogy a szabadkai Tragédia színpadra 
állításának előzménynélkülisége nem jelentett hátrányt, sőt „néhány hét alatt ko
runkhoz felnőtt, gondolkodó Tragédiát hozott ... világra. Az égi zengzet nagyon 
reálisan szól, a hozsánna értelmes, a küzdelem földi, az akadályok és a törekvések 
emberiek, az eszméknek gravitációja van”. Az egyszerű és hatásos térben -  Petrik 
díszlete -  „puritánul, tiszta körvonalakkal valósul meg” Virág Mihály rendezői 
elképzelése. A színészek külső segítség nélkül, pusztán Madách meg a rendező 
gondolataiból építkeznek, s a „történelmi álomlátást a szereplők fizikailag is saját 
maguk rendezik be, mintegy a saját álmuk anyagából teremtik meg a változó szín
tereket, s ez a színpadi- színészi megoldás ritka egyöntetű folyamatosságot ad az 
előadásnak” (H.N., 1966.1.28., 12).

A minden misztikumtól távol tartott rendezői felfogásban Lucifer nem dé
moni, és Ádám nem elvont, képzeletbeli tulajdonságokkal rendelkező figura. Két 
emberi lény küzd egymással a történelem folyamán, új kételyekkel viaskodva és 
új hitben megerősödve. Az idézett értékelés megállapítja: „A rendező mélyen átéli 
a Tragédia ellentétektől hajtott, mozgó gondolati rendjét, dramatikai szerkezetét, 
de nem mindig rajta múlik, hogy gondolatait a színész milyen tiszta kontúrokban 
vonja meg”. A még színészi készségek tekintetében -  beszédtechnika, mozgás
kultúra -  csiszolatlan együttesben két színészi alakítást emel ki a magyarorszá
gi recenzens. Pataki László Luciferjét a leérettebb színészi alakításként értékeli, 
melyre a kifejező erejű színpadi mozgás és a meggyőző beszédtechnika a jellemző. 
Romhányi Ibit érdekes, sokszínű tehetségként jellemzi az átvett kritika, s eredeti 
alkotókészségét dicséri, ugyanakkor kiemeli az egyiptomi, az athéni meg a párizsi 
színben kifejezésre juttatott színészi rátermettségét.

Fejes Györgyben felismeri a referens a kiváló jellemszínészt, de azt is kijelenti,



hogy az Ádám-típusú hős nem az ő szerepköre. Verseghy József és Tóth Éva -  
akárcsak Geroldnál -  nem szorul színészi továbbképzésre, a többieknek viszont 
szükséges lenne a továbbtanulás.

A Tragédia egy olyan korszak kezdetét jelentette, amikor a szabadkai magyar 
társulat színészeinek többsége alkalmassá vált arra, hogy a színházi produkciók 
kivitelezésében a művészi színvonalat is tetten lehetett érni.

A következő idényben olyan újabb produkció került a publikum elé, amely az 
értékálló színházi előadások számát gyarapította. Háy Gyula 1931-ben Párizsban 
bemutatott színművét, az Isten, császár, paraszt című történelmi tárgyú szöveget 
a város felszabadulásának évfordulójára állította színre a társulat Virág Mihály 
rendezésében.

Hornyik Miklós, a bemutató recenzense úgy vélte, a jelentős színházi esemény 
méltó tisztelgés volt a jeles jubileum okán, ugyanakkor valóságos felüdülésnek 
számított mind a színészeknek, mind pedig a rendezőnek. A Zsigmond király 
korában játszódó cselekmény főszereplői a prágai egyetem neves professzora, 
Húsz János, XIII. János pápa, Borbála királynő, valamint Zsiska parasztvezér 
volt. A referensek véleménye megegyezett abban, hogy a 14. században játszódó 
események igencsak köszönőviszonyban vannak a 20. századra oly nagyon 
jellemző érdekhajhászással, hatalomvággyal, hiszen -  mint Lévay Endre írta a Hét 
Napban - ,  a rendi társadalomban a profit utáni loholás ugyanúgy beszennyezte az 
embereket, mint a biznisz világa.

A bemutató magas osztályzatot kapott a kritikusoktól, de a szakmától is. 
Virág Mihály a négyfelvonásos darabot két részben játszatta. Megtartotta a szöveg 
egészét, de azt a szövegmondás némileg megsínylette. Hornyik másik megjegyzése 
Zsiska népvezér darabbéli jelenlétére vonatkozott, ugyanis ő úgy értékelte, hogy az 
előadásban túlzott fontosságot kapott a szerep, s ennek következménye egy kínosan 
hosszú jelenet lett (M.Sz., 1967.X.12., 8). Véleményem szerint ebben a produkció a 
kor ideológiai követelményének tett eleget a rendező, mert egy szocializmust építő 
társadalomban a népvezéreknek mindig hangsúlyos szerepet kellett biztosítani.

Lévay Endre úgy ítélte meg, hogy Virág rendezésének köszönve „kegyetlenül 
csodálatos és lelkiismeretet furdaló összhangzás” jellemezte a produkciót. A 
drámai szöveg lényegére összpontosító rendezőnek munkatársaival együtt sikerült 
egy „igazi, nagy vonalakban eddig ritkán látott művészi szinten” realizálnia a 
felejthetetlen színpadi játékot, „amely az egyes tételek kidolgozásánál mindig az 
egész harmóniáját” hozta létre (H.N., 1967.X.20., 12).

Mindkét referens egybehangzóan három színész játékát emelte ki. Éspedig 
Pataki Lászlóét (Zsigmond), Romhányi Ibiét (Borbála) és Szabó Istvánét 
(XIII. János pápa). Lévay Endre Verseghy József Zsiskáját is kiváló színészi 
teljesítményként értékelte.

Pataki László hihetetlenül széles színművészi skálával jelenítette meg 
Zsigmond király és császár igencsak sok ellentmondással teli alakját, „aki minden 
színeváltozásában más-más arcot tart elénk nagy átéléssel”. Kortárs alakká tudta



formálni a Zsigmond-típusú embert. Hornyik a szerepmegformálás lendületes erejét 
említette és az alakváltások nagyszerűségét: a magányos, a tépelődő, a nyugtalan 
és a célratörő férfi drámaiságát felszínre hozó színpadi játék lélegzetelállító 
rendkívüliségét hangsúlyozta.

Romhányi Ibi „igazi tragika, s az benne a legszebben igazi, hogy olykor ő 
maga sem tudja, hogy mennyire múlja felül önmagát”, állította róla Lévay Endre. 
A Hét Nap kritikusa amolyan önkívületi állapotra utal ezzel a színészi alakítással 
kapcsolatban, mely Borbála prágai nagyjelenetében csúcsosodik ki magával ragadó 
bűvös erejével. Ez a képessége Romhányinak a későbbiek során majd védjegyévé 
válik minden olyan színpadi alakításában, amikor színpadi játékában a művészi 
önkifejező erő megteremti a színpadi varázslatot. Hornyik főleg mértéktarását, 
árnyalt színpadi játékát, hűvös nyugalmát dicsérte.

Hibátlanul nagyszerű alakítás volt Szabó István pápája, jegyezte meg a Magyar 
Szó kritikusa, állítván, hogy a többiek is kiegyensúlyozott játékukkal járultak 
hozzá az előadás sikeréhez. Lévay Szabó szerepbeli hitelességét hangsúlyozta, meg 
azt, hogy a színész újból bebizonyította, milyen remek epizodistája a társulatnak. 
Verseghy József Zsiskaként „úgy sistergett, mint egy vulkán”, szögezte le Lévay, 
hozzátéve, hogy a színész, ha testreszabott szerepet kap, mindig emlékezetes 
alakítást nyújt. Árok Ferenc Húsz Jánosa híján volt a lángolásnak. A hetilap 
referense „törékeny prágai egyetemi professzorként” élte meg a színpadi alakítását.

A Hét Nap kritikusa végül arra hívta fel olvasói figyelmét, hogy Az ember 
tragédiája óta nem volt példa arra, hogy a társulat minden tagja színpadon van. Az 
Isten, császár, paraszt színrevitelekor ez újból megtörtént, s ez arról győzheti meg 
a kritikust meg a nézőt, hogy nagy teljesítményekre is képes immár a szabadkai 
magyar társulat. A nagyszerű színházi élményt nyújtó bemutatóhoz mesteri 
díszletek (Petrik Pál) és pompás jelmezek (Radmila Radojević) adtak keretet.

A produkció 1968-ban Zrenjaninban, a vajdasági színházak fesztiválján 
képviselte a magyar társulatot, amikor is a legjobb színházi előadásért, a legjobb 
rendezésért járó díjat kapta meg, Pataki és Verseghy színészi díjat vett át, Romhányi 
Ibi és Szabó István pedig dicsérő oklevélben részesült (150 éves a szabadkai 
színházi épület, 2005: 251).

A Svájcban élő magyar drámaíró, Háy Gyula Mohács című történelmi drámáját 
is egy jubileum kapcsán, a magyar társulat fennállásának huszonötödik évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepségsorozat részeként mutatták be. A háromnapos 
rendezvény ünnepi akadémiával kezdődött, melyen Dévics Imre igazgató, Lajčo 
Lendvay, a horvát dráma első igazgatója, valamint Pataki László, az első magyar 
előadás rendezője lépett az ünneplő közönség elé, hogy az elmúlt időszakra 
visszaemlékezve a testvériségen alapuló összefogás jelentőségét nyomatékosítsa.

Háy Gyula darabjának ősbemutatója 1970. október 29-én volt, mintegy utalva 
Balázs Béla Boszorkánytáncára, az első magyar nyelvű színpadi produkcióra. Az 
előadást Virág Mihály rendezte, akinek ezúttal elég nehéz feladat jutott, mert a 
Mohács nem volt különösebben mozgalmasságra épülő színpadi mű. A sok statikus



elem igencsak megnehezítette a színrevitel munkáját. A színpadi helyhezkötöttséget 
úgy próbálta ellensúlyozni a rendező, hogy pl. az igazi cselekményt élőképszerű 
beállításokkal próbálta helyettesíteni. Ilyen volt egyebek között a török jelenet, 
melyben a dobpergés dominált, s a magyar nemesség tehetetlenségét kellett hogy 
illusztrálja az egy helyben topogás (H.N., 1970.XI.6., 15).

II. Lajost az időközben élszínésszé előrelépett Medve Sándor személyesítette 
meg. Alakításában az egymásnak ellentmondó indulatok kiváltotta váltásokkal 
sokat küszködött, s nehezen tudta kifejezésre juttatni a két végletes állapotot, jelesül 
a rettegő gyermeki megalázkodást, illetve az uralkodói erős határozottságot.

Kolozsi Tibor, a hetilap referense egyértelműen a Tömöri Pált tolmácsoló Pataki 
László magabiztos színpadi játékát emelte ki. Ábrahám Irén Mária királynőjét 
felszabadult színpadi mozgás és beszéd jellemezte. Külön és figyelemfelkeltően 
szólt Albert János „erőteljes Zápolya-alakításáról”, hiszen most történt meg először, 
hogy nem operettfigura szerepet osztott rá a rendező, s ezúttal is a rá jellemző 
megjelenítő erővel, domináns alakja volt a színpadi játéknak. Ugyanez jellemezte 
K arna M argit Kanizsai Dorottyáját is. A zenebetéteket Milán Asié karmester 
állította össze. A színészek többsége is kitett magáért az ünnepi bemutatón, amit a 
közönség percekig tartó, zúgó tapssal jutalmazott (H.N., uő).

A kortárs magyar szerző, Örkény István Tóték című tragikomédiáját egy 
évvel a magyarországi ősbemutatót követően, 1967. december 15-én mutatta be 
az együttes Virág Mihály rendezésében. A kisregényből színpadra írt darab -  
mint Gerold írta - , előzmények nélküli volt a magyar színműirodalomban, és az 
elmúlt színházi évad legnagyobb magyar színházi sikere lett. A háborúellenesség 
kifejezésre juttatása ezúttal nem a haláltáborok, gázkamrák, tehát a háborús 
borzalmak színhelyének a megidézésével jelenik meg a színen, hanem a gúny, 
a szatíra erejével, írta Kolozsi a Hét Napban, s a nevettetés útján haladva kíván 
gondolatokat ébreszteni és „mementószerűen megörökíteni” a háborús élményeket. 
A háborúval kapcsolatban „Örkény a feltétel nélküli cselekvés erkölcsi álláspontjáról 
ítéli el Magyarország néhány milliónyi Tótékjának közömbösségét”, s ezzel „régi, 
még be nem hegedt sebet tép fel” -  írta a Magyar Szó referense. Az abszurd dráma, 
mely egy helyzetre épül, a kisemberek felelősségének kérdését veti fel.

Virág Mihály rendezésével kapcsolatban Gerold László megjegyzi: nem tartja 
tiszteletben a nézőnek azt a jogát, hogy továbbgondolja az előadást. Feloldotta a 
Tóték csattanóját, semlegesítette az előadás befejezését, polgári színtér helyett 
Petrik „fehér mértani hasábokkal jelzett díszletet tervezett”, és ebben a színészek 
idegenül mozogtak (M.Sz., 1967.XII.21., 8). Kolozsi Tibor úgy látta, a rendező 
a torzított életnek és halálnak az író által kidomborított tényeit helyezte éles 
megvilágításba, s tette ezt az egész előadásra vonatkoztatottan, következetesen 
(H.N., 1967.XII.22., 10).

Barácius Zoltánra az őrnagy szerepét osztotta a rendező. Gerold szerint a 
színész jól érzékelte a senkiben sem bízó idegroncsot, hitelesen formálta meg „az 
őrnagy névre hallgató monstrumot”, Kolozsi pedig azt hangsúlyozta, hogy Barácius



egyre erőteljesebben kibontakozó tehetsége alkalmassá tette őt a harctérről 
hazaérkező őrnagy kettős figurájának sikeres megszemélyesítésére.

Mindkét kritikus szerint a szakmai önérzettel ellátott, rosszhírü nő életre kelté
sével R. Fazekas Piri nagymértékben járult hozzá az előadás sikeréhez. Nagyszerű 
alakítása egyike volt a legtalálóbbaknak az előadásban. Dicséretet kapott Szabó Cs. 
M ária Tótné-alakítása, Czehe Gusztáv igazi ügyefogyott kisembere, Szél Péter 
pompás félkegyelmű postása -  egyszer nyílt színi tapsok is kapott - , Kasza Éva 
(Ágika) is, ahogy Gerold írta, „friss, virgonc figura volt”, viszont Kolozsi a kel
lő színpadi tapasztalat hiányát is észrevette szerepének tolmácsolásában. Remete 
Károly nyúlfarknyi szerepéről a napilap referense megelégedéssel állapította meg, 
hogy annak légkörteremtő ereje volt (M. Sz., ua.).

Mint az újság referensei írták, a szabadkai magyar társulat régi adósságot tör
lesztett műsorba iktatván Katona József Bánk bán című tragédiáját. A bemutató 
előtt több tudósítás is foglalkozott azzal, hogy miként készül a régóta várt produk
ció. Gerold László a Magyar Szó bán, Barácius Zoltán pedig a Hét Napban írt előze
test a megrendezendő előadásról.

A hetilap hírközlője rövid irodalomtörténeti áttekintést adott a szerzőről és mű
véről, és azt állította, hogy a 20. század második felében könnyebb Brechtet ját
szani, mint a klasszikusokat, mert az utóbbiak formájukat tekintve „szigorúak” és 
„merevek”. Említette továbbá a „vitathatatlanul a legjobban megszerkesztett ma
gyar dráma” szerzőjére Shakespeare és Schiller hatását (H.N., 1968.XI.1., 11).

A szabadkai előadás, szándék szerint, a sablonok kiküszöbölésére tesz majd 
kísérletet, s hogy mit kell érteni ez alatt, Barácius arra is választ fogalmaz meg. Ed
dig hol patetikusan, hol hazafias melldöngetéssel, hol dallamos szövegmondással, 
esetleg fekete-fehér típusábrázolással állították színre a művet -  Petur = legnagyobb 
hazafi, Biberach = méregkeverő, Bánk bán = bosszúálló hős stb. - , most viszont a 
hagyományoktól kissé eltávolodva kísérli meg a társulat „színpadra vinni az ember 
eredendő drámáját, feltárni lelkének egyszerűségét, ahogy kitörve saját világából 
történelmet csinál azzal, hogy a körülötte mozgó embereket egyéni tragédiájának 
részévé teszi” (H.N., ua.).

Gerold László, a Magyar Szó tudósítója három írásban is foglalkozott a készülő 
produkcióval. Megállapította, hogy Katona tragédiájának műsorra tűzésével 
a színház művészeti vezetése folytatja azt a felelősségteljes müsorpolitikát, 
melynek eredményeként Az ember tragédiája meg az Isten, császár, paraszt című 
produkciókat állította színre a magyar együttes. Gerold megszólaltatta a rendezőt, 
a főbb szerepeket tolmácsoló színészeket, valamint a díszlettervező Petrik Pált is. 
Ő elmondta, hogy a rendezői elképzelés alapján pergő, modern ritmusú és stílusú 
előadás készül, tehát ehhez kell igazítania a színpadképeket. Virág Mihály egy 
lendületes, nagy statisztériát megmozgató játékot kíván színre vinni. Mindezt 
figyelembe véve Petrik elmondta: „A történelmi hűséget a színpadkép, a várudvar, a 
falak és a triptichon monumentalitása szolgálja” majd (M.Sz., 1968.XI.5., 8; XI.7., 8).

Az Októberi díjas Virág Mihály a Mészöly Miklós átdolgozta szöveg alapján



rendezte meg az előadást. Gerold egyetértett a tragédia szövegének korszerűsítésével, 
mert „[a] történelmi tragédiák a színpadon nem a történelem küzdelmeitől lesznek 
tragédiák. A lélektől”. Az előadás az egyes ember küzdelmét hangsúlyozta és kevésbé 
a nemzeti elnyomást, s a kritikus úgy látta, Bánk, Gertrudis és II. Endre került 
előtérbe, s nem Petur meg Tiborc. A bemutató egészéről az volt a véleménye, hogy az 
félsiker lett. Teljes értékű előadás majd akkor válik belőle, írta, ha minden szereplő, 
úgymond, csúcsformáját hozza. Továbbá egy olyan véleményt is megfogalmazott, 
hogy „egy remekmű közepesnél valamivel sikerültebb megjelenítése, többszörösen 
nagyobb eredmény”, mint egy harmadrendű zenés vígjáték káprázatos előadása 
(M.&., 1968.XI.19., 8).

A referens kiemelte a páros jeleneteket, míg a csoportjelenetek kevésbé 
sikerültek ezúttal, holott Virág Mihály a szép és hatásos tablók nagymestereként vált 
ismertté. A statiszták száma és néhányuk tapasztalatlansága a színpadi mozgásban 
olykor némi félresiklást idézett elő.

Pataki László hitelesen jelenítette meg a címszerepet, s nem hazudtolta meg 
eddigi alakításainak színvonalát. Dévavári Zoltán azt emelte ki, hogy egyszerű 
színészi eszközökkel, modorosság és pátosz nélkül tolmácsolta a nagyúr szerepét 
(H.N., 1968.X1.15., 10). A Dolgozók (Ny) aláírású kritikusa „tiszta fényben 
csillogott” szerepmegformálását dicsérte (D., 1968.XI.15., 9).

Gertrudisként Romhányi Ibi a legkiegyensúlyozottabb alakítást hozta, és 
mindenekelőtt mint tragika nyújtott kimagasló teljesítményt a napilap referense 
szerint. Dévavári magabiztos királynőként élte meg Gertrudisát, aki ha kell, 
céljainak elérése érdekében képes nagyon kegyetlen is lenni. (Ny) nem osztotta 
kritikustársai véleményét. Azt állította, hogy Romhányi királynője színtelen volt, 
„az egyszerűsítésre törekvő játék egyoldalúnak bizonyult, mert nem tette eléggé 
hitelessé a királyné bonyolult, szenvedélyes jellemét, egyeduralkodásra törekvő, 
senkit sem kímélő ravasz egyéniségét”.

Albert (Mezei) M ária (Melinda) alakítása mindhárom kritikusnak tetszett. 
Dévavári mértéktartó és szuggesztív tébolyult Melindaként jellemezte, Gerold 
László a szövegmondását dicsérte, valamint ügyes színpadi mozgását, míg (Ny) 
kijelentette: „A fiatal színésznő nem csupán sokoldalú tehetségét igazolta, de 
egyúttal azt is bebizonyította, hogy Melinda és a vele gyakran összehasonlított 
Ophelia között oly annyira nagy a különbség, mint amennyire távol esik a realitás 
a szentimentális életszemlélettől”. Egyébként a színésznővel készített interjúból 
azt is megtudhatjuk, hogy Melinda volt az első igazán jelentős szerep az eddig 
ráosztottak közül.

Tiborc megszemélyesítéséért Szabó István megkapta a Színművészek 
Szerbiai Szövetségének Május 1. díját. A hetilap kritikusa csupán annyit jegyzett 
meg az alakításáról, hogy az meggyőző volt. (Ny) arra hívta fel a figyelmet, hogy 
„Tiborc fájdalmas szavában ... az hatott döbbenetesen, hogy ebbe a sokat hallott 
panaszba annyi jövőbe mutató lázadás és fel-feltörő szabadságvágy fér, amennyit 
Szabó István felfedezett benne”.



Verseghy József (Petur bán) tiszta szövegmondását nagyra értékelte Gerold, 
valamint visszafogottságát, mely eltért a hagyományos szerepformálástól, s így 
hitelesebbnek hatott. Dévavári is hasonlóképpen vélekedett. Árok Ferenc Ottó 
hercegét elfogadhatónak tartotta, Gerold viszont jellegtelennek minősítette Dóró 
Emma Izidórájával együtt. Czehe II. Endréjéről az volt a véleménye, hogy ez a 
szerep nem volt neki való, s a zárójelenet sem volt emiatt kellőképpen drámai. 
Barácius Zoltán a kelleténél kevésbé volt kétszínű Biberach, ellenben Dévavári 
mind a kétszínűség, mind pedig a lelkiismeretlen bajkeverés tekintetében 
kielégítőnek tartotta színpadi szereptolmácsolását. Godányi Zoltánról azt írta, 
hogy „stílusérzékkel formálta meg Mikál bán alakját”.

A recenzensek egyetértettek Petrik Pál díszletterveinek nagyszerűségére vo
natkozóan is. Gerold szépnek, kifejezőnek nevezte őket, Dévavári nagyvonalúak
nak, (Ny) pedig korhű voltukat dicsérte, „minden tekintetben modern” kivitelezé
süket, s a siker egyik tényezőjeként értékelte a színpadképeket. A jelmeztervező, 
Radmila Radojević Dévavári meglátása szerint szép és látványos kosztümöket 
kreált, ellenben Gerold korhűség nélkülieknek ítélte meg azokat.

Virág Mihály rendezői koncepciójáról értekezve a Nap Nap kritikusa leszö
gezte, hogy abban az ellentétek, „a haladó és a maradi nézetek” összeütközésének 
hangsúlyozásáé a főszerep, de „a mű lírai részeinek árnyékoltabb ábrázolását sem” 
mellőzte a rendező. A fülledt és feszültségekkel teli légkör megteremtése teljes 
mértékben sikerült. Dévavári a rendezési folyamat végeredményének viszonylatá
ban a gondos munkát dicsérte. Úgy értékelte, hogy Virág fejlődésének egy jelentős 
állomása lett a Bánk bán előadása, mely egyben a színház legnagyobb teljesítmé
nyei közé emelkedett. „Irányítása alatt a társulat egységes együttessé kovácsoló- 
dott” -  írta, s ez igaz akkor is, ha néhány disszonáns hang, meg egy-egy „sutább 
mozdulat” is becsúszott a produkcióba (H.N., ua).

(Ny) értékelése a hagyományostól eltérő rendezői koncepció merészségét 
emelte ki, meg azt, hogy „olyan hangsúlyt tudott adni a történelmi dráma nem egy 
mába csendülő mondatának, hogy valósággal meghökkentette a nézőt”(D., ua.).

Végezetül azt is el kell mondani, hogy a produkciót, emlékeim szerint is, a 
vajdasági magyar színjátszás ünnepeként élte meg a zsúfolt nézőtér, „ahol olyan 
feszült csend uralkodott, amilyen olyankor szokott /volt lenni/, amikor felejthetetlen 
élményben van a közönségnek része”. Vizsgázott a színtársulat, de vizsgázott a 
publikum is, amely hitet tett amellett, hogy „szép számban vannak olyanok, akik 
Madách-, Katona-, Shakespeare-remekműveket is akarnak látni” a szabadkai 
társulat előadásában (H.N., ua.).

A vajdasági színházak találkozóján, melynek színhelye 1969-ben Szabadka 
volt, számos díjat ítélt oda a szakmai zsűri az előadásnak. Jelesül, Virág Mihály 
rendezői, Petrik Pál díszlettervezői, Szabó István, Verseghy József és Romhányi 
Ibi pedig színészi díjat érdemelt ki (150 éves a színház épülete, 2005: 251).

Az 1968/69. évad hetedik bemutatója kortárs magyar író műve volt, Raffai 
Sarolta Egyszál magam című színműve, melyet a Kaposvárról érkezett Sándor



János állított színpadra. Barácius Zoltán a bemutatót megelőző tudósításában azt 
jövendölte, hogy a vidéki értelmiségi pedagógustársadalom cseppet sem rózsás 
helyzetét taglaló történet színpadi megjelenítése nagy sikerre számíthat, ellentétben 
pl. a Totókkal, mert egyenes és félreérthetetlen a mondanivalója, s kevésbé elvont 
meg groteszk, mint volt Örkény tragikomédiája. Jóslata nem vált be, mert a jelzett 
színházi idény legkevésbé látogatott produkciója lett, annak ellenére, hogy a Hét 
Nap referense, Kolozsi Tibor sok nyílt színi tapsot regisztrált a bemutatón (H.N., 
1969.IV.4., 14).

Mindössze 2023 néző volt kíváncsi a produkcióra, míg pl. a Bánk bánt 10665- 
en látták, az aposztrofált Örkény-darabot pedig 4029-en.

Sándor János rendezését sok kifogás érte. Kolozsi szerint az első részben a 
színészek nem találták fel magukat, és ezt elkendőzendő, sok volt a köhécselés, a 
másodikban viszont, miután megfogalmazódott a darab mondanivalója, a nézőtéren 
is beállt a csend. Gerold a feszültségkeltés módjával volt elégedetlen, mert, mint írta, 
azt szűnni nem akaró kiabálással próbálták érzékeltetni a színészek a színpadon, 
s ezt a hiányosságot a rendező számlájára írta a lap kritikusa. A természetellenes 
társalgás forrásaként a Raffai-szöveget jelölte meg. Megemlítette még az elhibázott 
szereposztást, s ennek a színészi játék látta kárát. Ugyancsak a rendezői felfogás 
részének tartotta az előadás oratórium-jellegét, ugyanis Sándor János állóképekkel 
igyekezett kifejezni a mű közvetítette mondanivalót, mint tették azt nálunk is az 
ötvenes években realizált színpadi produkciókban (M.Sz., 1969.111.31., 7).

Az időszerű kérdésekkel foglalkozó mű színrevitele tehát nem hozott sikert 
Szabadkán, sem a szerzőnek, sem a rendezőnek, sem a színészeknek.

Szakonyi Károly Adáshibájával sem volt szerencséje a társulatnak. A sok 
vitát kiváltott nyárspolgári Bódog család kisszerű életét bemutató előadás, melyet 
a vendég, Versényi Ida állított a szabadkai színpadra, a nagysikerű budapesti 
előadás rendezőjének, Várkonyi Zoltánnak a koncepciója alapján, adós maradt a 
leglényegesebbel, a színpadi légkör megteremtésével, mely alapfeltétele lehetett 
volna a jó előadásnak (H.N., 1970.IX.25., 11).

Az Adáshiba sikertelenségének okaira Gerold László kritikája mutatott rá 
a leglényegretörőbben. A Szakonyi-szöveg, szerinte, „csupán nyersanyag egy 
színházi előadáshoz”, melynek létrejöttéhez rendezői és színészi hozzájárulás 
szükséges. „A színészeknek kell -  írja - ,  »rájátszaniuk« a maguk poénját, groteszk 
mozdulatát, fintorát”, tudatosítani a nézőben a lelki ficam hatványozott meglétét, 
amit ki kell nevetni és ki kell iktatni a való életből. A „rájátszás” azonban nem 
jött össze Szabadkán, a színészek nem tudták egyszerre eljátszani a szerepeket 
meg azok karikatúráját, bántóan természetellenesek, mesterkéltek voltak, időnként 
pedig túljátszották szerepeiket. Egyedüli kivétel Szabó István (Bódog) színpadi 
játéka volt. Az írói szándékot, meg a darab kispolgári légkörét Mihajlo Dejanovié 
színpadképe fejezte ki a legérzékletesebben (M.Sz., 1970.IX.23., 7).

Barácius Zoltánnak az 1971/72-es évadnyitó előadásról készített előzetes 
tudósítása azt emelte ki, hogy a színház ezúttal is egy régi adósságot törleszt, lévén



hogy a felbecsülhetetlen irodalmi értéket képviselő, Vörösmarty Mihály-művet, a 
Csongor és Tündét iktatta műsorrendjébe. A remekmű színpadra állítását a szegedi 
színház igazgató/főrendezőjére, az operaelőadásairól ismert Lendvay Ferencre 
bízta a művészeti vezetés (H.N., 1971.1X.24., 10). Az őszi idény első bemutatóját 
Gerold László a Magyar Szó bán, Gönci Sára pedig a Hét Napban értékelte.

A napilap kritikusa mindenekelőtt színháztörténeti eseménynek hívta a látott 
produkciót. Azt is megállapította, hogy a társulat „határtalan önfegyelemmel, 
igyekezettel, sok-sok munkával vitte színpadra a tündérjátékot”. A végeredmény, 
véleménye szerint, nem állt egyenes arányban a lelkesedéssel, szorgalommal, azaz 
a befektetett munkával. Ennek több oka van, írta. Kárpáti Aurélt idézte, aki a 
Csongor és Tündé\e\ kapcsolatban leszögezte: a mű „mindig kemény dió volt a 
színpad számára. S nyilván az is marad”. Gerold arra hívja fel a figyelmet, hogy 
a szöveg nyelvi gazdagsága, színessége „egyszersmind a drámaiság hordozója”. 
Nem a szituációban van a drámai erő, hanem a nyelvezetben, és ezért fontos nagy 
gondot fordítani „a tiszta és pontos szövegértelmezésre és az érthető, világos 
szövegmondásra”. Ebben meg a játékosságban, sajnos, gyengére sikeredett a 
produkció. Lendvay Ferenc, állítja Gerold, „túlnyomórészt az operaelőadások 
statikusságával állította” színpadra a művet, a színészi játék pedig merevségbe 
zsugorodott. „Tradicionális színház ez, szép, de nem izgalmas”, fejtette ki a referens, 
hozzátéve, hogy nem is nézőközeli. A túl nagy színészi feladatok nem vezettek el a 
kiegyensúlyozott teljesítményekhez, s a szereplők többsége adós maradt a helyesen 
tagolt versmondással (M.Sz., 1971.X.1., 6).

A Hét Nap kritikusával, Gönci Sárával egybehangzóan, Gerold kifejtette, hogy 
az előadás legszebb percei a három ördögfióka színpadi jelenlétéhez köthetők. Bada 
Irén, Süveges Eta és Apró Ernő éltek az önfeledt játék lehetőségével. Gönci Sára 
úgy vélte, Bada Irén különösen rakoncátlan fürgeségével hódította meg a közönséget 
(H.N., 1971.X.22., 18). Medve Sándor (Csongor) és Albert M ária (Tünde) kettős 
játékát merev színpadi mozgás és nehézkes szövegmondás jellemezte. Göncinek 
az volt az érzése, mintha fal választotta volna el őket egymástól. Szabó Cs. M ária 
(Mirigy) nyílt színi tapsokat is kapott, alakításában a kreatív képesség dominált. 
Gerold ezzel szemben azt rótta fel neki, hogy drámai alakot csinált a boszorkányból, 
ami nem jellemző az ördöngösség megtestesítőjére.

A napilap recenzense Fásthy Mátyás (Balga) és Majoros Katica (Ilka) 
tiszta, érthető szövegmondását és jellemformáló színpadi játékát emelte még ki. 
Az előadás egészéről pedig azt jegyezte meg, hogy az szép gesztusként ugyan 
értékelhető, de merészebben, korszerűbben kellett volna eljátszatni a Vörösmarty- 
szöveget a színpadon.

A Szerb Antal által „dezillúziós romantika hajtásának” (Szerb,1972: 298) 
nevezett, Tamási Áron-féle székely népi játék, az Énekes madár követte a szabadkai 
magyar társulat műsorrendjében a Csongor és Tündét. A készülő előadásról 
beszélgetett Nagy Ernő, a Magyar Szó riportere a többi között ifj. Szabó István 
rendezővel, Kasza Évával (Magdó) és Árok Ferenccel (Móka), valamint a díszlet-



és jelmeztervező budapesti vendéggel, Székely Piroskával. Az előadásról Burány 
Nándor írt értékelést a napilapban, míg a Hét Nap referense Gönci Sára volt. Burány 
kijelentette, hogy a székely népi játékban „nem is maga a történet a fontos, inkább 
az a színes stílus, zamatos nyelv, ahogy Tamási ezt a történetet megírta”. A mü, 
szerinte, „a népi derűt sugárzó mókázás, a valóság és a mese különös ötvözete”, 
s a rendező meg a színészek igényes kollektív játékkal tolmácsolták a darabban 
megmutatott székely világot. Az előadás nem a kiugró színészi teljesítményekről 
ismerszik meg, inkább a nívós együttjátszás szép példája. Azt a véleményét is 
megfogalmazta, hogy a mese/valóság viszonylatában nem volt meg mindig a kellő 
egyensúly, de ezt a hiányosságot ki lehet küszöbölni a további előadások során, s 
feltételezhetően azok jóval játékosabbak, gördülékenyebbek lesznek majd (M.Sz., 
1972.X.19., 8).

Gönci Sára arról adott hírt a hetilapban, hogy a rendező, ifj. Szabó István 
„szép alkotó munkát végzett”, melynek révén sikerült az előadásba átmentenie a 
székely mentalitást, ami azért fontos, mert az kevésbé ismert a mi környezetünkben. 
A Kasza Éva/Árok Ferenc páros végig lírai játékot nyújtott: üde, friss jelenségek 
voltak a szabadkai színpadon. A Hét Nap recenzense remek epizódszerepekről adott 
hírt, jelesül R. Fazekas Piri (Anya), Remete Károly (pap), Nagy István (dobos) 
és Juhász Anna (siratóasszony) színpadi játékát értékelte magasra. Külön kiemelte 
Székely Piroska hozzájárulását az előadás sikeréhez, aki hiteles és funkcionális 
díszletet tervezett, színpompás jelmezeiről pedig az volt a véleménye, hogy hozzájuk 
hasonlót régen nem látott a szabadkai publikum (H.N., 1972.X.22., 18).

Barácius Zoltán a Hét Napban az ún. régi magyar drámairodalom 
reprezentánsának nevezte Heltai Jenő Néma levente című romantikus történetét, 
melyet Virág Mihály rendezésében tűzött műsorra a társulat 1976 elején. Mint írta, 
„[tjalán azért, mert a csengő-bongó rímek ma is ihletet kölcsönöznek az előadásnak”. 
Megállapítását igazolhatja Szerb Antal rövid megjegyzése, melyben a „könnyű 
vers” nagymesterének nevezte Heltait, akinek példát mutató lírai költészete az 
Ady-korszak után „leszállt az irodalom alatti rétegekbe, az operettbe, a kabaréba, 
a slágerköltészetbe,... és sok szörnyűség mellett néha nagyon szellemes dalokat is 
termelt” (Szerb, 1972: 424).

A nagy színpadi múlttal rendelkező darabban Ziliát olyan művészek jelenítették 
meg, mint Bajor Gizi vagy Ruttkai Éva, s a műsort összeállítók joggal hitték, hogy 
élménygazdag előadás születik majd a tündérszép meséből (H.N., 1976.1.16., 17).

A produkciót Aladics János Újvidéken látta. Előadás-értékelő írását az ott 
látottakról készítette. Táblás ház fogadta az Ifjúsági Tribün színpadán bemutatott 
produkciót. Virág Mihály rendezői munkájáról azt konstatálta, hogy „könnyed, 
enyhén ironizáló derű szellemében állította színpadra” a Heltai-művet. A 
színészeknek sikerült kikerülni a fülsértő szavalást, de ugyanakkor „szirupos 
érzelmességbe torkollt” a produkció vége. Néhány jó színészi teljesítményről is 
beszámolt Aladics. Első helyen Pásthy Mátyást említette, aki Beppót, az olasz 
csatlóst személyesítette meg szívderítő vidámsággal, mókás játékossággal. Ezt a



szerepét, egyébként, a recenzens Pomet magyar változatának nevezte. Ábrahám 
Irénre, a Marosvásárhelyen színészi diplomát szerzett fiatal színésznőre osztotta 
a rendező Zilia szerepét. Aladics úgy vélte, hogy a színésznő „színes, gazdag 
egyénisége inkább komoly, súlyos mondanivalójú szerepeknek felel meg”, lévén 
hogy drámai alkat. Dicsérte pózmentes színpadi játékát, valamint „tetszetősen 
fejlett” beszédkultúráját. Medve Sándor Agárdi Péterje kissé egysíkú lett, „már- 
már jellegtelen” volt. Jónás Gabriella mint Beatrix túlzottan fennkölt és komoly 
jelenség volt, amolyan királydrámába való. Az udvari bolond szerepében Szél 
Péter meglehetősen darabosnak hatott. A Hét Nap referense megdicsérte Ana 
Atanackovié „találó jelmezeit”, valamint Petrik Pál szerény kivitelezésű, de 
ötletes díszleteit.

Németh László Villámfénynél című drámájának bemutatójára készült a ma
gyar együttes 1974 első felében. A bemutatót a színházi világnapra, március 27-re 
tervezte a művészeti vezetés. Az 1938. évi ősbemutató rendezője Németh Antal volt, 
s ifj. Szabó István a szabadkai ünnepi bemutató színpadra állítója úgy nyilatkozott a 
Hét Afapnak: „Feladatunk, hogy Nagy Imre életpályáján okulva felébresszük újra és 
újra az emberekben a közösségi érzést, s ez már magában is komoly színházi, vagy 
mondhatom így is, színészi és rendezői feladat” (H.N., 1974.111.22., 20).

A napilap március 27-én hivatkozott az ünnepi előadásra. A négyfelvonásos 
drámát úgy mutatta be a hírközlő, mint a Horthy-korszak középosztályának lesújtó 
bírálatát (M.Sz., 1974.111.27., 13). A hetvenhárom éves szerző, Németh László is 
jelen volt a bemutatón. Gerold László a Magyar Szóban jelentős dátumnak nevezte 
a Villámfénynél bemutatóját. A darab időszerűségét a tételszerűen megfogalmazott 
írói üzenet közvetítésében látja. Ebben a kontextusban idézi: „Tanulja meg a maga 
leckéjét /a fiatal/, ahogy én megtanultam”.

A kritikus szerint a megvalósításban tetten érhető volt a természetellenes 
szövegmondás, a gondolatok traktátus formájában történő kifejezésre juttatása, a 
mondott szöveg és a színpadi mozgás közötti időnkénti diszharmónia, s mégis, 
mindezek ellenére, Gerold átlagon felülinek nevezte a produkciót, melyben jók 
voltak a drámai feszültség csomópontjai. Kiemelte Pataki László (Nagy Imre) 
természetes és szuggesztív színészi játékát és Barácius Zoltán (Határvári) jól fel
épített és kidolgozott szerepformálását. Szabó Cs. M ária feleségként természetel
lenesen hatott, Bada Irén pedig, meglátása szerint, bizonytalan Sata volt (M.Sz.,
1974.III.31., 14).

Molcer Mátyás & Hét Napban számolt be a színházi világnap ünnepi előadásáról, 
emlékeztetvén egyben arra, hogy a magyar társulat fennállásának harmincadik 
évében járunk. Ismertette a Németh Lászlóra vonatkozó tudnivalókat, majd a 
látott produkciót elemezte. Szerinte „[a] rendező, ifj. Szabó István a mértékletes 
egyszerűséget állította a lélekbeli hullámzások szolgálatába”. Kerülte a látványos 
megoldásokat, a hangsúlyt pedig az értékes irodalmi szövegre helyezte. A lehető 
legjobb szereposztás eredménye lett „[a] mű intellektuális hevületének” kiváló 
tolmácsolása. Külön kiemelte Bada Irén színészi játékát, „aki mint Sata, az



áhítat vibrálása” volt. „Az ő nagyszerűen megformált alakja -  írta adja meg a 
dráma mondanivalójának magvát: »Mi a villámfény?« Az ifjúság, amely belecsap 
életünkbe s leleplezi hazugságait. Ez a leleplező ifjúság nem gondolat, hanem egy 
fiatal lány szépsége” (H.N., 1974.1 V.5., 11).

Az 1976/77. évad egyik jelentős állomása Németh László Győzelem című 
színmüvének színre állítása volt. A Varga István rendezte produkcióban Nagygellért 
János, az Újvidéki Rádió magyar társulatának élmüvésze, valamint N. Kiss Júlia 
működött közre. A készülő előadásban két fiatal színész is bemutatkozhatott, jelesül 
az Ágnest megszemélyesítő Kerekes Valéria és Bicskei István, akire a tiszteletes 
szerepét osztotta a rendező. A bemutatóról Gerold László a Magyar Szó bán, majd 
pedig a Hídban, Gubás Ágota pedig a Hét Napban tett közzé elemzést. Mindketten 
jelentős színházi eseménynek nevezték a produkciót, mely újból igazolta azt, 
hogy a színházlátogatók, ahogy Gubás Ágota írta, igenis igénylik, értik, szeretik, 
és szívesen ünnepük az igazi művészetet. A jól sikerült előadást az újvidéki és a 
szabadkai színészek gyümölcsöző együttműködésének eredményeként méltatta 
(H.N., 1977.1.7., 16).

Gerold László kritikájában leszögezte, hogy Varga István rendezése mellőzte a 
látványosságot, a bravúros rendezői megoldásokat. Nem tiszta, nagy ívű gesztusokra 
építette az előadást, hanem a szóra összpontosító, sallangmentes előadásmódnak 
szerzett érvényt, s ebben Hupkó István egyszerre modern, tragédiát sugalló és 
csehovi hangulatot árasztó színpadképe, illetve Székely Piroska ugyancsak csehovi 
légkört generáló jelmezvilága segítette (M.Sz., 1976.XII.26., 14).

Gubás Ágota az újvidéki vendégrendezőről úgy nyilatkozott, hogy „igen céltu
datosan a gondolati gazdagságot segítette minél tökéletesebben érvényre juttatni”, 
s ő is úgy értékelte, hogy a Hupkó-féle díszlet hatásos segítségére volt a rendezői 
elképzelésnek (H.N., ua.).

A Sántha professzort alakító Nagygellért János „a megtört, nagy egyéniség 
felszín alatt vívódó, súlyos harcát visszafogott játékkal érzékeltette. Feledhetetlen 
egyszerűséggel ábrázolta a fájdalmat és a reményt, az összetört, de mégis győztes 
embert” -  írta a Hét Nap kritikusa. Gerold László a Magyar Szóban azt igyekezett 
bizonyítani, hogy a vajdasági színészek közül Pataki László mellett Nagygellért 
János az, „aki a legbonyolultabb belső történéseket, lelki folyamatokat, a lelki 
életet is közvetíteni tudja. Kivételes meggyőző erővel személyesítette meg Sántha 
professzort jól megválasztott gesztusokkal, minimálisra redukált mozdulatokkal, 
belülről jövő hitelességgel”. Az előadás sikere nagymértékben az ő alakításának volt 
köszönhető (M.Sz., ua).

A Hídban Meghalni a színpadon címmel Gerold külön is elemezte Nagygellért 
János, úgymond, színpadi halálát. Leszögezte, hogy a színész ebben a szerepben 
nem azon volt, hogy „szánalmat, együttérzést” keltsen a nézőben, „hanem egy 
megkopott élet színpadi megjelenítésének legtermészetesebb befejezését” adta 
(Híd, 1977. 2: 248). A kritikus szerint „[a] már évek óta csak élőhalottként vegetáló 
főhős” ideális szerep volt Nagygellért számára, „akinek éppen ... a visszafogottság,



a belülről hozott fájdalom, szenvedés, az eszköztelenség a legerősebb oldala, 
eszközei szinte leírhatatlanok, de mégis érzékletesek, lényeget kifejezők. A szerep 
jellemzése, leírása ... azonosítható a színészi alakítás, szerepformálás leírásával” 
(Híd, 249-250.).

Bicskei István teljesítményét a tiszteletes szerepében a Magyar Szó kritikusa 
fontosnak találta. „Néhány jellegzetes mozdulat -  írta - ,  s már kész is a félszegségből, 
sajátos szemléletből kialakult élet- és viselkedésformából gyúrt komplett ember”. A 
közönség nyílt színi tapssal jutalmazta a fiatal színész meggyőző játékát (M.Sz., ua.).

Pásthy Mátyás egyszerű színészi eszközökkel jelenítette meg a parasztfiút, 
Ács Lajost. Gerold tiszta artikulációját is megdicsérte. Gubás Ágota azt bizonygatta, 
hogy a színész addigi legösszetettebb feladatát kapta. Sikerült természetességgel 
kifejezésre juttatni „a rejtett ravaszsággal célratörő egyéniséget”.

Kerekes Valéria Ágnes megszemélyesítőjeként, Gerold szerint, nem volt 
teljes értékű, mert adós maradt a csitriből apja leányává érés folyamatának az 
érzékeltetésével. Gubás Ágota ezzel kapcsolatban ellenkező véleményt fogalmazott 
meg. Arról számolt be, hogy a fiatal színésznőnek „[tjüneményes érzéke van a 
leheletfinom, apró részletekben. Sziporkázó temperamentumával dinamikát vitt 
a színpadra. A csitri lányból érett nővé alakuló bonyolult szerepet magabiztosan 
oldotta meg” (H.N., ua.).

N. Kiss Júlia Sántháné szerepében jeleskedett a színpadon, de a Magyar Szó 
referense azt is megjegyezte, hogy a színésznőnek nem sikerült teljes egészében 
kihasználnia a szerep adta lehetőségeket. Végezetül ő is kihangsúlyozta, hogy az 
előadás közönségsikerként is elkönyvelhető, ez pedig azt jelenti, hogy ezúttal a 
publikum is kitűnőre vizsgázott.

1977. november 11-én volt Remenyik Zsigmond 1934-ben írt Blöse úrék 
mindenkinek tartoznak című tragikomédiájának ősbemutatója, melyet Ifj. 
Szabó István rendezett. Gerold azt írta róla, hogy „fontos vállalkozás, nagy 
munka, becsületes és többnyire jó előadás” született a méltatlanul elfelejtett 
színpadi műből. A darab színrevitelét azért értékelte figyelemre méltó színházi 
eseményként a kritikus, mert ezzel a produkcióval az intézmény visszatért Jelentős 
funkciójához, ... a magyar dramaturgia kallódó értékeinek a felfedezéséhez”. A 
bonyolult színpadi megoldásokat igénylő „expresszionista stílusú epikus dráma” 
nem tartozott a közkedvelt művek közé, hiszen hagyomány nélküli jellege nem 
tette lehetővé azt, hogy a megszokott színházi gyakorlatra támaszkodva állítsák 
színpadra. Az előadás, mint írta a napilap referense, maradéktalan fegyelemmel, 
művészi akarással készült. Úgy értékelte, hogy többnyire jó produkciót láthattak 
a nézők, annak ellenére, hogy néhány színész színpadi játéka nem volt mindig 
ingadozásmenetes és kiegyensúlyozott, de kirívóan gyenge alakítás sem született.

Barácius Zoltán a címszerepben kiváló teljesítményt nyújtott. Különösen 
akkor volt hiteles, amikor halk befelé fordulás jellemezte játékát (M.Sz., 1977.XI.13., 
9). A Hét Napban megjelent értékelés viszont azt kívánta bebizonyítani, hogy 
Barácius „az eszmélő ember intellektuális drámáját akarta megsejtetni, s ezzel...



túllőtt a célon”, mert „[a] főhős eszméletlensége (vagy eszmélési kísérletének 
kudarca) eszmélteti fel a nézőt”. S ez az üzenet nem ért le a nézőtérre.

A szélhámos hittérítőt, Rudit megszemélyesítő Korica Miklós ugyancsak 
„kifogástalanul, bravúrosan játszott”, írta alakításáról Kopeczky Csaba a hetilapban 
(H.N., 1977.X1.18.). ÁrokFerenccel kapcsolatban azt taglalta, hogy a megformálandó 
színpadi figura viszonylatában egy bizonyos távolságtartás szükséges annak 
érdekében, hogy a színészi ábrázolás megfelelő módon jusson kifejezésre, és a 
konferanszié jelenléte az előadásban ilyen értelemben kifogástalan volt.

Gerold László a fegyelmezett összjátékot dicsérte, s kiemelt név szerint is né
hány jó színészi alakítást, éspedig K arna M argit Blösenéjét, Szél Péter Gusztiját 
és Nagy István Bramesét. Gyarmathy Ágnes díszlet- és jelmeztervező hozzájá
rulását az előadás sikeréhez szintén megemlítette. A Remenyik-mű elemzését a 
kritikus Szalongarnitúra és sárgaréz ágy címmel a Hídban tette közzé {Híd, 1977. 
12: 1575-1578.).

Az 1977-ben hetvenöt éves Illyés Gyulát köszöntötte a szabadkai társulat 1978 
januárjában a Tűvétevök bemutatójával. A zenés játékot Virág Mihály rendezte. 
Koncepciójában az összevisszaság dominált, s ezért írta a látott produkcióról 
Kopeczky Csaba a Hét Napban azt, hogy „illőbb módon, irodalmi nagyságához 
méltóan illett volna köszöntenünk /Illyést/ itt Szabadkán (H.N., 1978.1.27., 17). A 
zenés parasztkomédia ugyanis a kritikusok, de a nézők nagy részének egybehangzó 
véleménye szerint is, igencsak félresikerült.

„Az 1953-ban íródott jelenet erőltetett, elnagyolt alkalmi alkotásocska” -  
szögezte le Kopeczky. Nagymértékben vonatkoztatható rá az az elmarasztaló 
megállapítás, mely a vajdasági humor háza táját érte a múltban a kritikusok 
részéről. A recenzens hivatkozik a darabírói szándékra „a moliére-i expozíció” 
kontextusában, amely azonban nélkülözi „a nagy francia színműíró csúfondáros, 
leleplező kritikáját”. A jómódú fukar parasztasszony figuráját szoknyás 
Harpagonnak nevezi, a darab egyszerű meséjéről sincs jó véleménnyel, s az előadás 
sikertelenségének okát Virág Mihály rendezői melléfogásában látja. A nótázó, 
közönséghez beszélő, félkörbe állított színészek „színházi nyelven félholdnak 
csúfolt” színpadképet alkotnak, amelyben „maga magukat szórakoztatták”, s a 
„kontycsupálás, pofozkodás, fejtetőre fordított színpad után véget /is/ ért a játék”.

Gerold László a Magyar Szóban, majd pedig a Hídban jelentette meg a mű, s 
egyben az előadás elemzését is. Virág Mihály rendezésében a vásári komédiázás, a 
népi színjátszás elemeit is felfedezte, de az elvártnál kevésbé mozgalmas színpadi 
játék lett az eredmény, amelynek során a szereplők indokolatlanul, a kelleténél 
többször fordultak a nézőtér felé. Gyakorta egymással sem voltak semmiféle 
kapcsolatban, s a színpadi kellékek, tárgyak, de a színészek is, önmagukban, „a 
játék többi tényezőjétől függetlenül, egymás közötti szorosabb kapcsolat nélkül” 
léteztek. A színen levők tébláboltak, unottan lézengtek, írta a referens, s a kifelé 
játszás érzetét nem tudták megteremteni. Csak beszéltek kifelé, de játék nélkül. 
Gerold úgy látta, hogy a színészek „senkihez sem tartoztak, sem a tárgyakhoz,



sem egymáshoz, sem a közönséghez. Végtelenül magányosak. Nem törődik velük 
a rendezés” {Híd, 1978. 2: 249-251.).

A Tűvétevők volt az az előadás, amelyet csak magamra kényszerített 
önuralommal tudtam anno végignézni.

A Ludas Matyit másodszor is műsorra tűzte a társulat. Ezúttal Balog István 
műve alapján állította színpadra Bambach Róbert, mint vendég, 1979 júniusának 
elején. Gerold László Közönségcsábító vasárnapi darab címen írt a produkcióról 
kritikát a Magyar Szóban, melyben megállapította, hogy a rendezés „igazi 
népszínházi előadás a fogalom szórakoztató értelmében: rengeteg nevetséges 
színpadi ötlettel, kiapadhatatlan játékossággal, röhögtető poénekkel”. A továbbiak 
során írt a referens a népszerű tündérbohózat szerzőjéről meg magáról a műről, 
majd az előadás kezdetének leírása következett, lévén hogy az nem a szokványos 
módon történt, és az előadásra való ráhangolódást szolgálta. A rendezőnek „a 
hagyományos színházi környezetben sikerült szerves egységbe foglalni a vásári 
előjátékot, a két rész közé iktatott, egykor szintén nagyon divatos, a színpadi 
látványosságot dúsító tabló előképet [...] és a Lúdas Matyi história tündérbohózattá 
formált előadását igazolja, hogy az úgy nevezett könnyű műfaj nem elkészítésében, 
hanem hatásában jogos a könnyű jelzőre” {M.Sz., 1979.VI.7., 8).

Csordás Mihály a Hét Napban hasonló gondolatok kíséretében szólt az 
előadásról, kibővítve azzal a vélekedéssel, hogy „szórakoztatási szándékról tett 
tanúbizonyságot a szabadkai együttes, és arról a felismerésről, hogy közönség 
nélkül nem lehet »színészetet csinálni«”. Az erre való odafigyelés kulcskérdés 
lett a hetvenes évek végére, mert, mint azt a hetilap recenzense leszögezte, a 
törzsközönség számottevő része elpártolt a színháztól, de annak élnie, a nézőkért 
pedig harcolnia kell, ami azt jelenti, hogy a színháznak, jó  bevált módszerekkel is: 
önfeledt szórakozást nyújtó, ám mégsem elhígított vígjátékkal csalogatnia /a nézőt/ 
vissza a rivaldafényhez {H.N., 1979.VI.15., 17).

Csordás az elmondottakat követően kifejtette, hogy Bambach Róbert rendezői 
elképzeléseit éppen az említett célkitűzés jellemezte, amelynek révén az egykori 
vidéki színjátszás létrehozta légkört igyekezett a mindenki által ismert történet 
színrevitelével Balog István szellemében egy pergő komédiával megidézni. A 
közönség nem szokványos fogadásáról is közöl leírást a hetilap referense, majd 
kihangsúlyozza, hogy „[a] képmutogató színházi eszközeiről a rendező később 
sem mond le: a pörgő cselekmény menetébe groteszk kis epizódokat fon be, jól 
szórakoztatva ezzel a nagyérdeműt, ami egy általában nem lekicsinylésre méltó 
eredmény” {H.N., ua.).

Gerold Lászlónak a bemutatóról kialakult véleményében részletekre menően 
elemezte a látottakat, s kiemelte: „Komikum komikum hátán, egész komikum rétes, 
szakmailag valóban kiválóan ízesítve sok-sok poénnel, hahotát előcsaló ötlettel -  
érdemes lenne egyszer lajstromba venni őket - ,  s mind a darabból, a helyzetből 
és többnyire jelmezekből eredeztetve”. A teátrális effektusok bőségét felemlítve 
állapítja meg azt is, hogy „szinte kizárólag egynemű komikumot látunk, vaskosan



szellemes megoldásokat, melyek között szívesen vennénk a megkülönböztető 
árnyalatokat. [...] Az életvidám ötletek mellől az életszerűséget kell hiányolni” 
(M.Sz., ua.)

Csordás azt nehezményezte, hogy, felfigyelve a számtalan ötlet megvalósulására, 
a „tarkábbnál tarkább mozzanatok”, színek túlságosan keverednek, „végül már alig 
képes őket rendszerezni a néző” (H.N., ua.).

Mindkét kritikus Albert János (Kobak) szerepmegformálásának nagyszerű
ségét hangsúlyozta, állítván, hogy Játékától kapott igazán lendületet”, ritmust az 
előadás. A Lúdas Matyit megszemélyesítő Kovács Frigyesről Geroldnak az volt a 
véleménye, hogy orvosként felesleges túlzásokba esett, Csordás pedig úgy látta: a 
színész nem volt képes teljesen azonosulni a figurával. Szél Péter Döbrögije a na
pilap kritikusa szerint nem épült apró gesztusokra, míg Csordás azt hangsúlyozta, 
hogy inkább volt valóságos, semmint mesefigura, Székely Piroska díszlet- és jel
meztervei pedig mindenekelőtt a tündérmese-jelleget támasztották alá.

Mindkét kritikus egybehangzóan azt nyomatékosította, hogy a Lúdas Matyi 
ötletdús előadás volt, mely kellemesen szórakoztató színházi estét nyújtott 
nézőinek.

A nyugatos „stilusromantikusok” közé sorolta Szerb Antal Szép Ernő életművét 
(Szerb, 1972: 472). A szabadkai Népszínház magyar társulata 1980 decemberének 
végén mutatta be a Patika című színpadi alkotását ifj. Szabó István rendezésében. 
A bemutatót Csordás Mihály úgy értékelte a Hét Napban, hogy az „negyedszáz 
színész felemás teljesítménye” volt, lévén hogy a felkészülés olyan fázisában került 
a közönség elé a produkció, amely őt a félbemaradt színházi próbákra emlékeztette, 
minek okát nem tekintette elfogadhatónak, hiszen nem a mennyiség növelése 
kell hogy legyen a fő célja a produkciók színpadra állításának, hanem a minőség 
követelményének kellene eleget tenni. A Patika ugyanis egy nem kész előadás 
benyomását keltette. Híján volt az aprólékos kidolgozásnak. A szándék szerint a 
Jó l megkomponált előadás ... a színpadot külön világgá elevenítő esztétikum 
hiánya miatt roskad magába”, írta a hetilap referense, s a produkcióból hiányzott 
„a megteremtett világ, a színpadra lehelt élet” (H.N., 1981.1.9., 15).

Gerold László a Hídban tette közzé a látottak tételes és átfogó elemzését. 
Meglátása szerint két „valamelyest emlékezetes jelenete” volt ifj. Szabó István 
rendezésének. Éspedig az előadás kezdete és a vége. Ami a két jelenet között történt 
a továbbiakban, az kevésbé volt ötletes, inkább elnagyoltnak hatott, kidolgozatlan 
maradt. A kisvárosi úri kaszinó játékszobájában kezdődik a cselekmény. „Rutinos 
unatkozók és semmittevők” kártyáznak a penészfoltos teremben, s ez a helyszín 
„lényegesen szegényebb, mint egykor Szép Ernő képzelte”. Szándékos volt 
az ilyen jellegű döntése a rendezőnek, mert egy sajátos hangulatot teremtett a 
színen, melyből a jól ismert vidéki csömör áradt. Ezt követően a Híd referense 
az utolsó jelenet leírását is szemléletessé tette az olvasó előtt, mintegy utalva a 
darab mondanivalójának így kifejezésre juttatott, lényegre tapintó jellegére. Az 
előadás az enyészetről kívánt szólni, írta Gerold, melyet a penész, az üresség meg



a rozoga székek is megidéztek a színpadon. A jó rendezői elképzelés maradéktalan 
megvalósítása azonban elmaradt. A színészi játék híján volt a rendezői elgondolás 
ki- és véghezvitelének. Nem jellemábrázolás, hanem ripacskodás, nem okos és 
türelmes színészi alkotómunka, hanem idétlenség, jellegtelenség, „álmutatós 
gesztusok” lett a színészi játék jellemzője. „Régi betegsége válik itt nagyon is 
nyilvánvalóvá színészetünknek: -  állapította meg Gerold - , egy-két felületes 
gesztussal vélnek alakot teremteni, ahelyett, hogy jellemformáló színészi 
aprómunkára törekednének. Csak jelezni tudnak, de ábrázolni nem”.

A második és a harmadik felvonás összevonásában pl. a patikusné és a 
patikussegéd Jelenetéből teljesen hiányzott a szépemői stílromantika” -  írta a Híd 
kritikusa, tehát pontosan az, ami a szépemői opus egyik jellegzetessége (Híd, 1981. 
1: 107-109.).

Csordás Mihály azzal zárta előadás-értékelő írását, hogy örülne neki, ha 
kidolgozott és befejezett formában láthatná viszont a produkciót. A Magyar Szó 
1981 februárjának közepén pedig arról adott hírt, hogy a Szép Ernő-mű előadására 
minden jegy elkelt Adán. Pótszékekre is szükség volt!

A nyolcvanas évek elején egyfajta válsághelyzet alakult ki a Népszínház 
magyar társulatában. Aladics János, a Magyar Szó újságírója a Karinthy 
Frigyes szövegei alapján összeállított Visszakérem az iskolapénzt című „bohózat
kollázs” ürügyén arra is kitért, hogy a szabadkai teátrum már jó ideje stagnál, de 
az ifj. Szabó István rendezte irodalmi összeállításban egy kis időre, a társulat 
aranykorának emléke is meg-megcsillant, felsejlett. A Bálint Piroska dramaturg 
összeválogatta négy jelenet régi adósságot törlesztett a „zenés korrajzzal”, mely 
előszörre tette lehetővé, hogy a „rövid lélegzetű bohózatok mestere” most végre 
bemutatkozhasson a szabadkai színpadon is (M.Sz., 1982.XII.14., 12).

Csordás Mihály szerint a bemutató célja az volt, hogy Karinthy ürügyén 
„a századelő évtizedeinek paródiáját alkossa meg” a Hőköm színház anyagából 
kiválasztott szöveg-összeállítás. Nem „csupán a szórakoztatás szándékával, hanem 
egy jól átgondolt rendezői koncepció jegyében készült el ... a kissé terjedelmes 
előadás (H.N., 1982.XII.10., 11).

Aladics János a produkciót elemezve megállapította, hogy Árok Ferenc 
tehetséges komikusnak bizonyult, Jónás Gabriellával közös jelenetükben 
valósággal „brillíroztak”, de az előadás legragyogóbb perceit a Korica Miklós/ 
Jónás Gabriella kettős remekelése produkálta. A Visszakérem az iskolapénzt, 
„melynek szövege képtelenségekre épül”, ifj. Szabó István egy kiesebb fajta 
abszurd drámává formálta, melyben Árok már-már tragikus hangra váltott, Karna 
Margit pedig a félelmetes matematikatanárnő szerepében „nagyot játszott”. Albert 
Mária kórusvezetőként hangjával közvetlenséget, életörömöt árasztott. Kár, hogy 
a játék lendülete a produkció végére jelentős mértékben elernyedt, kifáradt. E 
megjegyzés ellenére Aladics úgy értékelte, hogy ifj. Szabó István a színészekből 
„képességeik legjavát csiholta ki” (M.Sz., 1982.X1I.14., 12).

A Népszínház kisterme egyebek között az ún. egyszemélyes színházi



produkcióknak is helyet adott. Több színész is élt ezzel a lehetőséggel. Pl. Barácius 
Zoltán (Egy őrült naplója), Árok Ferenc (Én lenni), Kerekes Valéria (Lorca-költe- 
mények), Póka Éva (Lola Blau), s 1982 májusában Jónás Gabriella, aki Kincses Ele
mér marosvásárhelyi rendezővel együttműködve mutatta be Kocsis István művét, 
az Árva Bethlen Katái. A sok helyre eljutott produkciónak nagy sikere volt. Csordás 
Mihály a kishegyesi vendégszereplésről tudósított, s arról adott hírt, hogy a kisvá
rosi színház nézőtere zsúfolásig megtelt a színre lépő kiemelkedő színésznő tiszte
letére. Jónás Gabriella a rendezői felfogásban „a hatalom és a szeretet, közösség és 
egyedüllét között vergődő Bethlen Katát” jelenítette meg, s mutatta meg „fiatalon és 
öregen, szépsége, ereje teljében és sorsüldözött, megtört vénasszonyként”. Minimá
lis színészi eszközzel, ám „egy lényegi részleteiben pontosan kidolgozott és követ
kezetesen megvalósított rendezői koncepció keretében” impresszív erejű, „belső tör
ténésen belüli”, remek előadássá alkotta meg Jónás Gabriella a nyelvében kiteljesedő 
monodrámát a kristálytisztán kiejtett szavak révén. Szép és szinte hibátlan színpadi 
beszéd élményével ajándékozta meg a publikumot (H.N., 1982.XI.5., 13).

Az igazságért konokul és megalkuvás nélkül harcoló hősnő hamis rend és ren
detlenség elleni küzdelmét a bemutatón táblás ház nézte végig, s azok, akiknek si
került bepréselődniük a Népszínház kistermébe, „ritkán látható elementáris tűzzel 
és igényes szakmai tudással”, „megdöbbentő erővel” tolmácsolt színpadi alakítással 
találkozhattak (M.Sz., 1982.V.19., 10).

Csordás Mihály az Üzenetben külön cikkben is foglalkozott Jónás Gabriella 
„vándorszínházával”, megállapítván, hogy az előadást „a vajdasági magyar színját
szás gyöngyszemének” tekinthetjük (Ü., 1983. 1-2: 29).

A szabadkai társulat a nyolcvanas évek közepére előadásainak nívóját tekintve 
mind gyengébb, színvonaltalanabb lett. Gerold László a Hídban A Noszty fiú esete 
Tóth Marival című „ízléstelen” előadásról írva jutott erre a megállapításra. A 
budapesti Sík Ferenc rendezte Mikszáth Kálmán-darabból „nótaest, kocsmázás, 
mulatozás” lett (Híd, 1985. 3: 421). A regényből Siklós Olga Jelenetekbe rendezett 
drámavázat” készített, melynek semmi köze sem volt az eredeti műhöz. A címet, 
szereplőket, történetet tekintve Mikszáthot hozta ugyan emlékezetbe a produkció, de 
a valódi Mikszáth nélkül. Sík Ferenc „giccsparádét” rendezett, mint tette azt néhány 
évvel előbb a Móricz-regény alapján készített produkció esetében is. Műdaloktól 
kísérve „mézeskalács figurák téblábolnak, jópofáskodnak, mulatnak, nótáznak” a 
színpadon, mint egy „romantikus szerelmi játék résztvevői” (Uő, 422). A kispolgári 
közönség ízlésének megfelelő produkciót hozott létre a budapesti vendégrendező, 
„aki egyetlen jelenetet sem rendezett meg, csak a nótarendre ügyelt” (Uő, 422).

A színészi alakításokról ilyen körülmények között nem sok mondanivalója 
volt a kritikusnak. Pataki Lászlónak, a Sterija-díjas színésznek a jelenlétét az 
előadásban igencsak nehezményezte Gerold. K arna M argit Tóthnéjában némi 
jellemkomikumra való törekvést vélt felfedezni. Albert M ária Máli nénije 
némi dinamikát hozott a színpadra, míg Gyenes Zita, aki Tóth Mari szerepében 
vizsgázott, az egyéniség nélküli szerepből nemigen tudott élő alakot kreálni.



A színházi katasztrófaként megélt produkció legszánalmasabb jeleneteiről 
a botlábú, ügyetlen tánckar „gondoskodott”. A gyatra előadást látva, Gerold 
keserűséggel állapította meg: „Amit Harag György és a hozzá hasonló rendezők 
éveken át építgettek, azt Sík Ferenc ötévenként lerombolja” (Híd, uő, 423).

Lényegében azonos volt a véleménye az előadásról Csordás Mihálynak is. 
Olcsó nótázásról, jópofa muzsikálásról, virtusos mulatozásról számol be a kritikus, 
meg a Mikszáth-mű üzenetét elbagatellizáló rendezésről. Úgy játszatja Sík a magyar 
klasszikust, mint tette azt három évvel ezelőtt Móriczcal: forró légkörű nótaestet 
állított színre színházi előadás helyett, írta a lap kritikusa (H.N., 1985.1.11., 31).

A romantikus játékká silányított darab „még csak távoli rokonságot sem tart 
a kitűnő regénnyel”, írta Csordás az Üzenetben. „Ilyen formában a vendéglői 
rendezvények kistestvére” lett a színházi produkció. A színészek pedig nem 
tehettek mást, mint adomáztak, nótáztak. Csordás kísérletet tesz arra is, hogy 
mentse a színészeket, állítván, hogy azok mindent megtettek a „süllyedő hajó” 
megmentésének érdekében. Pataki László, Albert János, Albert Mária és Kovács 
Frigyes nevét említi ebben a kontextusban, meg a Tóth Mari szerepébe beugró 
színinövendék Gyenes Zitáét. A tizennyolc színész, végső soron, Csordás szerint, 
„ímmel-ámmal” elkomédiázik. Gerolddal ellentétben, Csordás azt állította, hogy 
Laczkó Illés tanította be a Népkör fiatal táncosait, akiknek „fáradozása nem lett 
hiábavaló: mozgásukkal, táncukkal életet, frissességet vittek az elnyúló jelenetbe, 
gyönyörködtették a szemet”. Ilyenkor óhatatlanul felmerül a kérdés, vajon 
ugyanarról az előadásról beszél-e a két kritikus!

Az énekszámok előadása viszont nemigen dicsérte a korrepetitor Nagy Edit 
munkáját (Ü., 1985. 4: 300)

Bartuc Gabriella a Magyar Szó művelődési rovatában Létező vagy képzelt 
közönségnek címmel írt a szórakoztató darabokról általában. A Sík rendezte 
előadással kapcsolatban megállapította, hogy az a közönségcsalogatás igényének 
megfelelően lett műsordarab, anélkül, hogy „profi színházhoz méltó profi 
színvonalon” tenné azt. Kijelenti azt is, hogy a szórakoztatás nem párosítható az 
igénytelenséggel, mert a színház mégiscsak közművelődési intézmény, s feladatai 
közé tartozik a gondolkodás- és ízlésfejlesztés is (M.Sz., 1984.XII.20., 12).

Az elmondottakat figyelembe véve, a negyvenedik életévét betöltő társulat, 
úgy tűnik, a nyolcvanas évek első felében már nem tudta összhangba terelni azokat 
az elvárásokat, melyek a kasszasiker és a közművelődés, a művészet és az igényes 
szórakoztatás követelményeinek való megfelelés elengedhetetlen feltételei voltak.





(Madách: Az ember tragédiája, 1965. XII. 26.)



B A D A  ÍR E N ,  K A S Z A  ÉVA, 
A L B E R T  M Á R I A .  R O M H Á N Y I  IBI, 

S Ü V E G E S  E T A ,A L B E R T  JÁ N O S
(Zilachy: Az imbroszi boszorkány, 

1970.111.20.)

PA TA K I L Á S Z L Ó , A B R A H A M  ÍREN , 
S ZÉ L  PÉ T E R . M E D V E  SÁNDOR 

(Háy: Mohács, 1970. X.29.)





V E R S E G H Y  JÓ ZSEF, M A JO R O S  K A T IC A . PATAKI L Á SZ L Ó , 
K A R N A  M A R G IT ,  S Z A B Ó  C S E H  M Á R IA  

(Németh: Villámfénynél, 1974.11.27.)

F A Z E K A S  PIRI. K A R N A  M A R G IT. 
B A R Á C IU S  Z O LT Á N
(Reményik: Blöse úrék mindenkinek 
tartoznak, 1977.X. 11.)



K E R E K E S  VALI, N A G Y G E L L É R T  JÁ N O S , PÁ STH Y  MÁTYÁS 
(Németh: Győzelem, 1976.XII.23.)



BAD A I R E N . f r / U C S  H A J N A L K A ,  
A L B E R T  JÁNmÍS, KOVÁCS F R IG Y E S  
(Fazekas Milnily: Líulas-.Matyi, 1979. VI.5:)

KOR1CZA M IK L Ó S ,  G Y E N E S  ZITA
(Csálh Géza: A varázsló 1985.11.15.)



A VILÁGIRODALOM VONZÁSKÖRÉBEN 

(1951 -  1985)

A szabadkai Népszínház magyar társulatának műsorrendjében a legtöbb 
előadást világirodalmi szerzők művei alapján állították színpadra a rendezők. 
Mind a klasszikus, mind pedig a kortárs drámairodalom jól ismert képviselőinek 
neve megtalálható a színre vitt darabok révén. A délszláv népek színműírói is 
jelentős helyet foglaltak el a magyar társulat játszotta előadások listáján. Összesen 
55 kortárs és klasszikus délszláv színpadi művet mutatott be a magyar társulat 1945 
és 1985 között, több-kevesebb sikerrel. A legtöbbet játszott szerző Jovan Sterija 
Popovié, Branislav Nušić és Miroslav Krleža volt. A legsikerültebb produkciók ez 
utóbbi drámaalkotásaiból születtek. Tekintettel arra, hogy a 2014-ben megjelent A 
kölcsönösség színpadtere című könyvben már részletekre menően feldolgoztam a 
vonatkozó produkciókkal kapcsolatos adatokat, a jelen színháztörténeti kötet újra 
nem foglalkozik velük.

A legtöbbet játszott világirodalmi drámaíró William Shakespeare volt, a többiek 
általában két-három alkalommal kerültek a repertoárba. Az előadások színvonalát 
tekintve siker és sikertelenség egyként jellemezte a bemutatott produkciókat, de 
ugyanakkor ezek a müvek voltak hordozói a korszerű színjátszás megvalósítására 
tett erőfeszítéseknek is. Ebben az összefüggésben mindenekelőtt Virág Mihály, ifj. 
Szabó István és a vendégrendező, Harag György nevét kell megemlíteni.

Az 1951 és 1985 közötti időszakban August Strindberg nyitotta meg a 
világirodalom jeles képviselőinek sorát Júlia kisasszony című színművének 
bemutatásával. A köztudatban „a nőgyűlölet apostolaként szereplő” (Szerb, 1973: 
857) svéd szerzővel nem volt szerencséje a társulatnak, mégpedig a rendezői 
koncepció melléfogásának köszönve, meg annak, amit Hegedűs Béla fogalmazott 
meg a Magyar Szó bán közzétett kritikájában, jelesül „a városi népszínház magyar 
osztálya kis színházi együttes, amely még messze mögötte marad a nagyszínházak 
művészi nívójának és így nem csodálkozhatunk azon, ha egy ilyen erejéhez nem 
szabott darab bemutatása” kudarccal végződik {M.Sz., 1951.X.18., 4).

Az előadás minden recenzense merész vállalkozásnak nevezte a Strindberg- 
mű színrevitelét. A balsiker okát két alapvető rendezői tévedésben jelölték meg. 
A rendezés terén tapasztalatlan, abban járatlan Mamuzsics István a szociális 
tendenciákat igyekezett hangsúlyozni, holott az író „nem általános társadalmi 
típusokat ” szerepeltet művében, mint írta Sulhóf, „hanem nő és férfi viszonyának 
ellentéteire” összpontosítva a nemek közötti összeférhetetlenség drámáját írta meg 
{Híd, 1951. 10-11: 733).

A másik tévedést az elhibázott szereposztás számlájára írta a folyóirat refe
rense. Szabó Cs. M ária (Júlia) és Fejes György (Jean) képességeiket meghaladó



színészi feladatot kaptak. A címszereplőből hiányzott a szenvedélyt sugárzó, telivér 
nőiesség, a lakáj megszemélyesítője „mindkét felvonáson keresztül magán hordta 
a teatralitás minden mesterkéltségét”. A harmadik szereplő, M. Pálli Margit sza- 
kácsnéja kedves volt és szimpatikus, csak éppen semmi köze nem volt Strindberg 
szakácsnéjához. A Hét Nap kritikusa, Hock Rudolf továbbá a sok suksükölést ne
hezményezte (H.N., 1951.X.21., 15), míg Sulhóf azt is szóvá tette, miszerint egy 
népszínházi produkció nem a rendező meg néhány szereplő magánügye, s az ilyen 
hozzáállásnak a színház látja kárát (Híd, uő, 738).

A kifogásolnivalók között szerepelt még Magyar Zoltán díszletterve, meg a 
két rész között előadott balett, mely olyan semmitmondó és gyenge volt, „amilyet a 
magyar drámai együttes színpadán” eddig még nem lehetett látni.

Az előadást Laták István művészeti vezető vette védelmébe a Magyar Szó bán. 
A készülő előadásról szóló előzetes információt is ő írta, hangsúlyozva, hogy „a 
naturalista nőgyűlölő motívumok” helyett ma már inkább -  lásd 1951-ben -  „az 
élesen megrajzolt társadalmi viszonyokat” kell nyomatékosítani, meg „az egyé
nileg jól színezett típusokat” (M.Sz., 1951.X.11., 6). Ez volt tehát a magyarázat a 
Hegedűs Béla által szóvá tett rendezői melléfogásra a szövegértelmezést illetően. 
Laták erélyesen elutasította a kritikusok által megfogalmazott véleményt, misze
rint a társulat még nem eléggé felkészült a Strindberg-féle művek színrevitelére, 
és azt igyekezett bizonyítani, hogy igenis, a szabadkai színészek a legjobb vidéki 
társulatok közé tartoznak. Meg azt is, hogy igenis van létjogosultsága az állandó 
kísérletezésnek, mely a fiatal együttes színpadi játékának fejlődéséhez járul hozzá 
(M.Sz., 1951.X.25., 5).

Az előadással kapcsolatos valósághű kritikusi véleményeket igazolandó, álljon 
itt a nézőszámra vonatkozó adat: Ibsen Kísértetekéi majd ötezer néző látta, míg a 
Júlia kisasszonyt mindössze 1872 (Gerold/Pastyik, 1970: 39).

Niccolo Machiavelli Mandragora című „vérbő reneszánsz komédiájának” 
bemutatója 1952 januárjának közepén volt. A mű „a középkorból, a régi novellák 
drasztikus tréfáiból táplálkozik” (Szerb, 1973: 256), s minden megtalálható benne, 
ami egy nagyszerű színpadi vígjátékhoz szükséges: felszarvazott férj, korrupt 
pap, jellemtelen kerítő, s persze fiatalság meg a győzelemre jutott szerelem. Az 
eredetileg ötfelvonásos darabot Garay Béla, a rendező, a tőle megszokott rendezői/ 
dramaturgiai alapossággal kissé átdolgozta, s így állította azt sikeresen színpadra a 
kritika tanúsága szerint. Összevonta az első és a második, valamint a negyedik és az 
ötödik felvonást, megnyeste a verbális gorombaságokat, s De Negri Endre kiváló 
térbeosztású díszletének hozzájárulásával, hiteles firenzei környezetet varázsolt a 
színpadra, amelyben színes, élvezetes, maradandó értékű előadás kerekedett ki, 
mindenekelőtt Sántha Sándor (Calfucci) és Godányi Zoltán (Ligurio) színpadi 
játékának köszönve.

Az előadásról Hock Rudolf a Hét Napban (1952.1.27., 7), Sulhóf József a 
Magyar Szóban (1952.1.21., 5), és László Attila a Hídban (1952. 1:49-55.) jelentette 
meg elemzését. Nagy figyelmet szentelt mindhárom referens a rendezésnek meg a



színészi játéknak, miután a Machiavelli-müvet is elemzés tárgyává tette. László 
Attila azt a kérdést boncolgatta, vajon mi volt az oka annak, hogy az elmúlt három 
évben kevés volt a klasszikus szerző a műsorrendben. Az okot egy tévhit nyomán 
nevezte meg, mely úgy tartotta, hogy a színházi közönség nem kedveli, s nem is 
nőtt fel a klasszikusokhoz. Ezt cáfolandó a kritikus arra hívta fel a figyelmet, hogy 
a bemutató közönsége általában ritkán tiszteli meg az előadásokat táblás házzal, 
legtöbbször 45 és 65 százalékban látogatja a premiereket, most viszont nyolcvan 
százalékban képviseltette magát.

A gazdagon „invenciózus” rendezés a fő hangsúlyt a szöveg és a játékosság 
világosságára helyezte, felszabadult játéklehetőséget biztosított a színészeknek, 
rendezői leleményességgel tüntette el a régiességet. Mindhárom recenzens kiemelte 
Sántha Sándor kimagasló teljesítményét, példás, mértéktartó színpadi mozgását, 
hiszen az öreg felszarvazott férj nem totyogott, nem makogott a színpadon. A 
színész egyszerű, „kristálytiszta” és reális színészi eszközökkel ábrázolta Calfuccit.

Godányi Zoltán is lelkiismeretes színészi munkát végzett. Lendületes, kö
tetlen, túlzásmentes színpadi játéka, otthonos színpadi mozgása, kitűnő maszkja 
jellemszínészi képességeit dicsérte. Szilágyi László (Callimaco) kevésbé sikeres 
szereplésének okát kutatva, László Attila arra a megállapításra jutott, hogy az élv- 
hajhász nemes teljes értékű tolmácsolásával azért maradt adós az élszínész, mert 
az elmúlt időben három egymásután következő produkcióban kapott felelősség
teljes színészi/rendezői feladatot, márpedig ez negatív hatással volt arra, hogy az 
egyébként neki való színpadi alakot jól kidolgozottan, hitelesen tudja megformálni. 
Azonban még így is futotta erejéből a gördülékeny játékra, jó megjelenése meg 
segítette abban, hogy elfogadható szintű alakítást nyújtson (Híd, 1952. 1: 52).

Szabó István mint Fráter Timoteus „érthetetlen és indokolatlan szorongással 
küszködött”, László Attila meg úgy látta: nem találta meg a színpadi alak igazi 
hangját, s helyenként dagályos pátosszal mondta a szöveget. Juhász Anna 
(Sostrata) és Juhász Zsuzsa (Lucrecia) kettőse sem volt találó. Egykorúak lévén 
az utóbbinak nem sikerült elhitetnie azt, hogy kettőjük közül ő a fiatalabb. Fejes 
György a szolga szerepében figyelmet felkeltő színpadi jelenlétével aratott sikert.

Az előadásról készített recenziók alapján, Machiavelli Mandragorája mind 
a szövegválasztás, mind pedig a kivitelezés tekintetében a jobb produkciók közé 
tartozott.

Az 1951/52-es évad utolsó bemutatójaként a 18. századi olasz színpadot újra
teremtő Carlo Goldoni vígjátékát, A legyezőt, Virág Mihály rendezésében láthatta 
a publikum.. Egyébként ez volt az első klasszikus színpadi mű, melynek megren
dezését Virágra bízta a művészeti vezetés. A bemutató nagy visszhangot keltett 
a sajtóban. A Magyar Szó, a Hét Nap meg a Híd közölt kritikát az előadásról. Az 
elemzők egybehangzó véleménye az volt, hogy a fiatal rendező egy nehéz, össze
tett rendezői feladatot kapott, s ezért nem kellett volna szerepet is vállalnia az előa
dásban. A végeredmény az lett, hogy sem a rendezés, sem Evaristo megformálása 
nem hozta meg a várt, sikerrel záruló végeredményt.



Lévay Endre a Hídban jelentette meg előadás-értékelő írását. Szólt a Goldoniról 
való tudnivalókról, majd részletesen elemezte mind a rendezést, mind pedig a 
színészi alakításokat. Szezon vége lévén, „kissé fáradtan, unottan, tikkadtan 
lézengett a maroknyi közönség” a nézőtéren. A néppel való szoros kapcsolat 
kialakítása a színház segítségével, ezek szerint, nem a vártnak megfelelően alakult, 
hiszen a Goldoni-darab is azért került a műsorrendbe, mert úgy vélték, felkelti 
majd a nagyérdemű érdeklődését. Csakhogy a bemutatót vegyes érzelmekkel 
hagyta el mind a közönség, mind pedig a kritikus. Virág Mihály a sokrétű 
rendezői feladatot nem tudta maradéktalanul elvégezni. Az előadás egésze nagyon 
sok mindennel adós maradt. Nem sikerült sem a hangulatteremtés, sem a kívánatos 
emelkedő és ereszkedő ritmusváltás. A produkcióból hiányzott a harmonikus 
egység, szaggatottság jellemezte a színpadi játékot. Egy-két jelenet kivételével -  
pl. a pincérjelenet a falusi kávéház teraszán - ,  az egész produkció „a vásári kókler 
harsonáját” juttatta eszébe a referensnek. A felsorolt kifogások ellenére, Lévaynak 
az volt a véleménye, hogy rendezői tapasztalatgyűjtés szempontjából helyénvaló 
volt ennek a műnek a műsorra tűzése (Híd, 1952. 7-8: 474).

Hock Rudolf a Hét Napban, Lévay véleményét kibővítvén, azt állította, hogy 
Virág jobb rendező, mint színész (.H.N., 1952.VI.22., 6). Vukovics Géza a napilapban 
azt is szóvá tette, hogy a kettős szerepvállalás azt eredményezte, hogy a rendező/ 
színész elvesztette a helyes tájékozódást arra vonatkozóan is, hogy „hol kezdődik, 
és hol végződik rendezői feladata és hol színészi alakítása” (M.Sz., 1952.VI.13., 6).

A kritikusok megítélése a látott színészi játék kérdésében is megegyezett. 
Szabó István Rocca gróf szerepében igazán művészi alakítást nyújtott mind 
hanghordozásában, mind pedig a gesztusokat illetően. Színpadi játékában az 
aprólékos szerepkidolgozottság dominált. Lévay azt is megemlítette, hogy szerinte 
Szabó a Shakespeare-szerepek tolmácsolására is alkalmassá vált (Híd, uő, 475). A 
koncleső arisztokratát megjelenítő Szabó játékában a szemléltetésre való kiváló 
képességet, meg a mértékletességet dicsérte a napilap referense.

Szilágyi László (Crespino) először jelent meg a szabadkai színpadon arlecchinói 
szerepkörben. A Híd kritikusa arról tudósított, hogy az 1951/52-es idényben négy-öt 
nagy teljesítményű szerepben is fellépett a színház fiatal vezető színésze, s ezúttal 
igazi Goldoni-alakot varázsolt a színpadra. Szerepfelfogása egyedülálló, eredeti 
megfogalmazású lett. Könnyed, váltásokkal teli színpadi játékot produkált, s ez 
kibontakozó sokoldalúságáról tesz tanúbizonyságot. Nagy érzéke van Szilágyinak 
a helyzetek átéléséhez is. Egyik fő erőssége a nézőkkel való kapcsolatteremtés, 
s annak meg is tartása. Felróható neki viszont, hogy az egységes játékstílus nem 
jut mindig kifejezésre alakításában. Vukovics Géza egyenértékűnek minősítette 
Szabó István és Szilágy László alakítását.

A milánói kereskedőt, Evaristót Virág Mihály jelenítette meg. A kettős 
szerepvállalás ártott az előadásnak. Virág leegyszerűsítette a színpadi figurát, így 
az sokszor mellékalakká szürkült. Az összbenyomáson sokat rontott hangsúlytalan 
szövegmondása meg színtelen színpadi játéka is. Czehe Gusztáv (Cedro báró)



„inkább játszott, mint alakított”, írta Vukovics, míg Hock Rudolf azt állította, 
hogy a színész meglepően jól hozta a figurát. Lévay kiegyensúlyozott játékára, 
megfelelően alkalmazott gesztusaira és jó hanghordozására hívta fel a figyelmet. 
Szabó Cs. M ária parasztlányként „kissé szabadjára engedte rutinját”. A drámai 
szerepekben kiváló élművésznő ezúttal megfeledkezett a mértéktartásról, írta 
Lévay. Hock elsodró temperamentumos játékát dicsérte, de azt is megjegyezte, 
hogy Gianninaként egyszer s másszor túlzott, de amikor színen, volt az egész 
színpadi játék is dinamikusabbá vált (H.N., 1952.VI.22., 6). Juhász Anna Susanna 
szerepében mértéktartásával tűnt ki. Fegyelmezett színésznő lett belőle, ezért 
nagyobb szerepek eljátszását is rá lehet bízni az elkövetkezőkben. Szkala Jolánnak 
(Candida) szép a szövegmondása meg a hanghordozása. Leegyszerűsített, pózszerű 
játékáért, melyben vígjátékhoz nem illő, finomabb gesztusok domináltak, a Híd 
kritikusa szerint a rendezőt illeti az elmarasztalás.

Fejes Györgynek egy epizódszerep -  Limonat -  jutott. A színész ezúttal is, 
mint már számtalanszor eddig, bebizonyította, hogy kiváló színészi képességekkel 
rendelkezik. Színekben gazdag művészi megformálás jellemezte alakítását. Annak 
ellenére, hogy a rendező „hátra, a sarokba dugta” őt, remek szereptolmácsolásával 
mégis sikerült a nézők figyelmét magára vonnia. Lévay szerint ideje lenne nagyobb 
szerepekben is megmutatkoznia {Híd, uő, 477). Szabó János, Kiss Júlia és M. 
Pálfí M argit színpadi játéka ellen nem fogalmaztak meg kifogást a referensek.

Érdekes megjegyzéssel zárta az előadás elemzését a folyóirat kritikusa. 
Megjegyezte, hogy a produkció kiállításán meglátszott, hogy a költségvetési év a 
végéhez érkezett, s A legyező az évad utolsó produkciója, mert De Negri Endre 
színpadképei a rendelkezésére álló régi díszletek elemeiből álltak össze.

Huszonöt év múltán egy újabb Goldoni-darabot tűzött a műsorára a magyar 
társulat. A Két úr szolgájának zenés változata, legalább is a közzétett értékelések 
szerint, nem tartozott a jó előadások közé. Gerold Lászlónak a napilapban 
megjelentetett recenziója egy tőmondatban fejezte ki a véleményét, mely egyben 
írásának a címe is volt: Nahát... és nocsak! (M.Sz., 1977.X.29., 15). A zenés változat 
rendezője a budapesti vendég, Seregi László volt. A produkció gyakorlatilag 
azoknak a számát gyarapította, melyeknek ugyan volt közönsége, de minőség 
tekintetében igencsak alulteljesítettek. Egy 1978 februárjában készített kimutatás 
szerint eme népszínházi müsordarabot 1977 októbere és 1978 februárja között 
hetvenszer játszották, a nézőszám pedig tizennyolcezer volt (M.Sz., 1978.II.2., 11).

A Mirandolina bemutatása sem hozta meg a várt sikert. 1982 márciusában 
adták elő ifj. Szabó István rendezésében, Jónás Gabriellával a címszerepben. 
A bemutatóval Csordás Mihály, a Hét Nap kritikusa foglalkozott behatóbban. 
Leszögezte, hogy A tanítónő, majd pedig a Tíz kiló arany című félresikerült 
előadásokhoz csatlakozhat Goldoni vígjátéka is, s annak reményét fogalmazta 
meg, hogy „puszta véletlenek összejátszásának áldozatai lettek a színészek, lett 
a közönség” (H.N., 1982.IV.2., 12). Úgy véli, nem állt szándékában a magyar 
társulatnak három jellegtelen, művészi igény híján lévő előadás létrehozása a



„csak szórakoztatás” céljából, s azt is hozzátette, a három közül a Mirandolina a 
legjobb, de ez nem azt jelenti, hogy majd öregbíteni fogja a színház hírnevét. Ezt 
követően Csordás a szerzőről és darabjáról értekezett. A látott bemutató alapján 
írta le: „Hiába adták minden erejüket a színészek, játékuk harmóniáját meg nem 
teremthette a rendező”. Semmitmondó részletektől, hosszú ismétlődésektől terhes 
előadás lett a Mirandolina, melyben tizenhárom színész tett kísérletet „a commedia 
dell’arte megidézésére”. A szereplők egymástól eltérő játékstílusban mozogtak a 
színpadon: commedia dell’arte, paródia és groteszk váltogatták egymást. A kritika 
Árok Ferenc magabiztos, sallangmentes, tiszta szerepformálását emelte ki, ami „a 
produkció fölé magasodott. [...] Kevés eszközzel, főként mimikával varázsolta” a 
nézők elé a szerelmes őrgróf groteszk alakját.

Csordás azt is leszögezte: az előadást szórakoztató jellegénél fogva, feltehetően 
örömmel fogadja majd a publikum (H.N., 1982.IV.2., 12). Goldoni tehát nem hozott 
szerencsét a magyar társulatnak. Legalábbis abban az értelemben nem, ami a 
színpadi játéktól a művészi megnyilvánulást várja el.

Az 1925-ben Nobel-díjat kapott ír származású George Bem ard Shaw két 
műve szerepelt az első negyven évben a szabadkai Népszínház magyar társulatá
nak repertoárján. A Candidát 1952 decemberében, a Pygmaliont pedig 1955 no
vemberében állították színpadra.

A Candida azért lett a társulat emlékezetes teljesítménye, mert a címszerepet 
az együttes egyik legkiválóbb tagja, Ferenczi Ibi alakította, méghozzá az akadémiát 
éppen elvégzett Varga István rendezésében. Nem csoda, hogy kivételesen ritka 
odafigyeléssel viszonyultak a kritikusok a produkcióhoz, s elsősorban a látottakról 
mondták el a véleményüket. Lévay Endre a Hét Napban referált a bemutatóról. 
Meglátása szerint a rendező Varga Istvánnak igazi erőpróbát jelentett a darab 
színrevitele. Alapos előtanulmányokat végzett abból a célból, hogy minél jobban 
meg tudjon felelni az elvárásoknak. Az alakrajzok, a képszerkesztés, a játékstílus 
kialakításának tekintetében szemmel látható volt az a törekvés, hogy a rendezői 
bemutatkozás sikeres lehessen. „Általában véve, jól megfogta a hangot” Varga, a 
szereplők mozgatása viszont nem járt mindig sikerrel, így vélekedett a hetilap, de a 
Magyar Szó referense is. A színpad közepére helyezett egyetlen karosszék „mintha 
megbénította volna maga körül a szereplők természetes mozgását” (M.Sz., 1952. 
XII.13., 4).

Mind Kolozsi Tibor, mind Lévay Endre magasra értékelte Ferenczi Ibi 
alakítását. „Olyan nem szokványos eszközökkel eszményített asszonyi arc az övé, 
amelyről rendezők, dramaturgok és kritikusok évek hosszú során át vitatkoztak.” 
Ferenczi egyszerű s ugyanakkor nagyszerű alakítása az örök asszony Candidája 
lett, élményszerű játékának, valamint csodálatosan artikulált szövegmondásának 
köszönve. (H.N., 1952.XII.14., 6). A társulat élszínésznője úgy ábrázolta az 
asszonyos gyengédséget, látszólagos lágyságot, de az erőt és tisztánlátást, öntudatot 
sugárzó harminc éves asszonykát, hogy jellemalakító képessége teljes mértékben 
érvényesült és Candida egész lényének minden kis rezdülését egységbe foglaltan



úgy jelenítette meg, ahogyan azt Shaw megálmodta -  írta Kolozsi Tibor a Magyar 
Szóban (1952.XII.13., 4).

James Morell lelkész szerepét Sántha Sándorra osztotta a rendező. Választása 
elsőrendű volt, hiszen a színész a második felvonásban pl. hatványozottan 
bizonyította, hogy „művész van a színpadon”. Ő is egyszerű színészi eszközökkel 
tolmácsolta a kapott szerepet. Méltóságteljes magatartása mellett gesztusaival, 
hangszínével érzékeltetni tudta a benne forrongó indulatokat is. A két színész 
alakítása tette lehetővé azt, hogy a Shaw-bemutató nagy értékű produkciója legyen 
a színháznak, vélték a recenzensek.

Szilágyi László alakítása nem volt hibátlan. Az elkényeztetett, siránkozó 
kamasz poétát, a tiltott gyümölcsért kapaszkodó úri fiút jelenítette meg. Lévay 
azt helytelenítette az alakításában, hogy ábrázolásában nem rajzolódott ki hitelt 
érdemlően a zabolátlan, szenvedéllyel teli Eugene Marchbanks alakja.

Szabó Cs. M ária a főnökébe szerelmes vénkisasszonyt nagy beleéléssel 
jelenítette meg. Kolozsi, aki hasonlóan vélekedett az alakításáról, azt is 
megjegyezte, hogy az angol/ír gépírónőknek kevésbé temperamentumos a jelleme, 
mint ahogyan az kirajzolódott a színésznő szerepfelfogásából. Kevésbé sikerült 
alakítást nyújtott Szabó István Candida apjának életre keltésében. Lévaynak 
az volt a véleménye, hogy túl vígjátéki volt, míg Kolozsi úgy látta, hogy „nem 
tudta magát teljesen beleélni a munkások kizsákmányolásából élő após fölényes, 
sőt kissé talán pökhendi alakjába”. Fejes György segédlelkésze „élő ember” volt 
a színpadon. Ez az epizódszerep is „komoly értékké lett” a színész alakításának 
köszönve. A színpadképet M agyar Zoltán tervezte: a színpad közepén elhelyezett 
egyetlen karosszékkel nem értettek egyet a referensek.

A Pygmaliont Virág Mihály rendezésében 1955. október 29-én mutatták be. 
Ünnepi bemutatónak szánta a színházi vezetés, hiszen ekkorra esett a magyar 
társulat fennállásának tizedik évfordulója. A horvát meg a magyar együttes nagy 
gonddal készült a jubileumra. A horvát együttes október 28-án Marjan Matkovié 
Na kraju puta című művének színpadra állításával ünnepelt.

Lévay Endre, a magyar produkció referense arról értekezett a Hét Napban, 
hogy merész feladatot vállalt Virág Mihály Shaw vígjátékának rendezésével, 
hiszen a mű, szerinte, inkább szatíra, mint vígjáték, de a rendező nem az előbbire 
helyezte a hangsúlyt, sokszor engedte, úgymond, szabadjára a vígjátéki elemet, és a 
szerző szövegének mondanivalója beleveszett a színpadi effektusokba. Egyébként 
jónak tartotta mind a rendezői alapelgondolást, mind pedig a szereposztást, a 
megvalósításban azonban, nézete szerint, a játékosság kissé félrevitte az előadást, 
lévén hogy Shaw esetében igen nehezen kivitelezhető a mértéktartás.

Heck Paula a virágáruslány szerepében „ha olykor vaskos is, úgy tűnik, hogy 
hitelesen emberi” tudott lenni a színpadon. Széles skálájú alakításában nagy mű
vészi mélységeket is meg tudott mutatni. „Intelligensen megfogalmazott és szelle
mesen megjátszott alak” volt Higgins professzor Pataki László tolmácsolásában. 
A hetilap referensének az volt a véleménye, hogy nélküle nem lehetett volna szín



padra vinni Szabadkán a Pygmaliont. Az ő szerepfelfogásában jól érvényesültek a 
szatíra elemei is.

Fejes György kiváló volt a szemetes szerepében. Doolittle figurája csak a ne
gyedik felvonásban lett kissé halványabb. Szabó Cs. M ária a házvezetőnő, Sántha 
Sándor pedig az ezredes figuráját jelenítette meg hitelesen. A többi közreműködő 
színész is mindent megtett annak érdekében, hogy megcsillogtassa a publikum előtt 
„a shaw-i mű értékeit” (H.N., 1955.XI.6., 7).

Németh P. Istvánnak, a Magyar Szó kritikusának értékelése szerint a Huszon
négy piros rózsa című háromfelvonásos AIdo Benedetti-vígjáték kitűnően sikerült 
előadása volt a szabadkai magyar társulatnak 1953 elején. „Az előadás közben ál
landóan zúgott a taps, s mindez bizonyítja ... komoly sikert hozott” a Herceg János 
fordította darab, mely irodalmi értékét tekintve nem tartozott ugyan a remekművek 
közé, hiszen csak szórakoztatni, nevettetni akart „a sztereotipikus”, egy ötleten ala
puló, könnyed és szellemes színpadi mű (M.Sz., 1953.II.4., 4).

Virág Mihály a különösebb társadalmi háttér nélküli szövegben „a szatirikus 
elemek kidomborítására törekedett”, s a kispolgári élet ferdeségeinek pellengérre 
állításában kitűnő munkát végzett. Gördülékeny, kiegyensúlyozott, túlzásmentes 
produkció lett a Huszonnégy piros rózsa. A szereplők kifogástalan mértéktartással 
személyesítették meg alakjaikat, és a modern színjátszás követelményeinek megfele
lően igyekeztek elevenné tenni a színpadi képeket.

Fejes György Savelli ügyvéd szerepében ismét remekelt: „gondos transzformá
lásban tolmácsolta a szerző mondanivalóját”, a rendezői elképzelés vonalán „kitűnő 
érzékkel domborította ki a szövegben rejlő szatirikus elemeket”. Németh P. szerint 
ez nem volt meglepő, hiszen színészi fejlődése látványosan ívelt felfelé az utóbbi 
időben.

Alberto Veranni feleségét, Marinát Ferenczi Ibi jelenítette meg rutinos, köny- 
nyed színpadi mozgás, kiváló szövegmondás, kitűnő arcjáték kíséretében. Alakítása 
sokat adott hozzá az előadás művészi értékéhez. A Hét Nap kritikusa, Lévay Endre 
azt is megjegyezte, hogy a vígjátékban olyan szerepet kapott a színésznő, „amelyben 
kisszerű, finom eszközökkel megkapó női alakot adott”. A harmadik felvonásban 
példaértékű „művészi humorral teli játékot” nyújtott (,H.N., 1953.11.8., 6).

A mérnök szerepében Szilágyi László lépett színpadra. Alakítása mindvégig 
kiegyensúlyozott volt. Mértékletes színészi eszközökkel jelenítette meg a ráosztott 
figurát. Németh P. István azt is észrevette, hogy Szilágyi nem rendelkezik kellő ru
tinnal a vígjátékok vonatkozásában, „mert nevető izmait néha nem tudta teljesen 
fegyelmezni”.

A Rosinát tolmácsoló Szkala Jolán otthonos színpadi mozgásával tűnt ki az 
előadásban. A napilap recenzense végül két megjegyzést fűzött a produkció elemzé
séhez. Hosszúnak ítélte meg az első felvonásban Savelli némajátékát, a második fel
vonásban pedig Ferenczi Ibi és Szilágy László drámai hangot ütött meg, véleménye 
szerint néha indokolatlanul.

A világirodalom talán legnagyobb klasszikusának, William Shakespeare-nek



az első szabadkai bemutatója a Makrancos Kata volt 1953. április 1-én. A hivatásos 
magyar színtársulat fennállásának nyolcadik évéhez érkezett. Számos, immár 
színészi tanfolyamot is elvégzett tagja volt. Garay Béla és Pataki László mellett 
Varga István és Virág Mihály szakképesítést szerzett rendezők lettek. A művészeti 
vezetés elérkezettnek látta annak idejét, hogy igényesebb színpadi müveknek is 
helyt adjon a műsorrendben, mert egy színészi együttes rátermettségét mégiscsak a 
klasszikus színpadi művekben való fellépéssel lehet bizonyítani. Az igényteremtés 
nemcsak a rendezői/színészi alkalmasság szempontjait kellett hogy érvényesítse 
a feladatok elvégzésében, hanem a közönség színházi ízlésvilágának nevelését is 
elő kellett mozdítani, főleg annak a publikumnak a viszonylatában, mely alatt a 
szocializmust építő ország munkás- és paraszt- társadalmát kell érteni. Ennek a 
rétegnek a nevelését a fennálló rendszer elvárásainak megfelelő ideológiai/politikai 
szellemben kellett realizálni ugyan, de az ötvenes évek elején megengedett lett 
a vaskalaposságot magába foglaló módszerek némileg lecsendesített változata, 
ami mind a klasszikus művek, mind pedig a szórakoztató darabok esetében 
engedmények formájában éreztette jelenvalóságát. A könnyű műfajú darabok -  
népszínművek, operettek, zenés vígjátékok -  fokozatosan bebocsátást nyertek a 
színházi repertoárba, ami azt is jelezte, hogy a közönségtoborzás érdekében tett 
engedmények immár nem számítottak főbenjáró bűnnek, szocializmus-ellenesnek. 
Abban, hogy egy vígjáték nyitott elsőként ajtót Shakespeare opusának a szabadkai 
magyar színpadon, feltehetően az is közrejátszott, hogy az addigi gyakorlat azt 
sugallta, a nézők szívesebben látogatják a vidámságot generáló produkciókat.

Megfogalmazott állításunkat igazolja Lévay Endre Hídban megjelent kritikája 
a Makrancos Kata bemutatójáról, melyben arról olvashatunk, hogy miután a színházi 
vezetés úgy látta, a társulat szakmai felkészültsége kielégítő, elérkezett annak ideje, 
hogy Shakespeare-művet tűzzön műsorára az együttes. A szóba jöhető művek között 
volt a Vízkereszt, a Téli rege, A windsori víg nők meg a Makrancos Kata. Garay Béla 
rendező, figyelembe véve a szereposztási lehetőségeket, a Makrancos Kata mellett 
döntött. Ma már tudjuk, jól döntött. A színház fejlődésében mérföldkőnek számító 
Shakespeare-előadás színpadra állításának ideje elérkezett.

A rendező feladatai között jelölte ki Lévay egyebek között azt, hogy az 
előadásnak a színpadon játékosan kell tükröznie a való életet, s ebben Garay művészi 
képzeletvilága kifejezésre is jutott. Egyedül azt nehezményezte a referens, hogy 
egy száz év előtti fordítás alapján dolgoztak, ami a színpadi játék mozgalmasságát 
veszélyeztette, lévén hogy a szövegmondás nagy odafigyelést igényelt. Fennállt 
annak a kockázata, hogy a szöveg iskolás, dallamos skandálása gátlója lesz a pezsgő, 
pergő, lendületes színpadi mozgásnak. Ez különösen a monológok alkalmával 
okozhatott hátrányt, s az ilyen jelenet az állóképszerűség képzetét is kelthette.

Garay Béla a színpadi képeket nem a külsőségekre építette. Rendezésében 
benépesült a színpad -  pl. a nászsereg jelenete - ,  fölöslegesen színész nem téblábolt a 
színen. A mellékszereplők sem éltek külön életet, mint máskor gyakorta megesett, s 
a parányi szerepek hordozói új színeket hozva alakításaikba, mellőzték a megszokott



rutinszerűséget. Lévaynak az volt a véleménye, hogy Garay Makrancos Katája 
többet adott, „mint amennyit remélni” mertek a szakemberek, miután kitudódott, 
milyen „nagy fába vágta fejszéjét” {Híd, 1953. 4: 291-292.).

A címszerepet Szabó Cs. M ária alakította. Megjelenése, néma játéka a 
színpadon, nagy figyelmet keltett. Dölyfös, dacos, művészien megfogalmazott 
sokarcú figurát teremtett, és a referens egészen kiváló alakításnak nevezte a 
szerepmegformálását. Említést tett az apró túlzásokról is, melyek elő-előbukkantak 
játékában, de végül is megbocsáthatóaknak tartotta azokat, mert egy vígjáték sok 
mindent elvisel a színpadi megjelenítéskor. Sokszor az is megesett, hogy a színésznő 
a partnerei fölé emelkedett, viszont azok nem tudták követni a szárnyalásban. Az 
ötödik felvonásbeli átalakulása -  megszelídülése - , valóságos mestermunka volt.

Méltó partnere volt a játékban a Petruchiót alakító Szilágyi László. 
Tolmácsolásában a duhaj, vidám fickó nem volt erőltetett, hanem közvetlen 
és hétköznapi hangon beszélő fiatalember. Alakformálása, szövegmondása, 
hangsúlyai külön elemzést érdemelnének, írta Lévay, játékának nagyvonalúságával 
egyetemben. A megszelídítési jelenetben Szilágyi is remekelt {Híd, uő, 293).

Szkala Jolán, aki már hét éve epizódszerepeket kapott, ezúttal Bianca 
megszemélyesítőjeként lépett a közönség elé. Alaposan kidolgozott, kedves és 
közvetlen, leheletszerüen finom színpadi játékával nyerte el a recenzens tetszését. A 
két szolgalegény, Godányi Zoltán és Czehe Gusztáv játékát is magasra értékelte a 
Híd kritikusa. Sántha Sándort kifogástalan dikciójáért, Verseghy Józsefet erőteljes 
játékáért, Fejes Györgyöt könnyedségéért dicsérte meg Lévay.

De Negri Endre színpadképei híven tükrözték a darabbeli környezetet, tájat, 
s hozzájárultak a színpad „életes” hangulatához. Egyet kifogásolt csak a referens. 
Jelesül, néhány 19. századi bútordarab is színpadra került.

Az első Shakespeare-előadás a megjelentetett kritikák tükrében maradandó 
élményt hozott mind a publikumnak, mind pedig a recenzenseknek. Kolozsi Tibor 
a Magyar Szó bán közölte értékelését a bemutatóról. A forgószínpad előnyeit jól 
kihasználta Garay, tempós előadást produkálva, írta. Ő is magasra értékelte Szabó 
Cs. Mária és Szilágyi László szerepformálását. Az utóbbi dikcióját kifogástalannak 
minősítette. A kosztümök mutatósak voltak, de ő az országúti színpadképet 
szegényesnek tartotta. A produkcióban Krombholz Károly zenéjét is felhasználta 
Garay. A zenekart Bermel Miklós vezényelte {M.Sz., 1953.IV.9., 2).

A százéves színházépület tiszteletére a magyar társulat Shakespeare 
Szentivánéji álom, a horvát pedig az Otelló című művét mutatta be publikumának. 
Az álomjátékot Varga István rendezte. A bemutatóról a Magyar Szó bán Vukovics 
Géza számolt be, míg Lévay Endre a Hét Napban, később pedig a Hídban tette közzé 
kritikáját. Arany János fordításának felhasználását mindkét referens jó döntésnek 
nevezte, lévén hogy az „a szépség és az értékek átmentésével” volt azonos, mint 
Vukovics fogalmazott a Magyar Szó bán {M.Sz., 1955.1.4., 3).

A vígjátékról mindkét recenzens csak a legszükségesebbeket mondta el, 
hiszen a világirodalom eme kimagasló művéről könyvtárnyi irodalom született.



Minden szavát, gondolatát már számtalanszor boncolgatták, elemezték, szögezte le 
Vukovics, és azt is nyomatékosították, hogy a „nagy követelményű” darabot csak 
színvonalas produkcióban szabad színre vinni. A „csapongó, zabolátlan képzeletű” 
cselekmények színhelye Athén, Thészeusz udvara, de a mesevilág tündérei is 
megjelennek az összekuszálódott szerelmi bonyodalmak közepette {M.Sz., uő).

Varga István „szövevényes cselekményü, meglehetősen nehéz művet 
igyekezett világos megoldásban a közönség elé vetíteni”, írta Lévay a Hét Nap 1955. 
január 9-i számában, és egy élvezetes előadást sikerült megrendeznie. Különösen 
az üde, eleven ligeti jelenetre hívta fel a figyelmet, melyben a shakespeare-i 
légkör teljes mértékben érvényesült. Gyorsütemű, képzeletdús játékot élvezhettek 
a nézők, melyben a dikcióról sem feledkeztek meg a színészek. Vukovics is arról 
számolt be, hogy Varga „megbirkózott felelősségteljes feladatával”, nem törekedett 
mindenáron a külső látványosságra, viszont hangsúlyt fektetett az álomszerűségre, 
meg a mű mondanivalójának maradéktalan tolmácsolására. A színészeket is biztos 
kézzel irányította „a vaskos humor, a légies álomjáték, a mély értelmű párbeszédek 
útvesztőiben”. Mindössze egy-két erdei jelenet mozgalmasságának hiányát 
marasztalta el. A színészek közül Sántha Sándort (Zuboly) említette első helyen, 
míg Lévay Szabó Cs. Máriát (Puck).

Szabó Cs. Mária „erdei manója olyan volt, mint akit a virágok, a fák és a 
lombok muzsikái szülnek. Viháncoló, kuncogó, kacarászó kis játékszer”. A 
színpadi játéka és hanghordozása kiválóra sikerült. A hetilap kritikusa az igazi, 
fürge Puck megjelenítését művészi színvonalúnak nevezte. Szilágyi László Oberon 
tündérkirályként „a meseszerepben sem feledte el, hogy Shakespeare örök becsű 
szavait mondja”. Sokszínű játékosság jellemezte szerepformálását, tetszetős volt a 
kosztümje, eredeti a maszkja és messze ívben elkerülte a közhelyszerű megoldásokat. 
A Titániát alakító R. Fazekas Piri játékáról is a nagy elismerés hangján szólt 
mindkét referens. Godányi Zoltán (Lysander) és Tóth Éva (Hermina) kettőse 
üdeséget varázsolt a színpadra: elragadóan személyesítették meg a boldogságot 
kergető szerelmespárt. Sántha Sándor és Fejes György (Vackor) szintén remek 
párost alkottak. Művészi módon érvényesítették a komikum elemeit, színpadi 
játékukat az eredetiség jellemezte. Bocskovics Rózsi mint Helén, eleven, színes 
játékkal kápráztatta el a publikumot, Szabó János kidolgozott epizódszereppel 
lépett a színre. A kis szerepek tolmácsolói közül Rackó Ilus és Remete Károly 
játéka hatásában nem volt kielégítő.

Az előadás díszlettervezői De Negri Endre és Petrik Pál voltak. Az volt a 
vélemény, hogy egyszerű, ugyanakkor hatásos színpadképeik a művészi megoldások 
jegyében készültek a nézők nagy meglepetésére és örömére. A szabadkai színpadon 
ritkán lehetett látni ilyen tetszetős és festői díszletet. A produkció hangulatának 
kialakításához Mendelssohn zenéje is sokban hozzájárult.

Az 1964/65. évi idény évadnyitó előadása a Sok hűhó semmiért lett, melyet Virág 
Mihály vitt színre. Gerold László a Magyar Szóban, Dévavári Zoltán a Hét Nap 
hasábjain értékelte a látott produkciót. Bírálatuk sok tekintetben eltért egymástól.



A napilap referense műelemzésében, egyebek között, elvárásait is megfogal
mazta a színpadra állítással kapcsolatban. Szerinte a vígjáték „nemcsak megengedi, 
de megköveteli a lebegést”. Az előadásról az volt a véleménye, hogy az „külsősé
gekben igen látványos” volt, a végletekig leegyszerűsített díszletek ellenére. A ren
dezés a színészi játékra összpontosított, s ezt helyesen tette. Romhányi Ibi (Hero) 
alakítását elfogadhatónak minősítette, mégpedig azért, mert az általa megszemélye
sített, „középkori felfogás szerint megjelenített és elképzelt nő szerepe” nem vígjá
téki figura.

Heck Paula és Verseghy József „operett-hősök kedélyességéig süllyedtek” 
mint Beatrice és Benedek, és ezzel a shakespeare-i vígjáték sokat veszített varázsá
ból. A produkció egészéről úgy vélekedett, hogy az nem azt nyújtotta, amit kellett 
volna, és a színészek csupán „idény eleji” formájukat hozták (M.Sz., 1964.X.6., 9).

A Hét Nap recenzense A játék varázsa címmel írta meg véleményét a 
bemutatóról. Dévavári elöljáróban azt is elmondta, hogy egy kicsit megkésett 
jubileumi előadásról van szó, hiszen a világirodalmi óriás 1564 áprilisában született, 
tehát az előző idényben lett volna ildomos színre vinni valamelyik darabját. A 
magyar társulat végül is néhány hónapos késéssel, de csatlakozott az országos 
jubileumi ünnepsorozathoz. Dévavári abból a szempontból is üdvözlendőnek találta a 
produkciót, hogy Szabadka nem jár élen Shakespeare színműveinek bemutatásában, 
és az újabb nemzedék viszonylatában is jó döntés volt a nagyvilágban egyik 
legtöbbet játszott shakespeare-i vígjáték bemutatása, tekintettel arra, hogy „ezen 
derül még négy évszázad után is a legjobban a közönség”. A színházi referens úgy 
látta, a szabadkai közönség is sok nevetés, nyílt színi taps kíséretében nézte végig a 
korhű kosztümökben fellépő „színészek pajkos játékát”, „az egyszerű dekorációjú” 
színpadon. Az ún. disztingvált publikum önfeledten feledkezett bele a szellemes 
történetbe, bizonyítván az angol drámaíró 20. századi aktualitását, meg azt, hogy 
még mindig „frissen, elevenen csengenek szavai” az első jelenettől kezdve az 
utolsóig. A nézők tartózkodó magatartása már az előadás kezdetén felengedett, és 
fenntartás nélkül szemlélték a színpadon kibontakozó játékot.

Virág Mihály érdemének tartotta a hetilap kritikusa a jól összehangolt, 
kiegyensúlyozott és gördülékeny színpadi játékot, melyben Romhányi Ibi, Czehe 
Gusztáv, Nagy István, Fejes György, Barácius Zoltán, Heck Paula és Verseghy 
József szerepmegformálásáról szólt elismeréssel (H.N., 1964.X.9., 10).

Az első királydrámát is Virág Mihály rendezte meg a szabadkai magyar 
színpadon. A választása a kevésbé ismert II. Richardxa esett, ami abbéli szándékáról 
árulkodott, hogy korszerű előadást állítson színre, ugyanis a kiválasztott mű 
hagyománymentes produkció megalkotására adott lehetőséget. Barácius Zoltán a 
Hét Nap referenseként rendezői koncepciójáról is faggatta Virágot, aki elmondta, 
hogy célja „II. Richard jellemében, viselkedésében és cselekedetében aláhúzni 
azokat a hibákat, amelyeket a ma embere is elkövet, amikor a társadalmi igazságok 
fölé helyezi a hatalmat, a pozíciót, saját egyéniségét” (H.N, 1971.XII.3., 16).



A produkcióról Gerold azt állította, hogy az „a napjainkban olyannyira korsze
rűnek vallott, kegyetlenségében ráébresztő kemény előadások elve alapján készült 
produkciók kategóriájába sorolható -  lásd Jan Kott Shakespeare-rel kapcsolatos 
színházfelfogását - ,  ám a látott előadás nem volt kellőképpen meggyőző. A törté
nelmi külsőségek kerültek előtérbe, s kevésbé szólt a hatalom szisztémájának for- 
gandóságáról. A fordulatos cselekmény csak lekötötte a néző figyelmét, de az előa
dás adós maradt a lényeg tudatosítására való törekvéssel. Virág Mihály rendezői 
szándéka egyértelműen utalt arra, hogy modern, kegyetlen színházra emlékeztető 
produkciót hozzon létre Jan Kott értelmezésének szellemében, s ez előnyt jelentett a 
tradicionális, muzeális formanyelvű beállítás viszonylatában. A Petrik Pál tervezte 
színpadkép segítségére volt a rendező ebbéli igyekezetének. A népes, főleg férfiak
ból álló szereplőgárda nem tudott megbirkózni a verses szöveggel. Játékstílusát te
kintve is a heterogenitás volt a jellemző: a visszafogott modern megoldások a „kor
szerűtlen, patetikus crescendókkal” keveredtek, meg „az érzelmi túljátszásokkal”, 
illetve „a földszagú naturalizmussal”.

A két főszereplő, Salamon Sándor (II. Richard) és Pásthy Mátyás (Henrik) 
jellemet hozó mélység nélküli alakítást nyújtott. Salamon külső eszközöket vett 
igénybe szerepének megformálásakor, Pásthy pedig egy idő után „kiesett a szere
péből”.

A felsorolt kifogások ellenére Gerold javaslata az volt, hogy az előadást látni 
kell (M.Sz., 1971.XII.5.).

Lévay Endre a Hét Napban írt az általa próbakőnek nevezett II. Richardröl. Az 
igényes művészi feladatok megoldására vonatkozó alkalmasság próbáját az olyan tí
pusú előadások jelentik, mint a műsorba iktatott Shakespeare-mű. Értékelése szerint 
Virág Mihály „II. Richard mohóságában, hatalomvágyának kíméletlen érvényesí
tésében és emberi esendőségében a tragikumnak ezt a felhőszerű gomolygását és 
végkifejletét lelte meg és tipológiájával, képszerkesztésével olyan hangszerelésben 
juttatta kifejezésre, amilyennel eddig a mi színpadunkon csak ritkán találkozhat
tunk”. Lévay megdicsérte a tömegjeleneteket is, hiszen időnként negyvenen voltak 
a „fegyelmezett, mozgásritmushoz, reflektorfényhez nem szokott statiszták” a szí
nen, és ennek ellenére, az előadás atmoszférája nem lazult fel. A referens úgy ítélte 
meg: a produkció kiállta az erőpróbát, a bemutató pedig a színészi játék tekintetében 
is maradandó élménye lesz a közönségnek (H.N., 1971.XII.10., 10).

A megjelentetett előadás-értékeléseket figyelembe véve, úgy tűnik, a 
fennállásának harmincadik évfordulóját ünneplő színház jubileumi produkciója, 
a Rómeó és Júlia volt a magyar társulat által legjobban előadott Shakespeare-mű. 
A bemutatóról három elemzés jelent meg: Csordás Mihály a Hét Napban, Gerold 
László pedig a Magyar Szóban, illetve a Hídban tette közzé kritikáját. Mindkét 
recenzens foglalkozott műelemzéssel, melyben a korszerű követelményeknek 
megfelelő színpadra állítás kérdéskörét is boncolgatták. Gerold László Jan Kottra 
hivatkozva fejtette ki vonatkozó meglátásait a következő megállapítást véve alapul: 
„A Rómeó és Júlia az első szerelem tragédiája. Az önfeledt szerelemé. E két ifjú



szerelmes számára nem létezik a világ. Talán azért választják olyan könnyen a 
halált” (Híd, 1976. 1: 103).

Virág Mihály rendezői koncepciójáról értekezve a napilap kritikusa kifejtette: 
„Mindenekelőtt szép előadást akar a néző elé vinni”, s egyben a fiatalok és a csa
lád értelmetlen szembenállását is érzékeltetni kívánta, melynek révén „az erőszak 
kikényszerítésével kirekesztik otthonukból az elemi emberi érzelmeket, majd az 
élet rettegett sivatagába űzik a jót, a szépet, a szabad, tiszta ifjúságot” (M.Sz., 1975. 
XI.2., 14). Az ebbéli rendezői szándék Gerold szerint nem valósult meg teljes mér
tékben. A fiatalok önfeledt, tiszta, lelkes, őszinte szerelme teljesen lecsengett, ,,[d]e 
a másik oldal, a fiatalokkal szembeni ellenállás nem eléggé hangsúlyos”. Ezt követő
en azt is leszögezte a referens, hogy a szabadkai előadás elsősorban Korica Miklós 
(Rómeó) és Jónás Gabriella (Júlia) előadása, melyben a nagy akarás és igyekezet 
is kifejezésre jutott. Úgy látta, hogy a színésznő esetében a túlkoncentráltság kissé 
a visszájára fordult. Minden apró mozzanatra odafigyelt, s emiatt néha adós maradt 
a színpadi játék spontaneitásával, felszabadultságával, kivéve a hintajelenetet, mely 
a produkció egyik csúcspontja volt. Itt „mutatta meg Jónás Gabriella, hogy milyen 
lehetne Júliája”. Csordás Mihály is részletesen elemezte a Júlia-alakítást. Számára 
„állandó hullámzásával is a legnagyobb élményt nyújtotta. Egyes jelenetekben a 
tiszta költészet rangjára emelkedett ez a játék, lenyűgözve a közönséget, más jelene
tekben viszont nem érvényesült olyan mértékben színészi egyénisége” (H.N., 1975. 
XI.7., 16). Végső soron mindkét referens véleménye a hintajelenet nagyszerűségét 
hangsúlyozta, mint az ötletes rendezői szándék és a színészi alakítás tökéletes egy
másra találását és megvalósulását.

Korica Miklós színpadi játékának megítélésében valamelyest eltérő volt a két 
kritikus álláspontja. Gerold László dicsérte a szerepformálás kidolgozottságát meg 
átgondoltságát. Úgy élte meg, hogy Rómeó volt a meggyőzőbb alakítás. Kiemelte a 
párjeleneteket, mint a színpadi költészet beteljesülését, köszönve, természetesen, a 
színészeknek (M.Sz., uő). Csordás Mihály hiányérzetéről számolt be: Korica „sok
kal egyenletesebb, de sajnálatos módon ezáltal költői erőben is szegényebb játéká
val kapcsolatos” volt észrevétele, s úgy élte meg Rómeóját, hogy furcsa módon az 
alakítás rutinszerepekre emlékeztető sajátságokat is hordozott magában. Játékát a 
nagyobb fokú racionalizáltság hatotta át, s ez a színészi lehetőségek kárára történt 
(H.N., uő).

Egybehangzóan jó minősítést kapott a két kritikustól Pataki László Lőrinc ba
rátja és Sántha Anna dajkája. Gerold úgy látta, racionális, nagyon emberséges figu
rát jelenített meg Pataki, míg Csordás a nagy biztonságérzettel megoldott szerepről 
azt jegyezte le, hogy az a színész többi sikeres alakításainak számát gyarapítja. A 
vérbeli, élettel teli dajkát Sántha Anna egészséges humorral is jellemezte. Mindkét 
színész játékában a megjelenítéshez szükséges, letisztult elképzelések domináltak.

A Hét Nap kritikusa kiemelkedő produkcióként értékelte a Rómeó és Júlia ap
rólékos kidolgozottságon alapuló bemutatóját, Gerold pedig mindenekelőtt a négy 
színészi teljesítményt nevezte meg az előadás erényeként.



Nem véletlen, hogy a Magyar Szó kritikusa szükségét érezte annak, hogy ala
posabb elemzést is készítsen a szabadkai előadás egyes jellegzetes momentuma
iról. A folyóirat adta lehetőségek módot adtak erre, s Gerold élt is velük. A már 
elmondottakon kívül elsősorban a vizuális élmények megfogalmazására helyezte 
a hangsúlyt. A „neoromantikus vonulathoz tartozó” szabadkai Shakespeare-be- 
mutató olyan hatással volt rá, mint amelyben erőteljesebben jutott kifejezésre „a 
szerelem tisztasága és tragédiája”. Vizuális szempontból „a jellemek kettőssége” 
került előtérbe. „Az egyik oldalon a komorabb, főleg vöröses barna és ennek ár
nyalatai [...] Ehhez a szinte szimbolikussá váló ruhaalap-színhez már-már kor
hűségre törekvő megoldások társulnak, s így a ruhák nemcsak komorak lesznek, 
hanem szoborszerűen súlyosak is, természetellenesek, ahogy a szerelmeseket el
választó, vagy elválasztani igyekvő magatartás is természetellenes” {Híd, 1976. 1: 
104). Vizuálisan megközelítve az előadást, főleg az Ana Atanackovié tervezte ru
hákra való tekintettel -  nem kosztümök, nyomatékosította Gerold! - ,  „a szerelem 
főszereplője inkább Júlia, mint Rómeó”, mégpedig a „legtisztább, a legártatlanabb 
szerelem megtestesítője. Ő maga a szerelem”. Ezt szimbolizálja „a fehér, hosszú 
áttetsző ruha is” (Uő, 105). A tragikus végkimenetelre utal Rómeó ruhája, mely
nek „egyik része mindig sötét színű, fekete”, mintegy megelőlegezvén a gyászos 
végjátékot.

Gerold értelmezése szerint Virág Mihály rendezésében „a hinta a szerelem 
súlytalanságának jelképévé válik”, „a boldogságba röpítő szerelemé” (Uő, 105). 
Arra is emlékeztet elemzésében, hogy mit jelentett Peter Brook rendezésében 
a Szentivánéji álomban a hinta, s hogy miként kapcsolódik a Csehov-művek 
megjelenítéséhez is, illetve mit jelent Virágnál: „Júlia áll a hintán. Áll, mert így 
messzebb lát”, hiszen a Rómeó üzenetével érkező dajkát várja.

A Hupkó István tervezte díszletről az a véleménye a ///(/kritikusának, hogy az 
a megosztottságot kívánja jelezni. „De kissé otrombán teszi, lényegesen kevesebb 
spontaneitással, kevésbé szubtilisan, invenciótlanabbul.” A háló alkalmazása 
a rendezői szándék kifejezésre juttatását segíti ugyan „de a háttér magasában 
nyíló ablaknyi rés kék fénye ... a felhangzó csalogánydalhoz hasonlóan, inkább a 
szerelem elgiccsesített, mint tiszta változatát hozza be a színpadra” (Uő, 105).

Csordás Mihály véleménye az volt, hogy az ötletes Hupkó-díszlet túlságosan 
leszűkítette a színpadteret, és ez határok közé szorította a színészek színpadi 
mozgását.

Az 1951 és 1985 között bemutatott Shakespeare-művek közül hatodikként 
A vihar című színművet ifj. Szabó István rendezte meg 1980 októberében. 
Akárcsak a veronai szerelmesek történetét, ezt is Mészöly Miklós fordításának 
felhasználásával tette a magyar társulat. Erről a produkcióról is Csordás Mihály a 
Hét Napban, Gerold László pedig a Hídban közölte előadás-elemzését.

Az évadkezdő produkciót sokat ígérő vállalkozásként jellemezte a hetilap 
referense. Kihangsúlyozta, hogy a korábbi színházi idények kezdetétől eltérően, 
ezúttal rendezett munkakörülmények között dolgozhattak a színészek, s létszámban



is sokasodott a társulat. A vihar ősbemutatójának körülményeit is ismertette 
Csordás, majd azt taglalta, hogyan lehet a művet korszerű művészi eszközökkel 
színpadra vinni. A rendezői szándékot körvonalazva írta: a cél a közönség előtt 
játszódó „előadás költeményt varázsolni a körszínpadra” (H.N., 1980.X.10., 
15). Kritikájának a címe Hullámhegyen és -völgyön egyben a véleményéről is 
árulkodik, nevezetesen arról, hogy folyamatosság híján a jelenetek mozaikszerűen 
illeszkednek egymáshoz, s az előadás tempója is időnként megbicsaklik -  pl. a 
második felvonás vége. „A zárójelentben tehetetlen erőlködésnek lehetünk tanúi”, 
írta, az összjátékot „nagy zökkenők” jellemezték, a női szereplők más-más 
stílusban játszottak. Az előadásban Barácius Zoltán Prosperója külön utakon 
járt. A második felvonás kezdetét jónak ítélte meg, ebben Árok Ferenc, Bata 
Ferenc és Korica Miklós közös játéka rabul ejtő volt. A drámába oltott poézis 
megtestesítőjének nevezte Jónás Gabriellát, s átlagon felülinek értékelte Ariéi 
színes, izgalmas betétjeleneteit. „Légi, szellemes tündére nem szimpla mesebeli 
figura, hanem a játék költészetének múzsája” volt, állította a hetilap színikritikusa.

Gerold László folyóiratban megjelentetett kritikája emlékezetbe hozza Jan Kott 
„frappáns” Shakespeare-esszésorozatát, melyben A vihar kétféle befejezését említi 
meg, jelesül „Prospero megbocsát ellenségeinek, és az egész történet visszatér 
kiinduló pontjához, és Prospero tragikus monológja, mely egyenesen a nézőkhöz 
szól, a monológ, mely kívül áll az időn. A javító, megbocsátó happy end és a fanyar, 
kiábrándulás szülte monológ” (Híd, 1981. 1: 101). Gerold leírja, hogy ifj. Szabó 
István rendező egy harmadik lehetséges befejezést gondolt ki: „Nála Prospero 
szint úgy megbocsát, elmondja záró monológját is, de nem töri el a varázspálcát. 
A Prosperónak öltözött színész a nézők felé indul, elmondja monológját, olyan 
mozdulatot tesz, mintha eltörné a pálcát, de az utolsó pillanatban meggondolja 
magát, sarkon fordul és elsiet” (Uő, 102). Viszont arra, hogy mindez miért történik 
így, az előadás nem ad választ, lévén hogy a kritikus véleménye szerint a Prosperót 
megszemélyesítő Barácius Zoltán „nem játssza el a befejezést” (Uő, 102).

A végeredményt tekintve nem Prospero az előadás főszereplője, hanem 
Ariéi. Jónás Gabriellát Gerold az előadás játékmesterének nevezi, aki játékos 
drámaisággal „hangszínt váltva adja elő... a két szerelembe ájult fiatalnak az 
istenek közjátékát”. A remek ötletet „nagyszerű színészi bravúrral”, az előadás 
legjobb jeleneteként valósítja meg a kreatív tehetségű színésznő.

Ugyancsak jónak tartotta a színi referens a két részeg hajótörött, az udvari 
bolondot alakító Árok Ferenc és a Stephanót alakító Korica Miklós mesteri 
bolondozását. Mindketten példaértékűen oldották meg az általuk tolmácsolt 
szerepet, de „a jelenet félelmetes, groteszk jellege” elsikkadt, mert a harmadik 
partner, Bata Ferenc (Celiban), nem volt egyenrangú partnere az előző kettőnek 
(Uő, 103).

A főrangú hajótöröttek jelenetei nem tartoztak az előadás sikeresen realizált 
jelenetei közé, mert mind a rendezői elképzelésből, mind pedig a színészek játékából 
hiányzott a kellő körültekintést igénylő hozzáállás. Dicséretet kapott viszont a



trónbitorló herceget megformáló Albert János, illetve Szabó Ferenc (tanácsos). 
Mindketten példaértékű jellemformáló képességüket bizonyították.

Vladimír Marenié díszlettervező „nem túl ötletes játékteret” alakított ki, 
Mihajlovié Annamária jelmezei felemásan válogatott ruhákból álltak. Összegezve 
az előadással kapcsolatos észrevételeket, Gerold László kiemelte a rendező 
izgalmas alapötletét, a produkció néhány sikeres jelenetét, valamint a három remek 
színészi teljesítményt.

Dario Nicodemi, a 20. századi polgári Olaszország könnyed hangú vígjáté
kírója két alkalommal szerepelt a színház műsorrendjében. Népszínházi magyar 
nyelvű első bemutatkozásának helyszíne a kamaraszínpad volt 1953 áprilisának 
végén. Egy évvel később, Vakarcs című darabját Virág Mihály rendezte.

A Hajnalban, délben, este című darabban a rendezés mellett Pataki László 
Mario szerepét is eljátszotta, partnere pedig Ferenczi Ibi volt. Az unalomig ismert 
témából, ami a szerelem volt, Kolozsi Tibor szerint sikerült elfogadható és élvez
hető előadást produkálnia a két kiváló színésznek. Játékuk összesimult, egymást 
kiegészítette, s ez mindkettőjük érdeme volt. Az Annát megszemélyesítő Ferenczi 
Ibi egyszerre volt zárkózott, lányosán szemérmes és életvággyal teli, Pataki pedig 
finom, magabiztos szerelmes. Az alaposan átgondolt és aprólékosan kidolgozott 
színpadi játék lehetővé tette azt is, hogy egyenletes ütemű produkciót lássanak a 
nézők (M.Sz., 1953.V.6., 2).

A Vakarcs címszerepében Szabó Cs. M ária lépett színre. A jelmezeket Fe
renczi Ibi tervezte, aki maga is fellépett Emília aprólékosan kidolgozott szerepé
ben. Az operettek meséjére emlékeztető darabot -  a főszereplő apátlan-anyátlan 
árva leány, de sorsa szerencsésre fordul -  Virág Mihály régi sablonokat kikerülni 
igyekvő, mértéktartó vígjátéki stílusban állította színpadra. Kolozsi szerint időn
ként azonban mesterkélt volt a színpadi mozgás a fényképszerű beállítások miatt.

Szabó Cs. M ária nem tudta mindig meggyőzően beleélni magát az általa 
tolmácsolt lányka szerepébe. Ez különösen a második felvonásra volt jellemző. 
Szilágyi László a játék elején még nem rendelkezett kellő magabiztossággal, de 
végül sikerült hitelessé tennie Mariót. Juhász Anna a téves szereposztás követ
kezményeként nem jól oldotta meg Franca figuráját. A többi fellépő közül egyedül 
Czehe Gusztáv Cezareja nyerte meg a kritikus tetszését (H.N., 1954.XI.21., 6). A 
nagyérdemű kevésbé osztotta Kolozsi véleményét, ugyanis az előadást majdnem 
tízezren látták.

A „komoly, súlyos problémákat tárgyaló darabok mellett”, mint Lévay Endre, 
a Hét Nap színházi krónikása írta, a vígjátékok bemutatásától sem ódzkodott többé 
a művészeti vezetés (1953.X1I.13., 6). Az 1952/53-as évadban öt, az 1953/54-esben 
pedig négy, kifejezetten vígjátéki produkció realizálódott a szabadkai színpadon, 
melyek közül kevesebb volt a klasszikus mű -  Shakespeare, Sterija.

A Talpig úriember című W alter Hasenclever-darabot Karinthy Frigyes 
fordította, s feltehetően ez a tény volt a repertoárba való beiktatáshoz az ajánlólevél. 
A Virág Mihály rendezte produkciót azonban még a közönségsiker is elkerülte.



A Három kalap szerzője az az Alfréd Hennequin_volt, aki a 19. század 
második felében számos vígjátékot, bohózatot írt, de a Lili című Hervé-operett 
szövegkönyvét is ő jegyzi. A bohózatot Mamuzsics István rendezte, de úgy tűnik, 
ez a produkció sem volt kedvére a publikumnak. Mindössze 2781-en látták (Gerold/ 
Pastyik,1970: 48). Lévay azt írta róla egyebek között: „Ha valami megmarad 
egyáltalán az előadásból, az Czehe Gusztáv alakítása lesz” (H.N., 1953.XI1.13., 56).

Annak ellenére, hogy a hetilap kritikusa, Lévay Endre azt írta a Szegény 
Mavrier bemutatója után, hogy sikert hozó darabról van szó, s a nézőtéren ülőknek 
is ez volt a véleménye, mégis nem úgy tűnik, hogy a Góth Sándor fordította és 
Pataki László rendezte René Fauchois-müvet nagyobb érdeklődéssel fogadták 
volna a színházba járók: összesen 3065 nézője volt. Áttekintve az 1953/54-es 
szezont az előadások nézettsége szempontjából, azt kell megállapítani, hogy a 
publikum nem tüntette ki nagy figyelemmel a produkciókat. Ez idő tájt egyedül 
Huszka Jenő operettje, a Gül baba volt az érdeklődés középpontjában. A nézőszám 
majd tizenháromezer volt (Gerold/Pastyik, 1970: 51).

A Szegény Mavrier bemutatójával kapcsolatban a referens úgy ítélte meg, 
hogy az valódi színházi élmény volt. Könnyed, élvezetes, fordulatokkal teli, pergő 
játék jellemezte a színészek színpadi játékát: „olcsó poének és szokványos ötletek 
helyett” a tiszta humor dominált, „amit az élet derűje-borúja, zaja, zűrzavara és 
botladozásai hoztak magukkal”. Ami a darab alaphangját illeti, a rendező, Pataki 
László „megmaradt a szatirikus vígjáték vonalán, ... játékosan mozgalmas 
képekben vitte a cselekményt a végkifejlet felé” (H.N., 1954.1.10., 7).

Fejes György (Arthur) egy rendkívül összetett színpadi figurát jelenített 
meg. Kiválóak voltak színpadi gesztusai, maszkja, hanghordozása, finom volt 
némajátéka. Példaértékű játékát a következetesség is jellemezte. A feleséget 
tolmácsoló Szabó Cs. M ária hisztérikus kitörései nem voltak minden esetben 
helyénvalóak. Juhász Anna keresetlen, díszítő elemektől mentes játékot nyújtott, 
csupa szív cselédlányt személyesített meg egyszerű szépséggel. Czehe Gusztáv 
ismételten bebizonyította, hogy a társulat egyik legjobb jellemszínészét kell 
benne tisztelni. Bocskovics Rózsi (Zelma) felszabadult játékával tűnt ki, s a többi 
szereplőről is pozitívan vélekedett a hetilap színi referense. Örömmel töltötte el az 
is, hogy végre jó produkcióról számolhatott be olvasóinak (H.N., ua.).

Garay Béla színész/rendező és színházi szakkönyvek írója 1954. február 27-én 
ünnepelte színházi pályafutásának negyvenedik évfordulóját, s ebből az alkalomból 
tűzte műsorára a színház Lilian Hellmann A kis rókák című színpadi müvét. A 
rendezés és a főszerep a jubilánst illette. A 20. század első felében az amerikai 
drámaírás élvonalába tartozó, jelentős női alkotó műve, úgy tetszik, Lévay szerint 
nem volt szerencsés választás. A referens szívesebben vette volna egy klasszikus 
darabbal az ünneplést, mert úgy ítélte meg, hogy az illőbb lett volna Garay művészi 
egyéniségéhez.

Impozáns méretű kultúrrendezvény keretében ünnepelte Szabadka Garayt. 
Számos tartományi tisztségviselő, színházi szakember, író volt jelen a jubileumi



előadáson, de a kultúregyesületek, néphatóságok is képviseltették magukat. A táblás 
ház előtt Majtényi Mihály a vajdasági magyar kultúrtanács nevében méltatta a nagy 
tiszteletnek örvendő színházi szakembert, felsorolva az érdemeit. Áldozatkészségét, 
szolgálatkészségét említette első helyen. Virágcsokrok, koszorúk, levelek, ünnepi 
táviratok köszöntötték az előadás kezdete előtt az ünnepeltet. A fellépő színészek 
színpadi játékát, beleértve Garayét is, nem érte nagyobb kifogás, de a jóindulat 
mindenekelőtt a jubileumi alkalomnak szólt, s kevésbé a látott produkciónak (H.N.,
1954.III.7., 6).

A színészek komoly művészi törekvésének ellenére Túdor Muscatescu A 
Titanic-keringő című vígjátéka is melléfogásnak bizonyult. Az előadást Varga 
István rendezte Szilágyi László segédletével, de a szezonkezdő bemutató a 
kivitelezés tekintetében nem lett egy összefüggő színpadi produkció, annak 
ellenére, hogy részleteiben voltak jól kidolgozott, újszerű színpadi megoldásokat 
alkalmazó jelenetek, de az egész, ahogyan mondani szokás színházi nyelven, nem 
állt össze. A színészek játékát sem sikerült „egy síkra hozni”, pedig szándékban 
nem voltak híján a művészi ambícióknak (H.N., 1954.IX.19., 6).

Ahogyan A Titanic-keringő, úgy a Copperfield Dávid sem kapott nagyobb 
sajtóvisszhangot. Mindössze a Hét Nap krónikása szentelt figyelmet a Charles 
Dickens regényéből készült színpadi adaptáció bemutatásának, melyet a társulat 
immár oszlopos tagjának számító Szilágyi László rendezett meg a Garay Béla 
által szerbhorvátból fordított szövegkönyvet alapul véve. A címszerepet Eržika 
Kovačević, a horvát dráma színésznője alakította, Trottwood kisasszonyt pedig 
Ferenczi Ibi.

Lévay Endre az előadást értékelve arra hívta fel a figyelmet, hogy újabban 
a rendezők ugyan felhasználják a régi klasszikus műveket, de ugyanakkor új 
rendezői megoldások után is kutatnak, mint az látható volt az elmúlt színházi 
idényben a zágrábi Drámai Színház, illetve a belgrádi Jugoszláv Drámai Színház 
vendégszereplésekor. Branko Gavella, illetve Predrag Dinulovié rendezésében az 
„egyszerű, minden színpadi hangsúlyozás nélküli emberi alakok” népesítették 
be a színpadot. Teatralitás nélküli természetesség volt ezeknek a produkcióknak 
a jellemzője, melyekben mellőzték az erőltetett színpadi effektusokat is. A két 
példamutató előadás Krleža Tábor (Logor) és Arthur Miller Az ügynök halála volt, 
mely mindenekelőtt egyszerű közvetlenségével hatott.

Szilágyi László „nyugtalan vérű és élénk képzeletű rendező”, állapította meg a 
hetilap recenzense. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egyéni elgondolása nemcsak 
a színpadi művet tekintette kiindulópontnak, hanem „a regényszerüséget is ..., 
amely a forgószínpadon -  ha kell - , filmszerű formákat is ölthet”. Az epikai elemek 
a dráma tömörségét voltak hivatva feloldani. Lévay a szerepértelmezést illetően 
egyetértett Szilágyival Trottwood kisasszony (Ferenczi Ibi), Urias Heep (Péter 
László) és Pegotty (Juhász Anna) esetében, de a címszerepben, nézete szerint, nem 
sikerült megvalósítani és egyensúlyba hozni a reális, illetve romantikus elemek 
váltakozását.



Elismeréssel szólt Ferenczi Ibi kiemelkedő alakításáról. Arcjátéka, állapította 
meg, most is kiváló volt. A finom szatírát kesernyés mosollyal juttatta kifejezésre, 
betartotta az emberi érzelmek ábrázolta határokat. Művészi élményt keltő és 
harmonikus volt színpadi játéka.

A címszerepet tolmácsoló Eržika Kovačević túlfokozott érzelmekre ragadtat
ta magát, játékában nem érvényesült kellőképpen „a gyermektragédia drámaisága”, 
írta a referens. A fiatal színészek közül Dudás Lajost (Dick) emelte ki, aki átéléssel 
jelenítette meg az eszelős figurát. R. Fazekas Piri vénasszonya jól kidolgozott szí
nészi teljesítmény lett, viszont Péter László uzsorása érdekes volt ugyan, de nem 
„kiépített jellem”. Egyébként pedig kabinetalakításként értékelte az epizódszerepe
ket betöltő Szabó Cs. Mária, Juhász Anna, Szabó János, Kiss Sándor, Czehe 
Gusztáv, Dukai Tóth Éva és Szilágyi László szerepformálását (H.N., 1955.11.20.,
7 ) - _

Az 1954/55-ös évadban két klasszikus vígjátékot tűzött műsorra a magyar tár
sulat. Az egyik a már ismertetett Shakespeare-darab volt, a Szentivánéji álom, a 
másik a 17. századi spanyol Pedro Calderón de la Barca műve, a versbe szedett 
Két szék közt a pad alatt. Lévay Endre a Hídban tette közzé kritikáját a bemutató
ról. Elemezte annak erényeit, s néhány félresikerült rendezői/színészi megoldását 
{Híd, 1955. 3: 649-651.). Röviden utalt arra, hogy a három hónap alatt „két nagy 
szellem szólalt meg a szuboticai Népszínház színpadán, Shakespeare és Calderón”, 
s ez olyan jelentős színházi esemény, amely megérdemli az alaposabb figyelmet. A 
klasszikus mű, írta, „a nézőtől többet vár, mint puszta szórakozást, a színésztől is 
többet, mint egyszerű vagy mondjuk lelkiismeretes tolmácsolást -  és a kritikusoktól 
is többet a könnyed hangú, többnyire elcsépelt közhelyekre épített hírlapi beszámo
lónál”. Utalt arra is, hogy az antik világban a klasszikus darabok bemutatása ünnep
napnak számított, de így volt ez Shakespeare, Calderón, Moliére, illetve Max Rein- 
hardt és Sztanyiszlavszkij színháza idejében is. A klasszikus színpadi mű nemcsak 
az azt műsorába iktató társulatot teszi próbára, hanem a közönséget is vizsgáztatja. 
Örömmel konstatálja azt is írásában, hogy „a társulatnak már elég fölkészültsége 
van ahhoz, hogy egy ilyen klasszikus verses művet színpadra vigyen” {Híd, uő, 650).

A Híd recenzense rövid tartalmi ismertető után részletesen elemezte a látott 
produkciót. Megállapította, hogy a Virág Mihály rendezte előadás Calderón gúny
rajzainak remek érvényre juttatásával került bemutatásra -  lásd a szatirikusán skan
dált, groteszk pátosszal zengő sorok tolmácsolását. Az éles rendezői meglátás „ki- 
poentírozta a szöveget... olyképpen, hogy a földre szállította a pátosz kényeskedve 
vagy hóbortosán szálldosó hangját”. Elég volt egy szóra, egy félmondatra helyezett 
hangsúly, hogy nevetségessé váljék az egész történet, s ebben a színészek aktív part
nerei voltak a rendezőnek. Az összhang közöttük teljes mértékű volt, kivételt csak 
a második felvonásbeli egy-két jelenet képezett, melyben Don Félix, illetve Don 
Leonelo színpadi játéka eltért a többiekétől. Fejes György az előbbi szerepben nem 
találta meg a helyes hangot, Péter László pedig nem tudta magát beleélni a szere
pébe {Híd, uő, 651).



A színpadon prezentált szövegmondásban a többi színész egyenletes teljesít
ményt nyújtott. A szójátékok nem vesztek el, a szereplők nem jártak külön utakon. 
Mértéktartás és formaérzék tekintetében is kifogástalan volt az előadás.

R. Fazekas Piri, Donna Klára megszemélyesítője rokonszenves megjelenésé
vel, pózmentes, sima játékával vonta magára a figyelmet. A hangulati árnyalatokat 
betartva, jó humorral játszott. Szövegmondása kellemes és melodikus volt. Ferenczi 
Ibi „graciózus” Donna Beáta volt. Jól megválogatott művészi eszközökkel, hihe- 
tően jelenítette meg a szerelemre vágyódó, illetve a szerelemben csalódott spanyol 
nemesasszonyt. Juhász Anna megkapó, s ugyanakkor hangoskodó és vaskos, sze
relemre mindig éhes szobalányt alakított. Ha a színen volt, Sárája a közönség tel
jes figyelmét élvezte. Bocskovics Rózsi Inez szerepében jól feltalálta magát, Szabó 
István Don Sanchója kifejezetten vígjátéki figura volt. Balázs István a rendőr kis 
szerepében szintén jól megállta a helyét.

A két szék közt a pad alá került kóbor, pénztelen, „ármány és szerelem között 
vergődő” Don Diegót Szilágyi László jelenítette meg. A szép szál nemes figurájában 
is otthonosan mozgott a színpadon. Szavalása kiválóan sikerült, hiszen a hömpölygő 
pátosz és széles pózok, gesztusok között egyensúlyozva kitűnő karikírozó képessége 
is megmutatkozott {Híd, uő, 650-651.).

Kolozsi Tibor a Hét Nap referenseként számolt be a látottakról. A lovagi erények 
vígjátéka, a Két szék közt a pad alatt „a komikum pellengérjére állítja legrokon
szenvesebb, sőt eszményített hőseit”, s közben nagyszerűen jut érvényre remekbe 
szabott költői stílusa. A dagályos, „régi idők számunkra nevetségesen finomkodó 
szellemét idéző színpadi beszéd” teljes mértékben élvezhető volt, szögezte le Kolozsi 
a kritikájában. A szóképekben, szójátékokban rejlő finomságok révén a verses dráma 
tetszetős produkcióvá kerekedett, köszönve mind a rendezői, mind pedig a színészi 
találékonyságnak, kreativitásnak. A színészek ügyeltek a dikcióra, a megfelelő hang
súlyokra, hogy a nyelvi kifinomultságnak érvényt szerezzenek a színpadon.

A rendezőnek, Virág Mihálynak összetett volt a feladata. Áthidaló játékkal mó
dot kellett találnia arra, hogy ne színészkedésbe torkolljon az előadás. A közönség
hez közelebb álló, reálisabb színpadi játékot kellett életre keltenie. A darabrendező 
jól oldotta meg a nehéz feladatot. Sikerült összhangba hoznia a színpadiasságot a 
reális ábrázolással, kivéve a kettős párbaj jelenetét.

Ferenczi Ibi, R. Fazekas Piri, Szilágyi László játékát Lévayhoz hasonlóan 
értékelte Kolozsi. Godányi Zoltán Rodrigo-alakítását is megdicsérte. A melléksze
replők közreműködésével is elégedettek lehettek a nézők, írta. De Negri Endre ötle
tes, praktikus díszleteiben játszódott a darab cselekménye, a színészek pedig Stana 
Ceraj-Cerié stílusos jelmezeit viselték (H.N., 1955.111.27., 7).

Az orosz kritikai realizmus első mesterének, Nyikolaj Vasziljevics Gogolnak 
két műve szerepelt a magyar együttes műsorrendjében. Az egyik A revizor volt 1955- 
ben, a másik a 20. századi magyar színészóriás, Darvas Iván tolmácsolása révén 
nagy sikert aratott monodráma, az Egy őrült naplója volt, melyben Barácius Zoltán 
jeleskedett 1970 novemberétől.



A revizor megrendezése Varga István nevéhez kötődik. A helybeli kritika 
szerint a világszínpadot bejárt darabnak nem volt nagy közönségsikere, s ezt 
igazolja az, hogy mindössze 3165-en nézték meg az előadást (Gerold/Pastyik, 
1970: 55).

Lévay a Hét Napban azt írta a bemutatóval kapcsolatban, hogy Varga ugyan 
ismeri a gogoli mü sajátosságait, de nem sikerült neki szerkezeti egységbe fog
ni a huszonhárom szereplős, Hevesi Sándor fordította klasszikus vígjátékot. A 
komikum felépítésének hiányát kifogásolta. Véleménye szerint a jelenetek szét
szakadoztak, s nem került sor az egységes színpadi játék kialakítására sem. Az 
előadásban érezhető volt a rendezői és színészi erőfeszítés arra vonatkozóan, hogy 
elfogadható előadás születhessék. A női alakok leegyszerűsítettek voltak. Sántha 
Sándor polgármestere őrmesterré torzult. Fejes György meg Dudás túlságosan 
karikírozott színpadi figurák lettek. Egyedül Godányi Zoltán játékában volt, meg
ítélése szerint, kellő mértéktartás (H.N., 1955.X.2., 6). A Magyar Szó csak röviden 
emlékezett meg a produkcióról (1955.IX.28., 7).

A színház átalakított kamaraszínpadának megnyitó előadása 1970-ben az Egy 
őrült naplója című monodráma volt, a Popriscsint megszemélyesítő Barácius Zoltán 
fellépésével. A produkció Petar Šarčević rendező közreműködésével született meg. 
A Hét Nap kritikusa, Molnár Cs. Attila részletesen elemezte az előadást. Kiemelte, 
hogy kivételes, megrázó, maradandó emlékű kétórás színházi élményben volt 
része november 13-án. A rendkívül komplex és bonyolult monodrámában a színész 
páratlan és egyedülálló igényességgel alakította a szerepet. Megható, valós, hús
vér ember volt a gogoli hős, Barácius alakítását a gazdagon árnyalt hanghordozás, 
a mértéktartó és fegyelmezett, színvonalas színpadi játék, a hőssel való teljes 
azonosulás jellemezte. Elethű, szuggesztív, művészi értékű megszemélyesítője 
volt Popriscsinnek. Meggyőző erővel érzékeltette a színpadi alakban lejátszódó 
változásokat. Az Egy őrült naplójának színrevitele sok kockázattal, buktatókkal 
járó színészi feladat, de Barácius „kitűnő érzékkel, formáló/alkotó szellemével 
felismerte a monodráma nyújtotta lélekrajz sokrétű megformálásának lehetőségeit. 
Szenvedélyes, kutató, kísérletező színészi alkatával teljes két órán át bűvöletbe 
ejtette a közönséget”. Molnár Cs. Attila szerint jól kidolgozott színpadi játéka 
eddigi színészi teljesítményeinek legjobbjai közé tartozik” (H.N., 1970.XI.20., 14).

Amikor néhány korosztályom béli szabadkai színházkedvelőnek elmondtam, 
hogy a Népszínház első negyven évének történetéről írok, jobban mondva az 
előadásokról és színészekről, Barácius Popriscsinjére mindannyian úgy emlékeztek 
vissza, mint a színész legjobb és felejthetetlen, időtálló művészi teljesítményére.

Gerold László napilapunk kritikusaként írt a produkcióról. A darab elemzését 
követően megállapította, hogy Baráciust tisztelet illeti merészségéért, hiszen széles 
skálájú színészi játékot feltételez a monodráma Popriscsinjének megjelenítése, 
melyben meghatározó szerep jut a spontaneitásnak. A cselekmény nélküli színpadi 
mű abefelé fordulást, az intimitást, a lélektani folyamatok hiteles ábrázolását lehetővé 
tévő színészi eszközök igénybe vételét követeli meg. Az előadásban tapasztalt



fogyatékosságokért nem csak a színész hibáztatható. A referens tévesnek ítélte meg 
a horvát rendező közreműködését, aki a szövegárnyalatok alapos ismeretének híján 
volt. Meglátása szerint Barácius néha teátrális volt, tulajdonképpen a tolmácsolást 
illetően még nem talált rá a legjárhatóbb útra, de azért voltak érdekes pillanatai is 
az előadásnak: pl. mindkét rész indítása és befejezése. Hibái ellenére a recenzens 
bátor kísérletnek nevezte az Egy őrült naplóját, s a vállalkozást, mint olyat, 
pozitívan értékelte (M.Sz., 1970.XI.17., 9).

Nem volt nagy sikerű előadás Arthur Miller A salemi boszorkányok című 
drámája. A színház becsületére legyen mondva, az 1953-ban írt színművet Hubay 
Miklós fordításában már 1955 decemberében színpadra állította. A rendező 
Varga István, a segédrendező pedig Szilágyi László volt. A bemutatóról egyedül 
Lévay Endre írt a Hét Napba. A  „terror anatómiáját” taglaló színpadi mű a 
boszorkányperek idejében játszódik ugyan, amikor „rettegés volt embernek lenni”, 
de a kommunistaüldözések Amerikájában sem volt leányálom élni, írta. Varga 
István „rátapintott a szerzői szándék lényegére”, de rendezésében nem jutott el 
addig, hogy „a magas művészi hangszerelés egységét maradéktalanul végig vigye”. 
Egyszerű szövegtolmácsolásban megnyilvánuló szimpla, illusztratív megoldásokat 
alkalmazott a színpadi játék művészi érzékeltetése helyett. A második felvonás 
sikeredett a legjobbra, szögezte le Lévay.

Pataki László (Proctor) külső színpadi effektusok nélküli, valósághű alakítást 
nyújtott. Egy-egy jól választott gesztusával képes volt betölteni az egész színpadot. 
Gazdag, széles skálájú színészi eszközökkel dolgozott, és színpadi játéka töretlen 
volt.

A másik nagy színészi teljesítményt Fejes Györgytől láthatták a nézők. Halé 
tiszteletest meghökkentő hatással formálta meg és a Janus-arcúság következetes, 
hiteles tolmácsolásával kiválóan oldotta meg a nehéz színészi feladatot. „Azt cso
dáltuk benne -  így Lévay - ,  hogy mindvégig variálni tudta /a kettősarcúságot// 
anélkül, hogy kiesett volna a kettősség szigorú kötöttségeiből”.

Szabó Cs. Máriának Abigail Williams szerepével kellett megbirkóznia. Test
hezálló szerepet kapott, s így „[bjoszorkányosan megejtő ármánykép” született a 
gazdag játéktechnikai megoldások eredményeképpen. Heck Paula aprólékosan 
kidolgozott színpadi játékával elevenítette meg a hiszékeny cselédlányt, Mary 
Warrent. Erős színekkel ábrázolt, hiteles alakítás lett az övé. Szabó István (Giles 
Corey) kabinetalakítását dicsérte a hetilap referense, valamint név szerint Bocs- 
kovics Rózsi és Juhász Anna igyekezetét emelte ki. Mindannyian jó színészi tel
jesítményre törekedtek, s Petrik Pál „merész” díszletére utalva azt is elmondta 
Lévay, hogy a régi sablonszerű, festett kulisszák helyett ezúttal egyszerű színek és 
vonalak domináltak a színpadképekben (H.N., 1955.XII.25., 7).

Az 1955/56-os évad a szabadkai magyar társulat műsorrendjét tekintve igen 
változatosnak mondható, hiszen Gogol, Shaw, Arthur Miller és Federico García 
Lorca neve fémjelezte a téli/tavaszi hónapok színházi eseményeinek világirodal
mi vonulatát. A spanyol drámairodalom 20. századi, kivételes tehetségű szerzőjé



nek ,,[s]zínműveit gazdag nyelv, erőteljes drámai atmoszféra, és izgalmasan stili
zált, mégis életteljes hősök jellemzik” {Színházi kalauz, 1971: 929). A Népszínház 
együttese két alkalommal választott Lorca műveiből: 1956-ban a Vérnászt {Véres 
menyegző), 1977-ben pedig a Bernarda Álba házát vitte színre a társulat. Mindkét 
produkció, a korabeli kritikák tükrében, a nagyszerű és maradandó értékű színházi 
élmények sorát gazdagította.

Virág Mihály, Branko Gavella tanítványa, Lorca Vérnász című tragédiáját 
állította színre vizsgaelőadásként Véres menyegző címmel. A színmüvet Fehér Fe
renc költő fordította szerb nyelvű szövegkönyv alapján, ugyanis magyar nyelvű 
átültetését András László Vérmenyegző, illetve Illyés Gyula Vérnász címmel csak 
1957-ben készítette el {Színházi kalauz, 1971: 930). Fehér Ferenc fordításáról írva, 
Lévay Endre megállapította, hogy a vajdasági költő poétikus, tiszta ritmusú szö
veget adott, s csak elismerés illeti erőteljes és eredeti szóképeit {H.N., 1956.III.4., 
6-7). A darabválasztásról azt is megtudhatjuk, hogy a Jugoszláv Drámai Színház 
állandó műsorának egyik legnagyobb sikerű produkciója lett a Radivoj Nikolié 
átültette Lorca-mű, amelyet egyébként európai hírű művészek tolmácsolásában ját
szanak az öreg kontinens jeles színházai, így a szabadkai színrevitel egyúttal azt is 
jelentette, hogy ezzel az előadással a Népszínház magyar társulata csatlakozott a 
modern európai színházi törekvések vonulatához.

A március 9-i bemutatóról Lévay Endre a Hét Napban, majd a Hídban jelen
tetett meg értékelést. A Magyar Szóban M.M. Öt perccel a vizsga előtt címmel 
készített egy jegyzetet, mely a napilap szabadkai oldalán olvasható. Lényegében 
közvetlenül a bemutatót megelőző pillanatok hangulatát rögzítette a tudósító, írá
sából megtudható tehát, hogy vizsgaelőadásról van szó, hogy Szabó Cs. Mária egy 
ráncos képű, kemény tekintetű matrónát alakít ezúttal, a reflektorok beállítva, meg 
a színpadkép is kész, a kellékek ellenőrzése befejeződött: az utolsó pillanatig nagy 
a sürgés-forgás a színfalak mögött, s a vizsgáztató professzorok is közben elfoglal
ták helyüket. Végül pedig az is kiderült az írásból, hogy a Virág Mihály vizsgája 
eredményesen zárult {M.Sz., 1956.111.13., 8).

Lévay Endre mindkét kritikájában magasra értékelte a vizsgaelőadást. A Hét 
Napban írottak alapján készített részletes elemzést a folyóirat számára, amit ekkép
pen indokolt meg: „Szeretnék »beszélő kritikát« írni -  nem verses könyvről, nem 
festményről s nem egy szimfonikus hangversenyről, hanem egy színházi bemuta
tóról, amely -  valami szerencse folytán -  mind a háromhoz közel jár. Csakhogy 
az előbbi három művészi alkotásnak a formai, tartalmi szépségét, harmóniáját és a 
harmóniából sikolyként kivágó disszonánsait (mert a sikoly, ha való, mindig disz- 
szonáns!) a színpadon valósította meg” {Híd, 1956. 5: 455). Az előadásnak vannak 
apróbb fogyatékosságai, de „García Lorca forradalmi művében sikerült meglel
nünk azt, ami igazán nagy, a konvencionális vagy egyhangú megoldások helyett 
azt, ami megmutatja benne épp a legnagyobb erőt. [...] Hát akkor, hibakeresés he
lyett miért ne fognánk össze a leírt szó kifejezőképességének minden erejét, hogy 
az apró pörsenések, elsiklások helyett (mert olyanok is voltak, vannak és lesznek)



rámutassunk arra, ami a Véres menyegzőben és Lorca strófái nyomán a színpadon 
nagy volt” (Híd, uő, 455).

A folyóirat recenzense nagy megelégedéssel állapította meg azt, hogy végre 
egy olyan előadás született a szabadkai színpadon, „amely ledöntötte a provincializ
mus lomha, szürke falait”. Sokan vannak, folytatta, akiknek az a véleménye, hogy 
a versbe szedett színpadi művek időszerűtlenek, archaikusak, de Lorca költői műve 
amellett tett hitelt, hogy a költői alkotások mégiscsak hosszú életűek a színpadon, s 
gyakran próbakövei egy társulat képességeinek, mint ahogy egy műfordító számára 
is a megmérettetést jelenthetik.

Virág Mihály határozott művészi megérzéssel kezelte a darabot, nem elégedett 
meg a cselekmény felszínes kibontakoztatásával, kerülte az általánosításokat, s a 
tragédiabéli jellemek „határozottan és önállóan álltak a színpadon”. Különböző arcú 
és jellemű figurák születtek az irányításával, akik lélekből hozták színpadi alakjai
kat, karaktereiknek megfelelően cselekedtek. Ez a rendezői tendencia már A salemi 
boszorkányokban is tetten volt érhető, „de nem ilyen mértékben és nem ilyen meg
alapozottsággal”. Negyven embert mozgatni egyszerre a színpadon olyképpen, hogy 
„a tömeg bármelyik oldalról nézve élő, hitelesen élő tömeg legyen”, nem tartozik a 
könnyű feladatok közé, de a rendezőnek ez is sikerült” (Uő, 457). Virág koncepci
ója annak az elvárásnak is eleget kívánt tenni, miszerint „közvetlen közelről akarta 
megvilágítani alakjait, úgy, mint amikor a filmben a rendező plánba állítja hősét: 
hadd lássa arcának, pilláinak, szembogarának legkisebb rezdülését is. Lehet a szín
padon ilyen mélyre nyúlni? [...] Úgy látszik, igen” (Uő, 457-458.).

Néhány hatásvadászó egyoldalúság azért becsúszott, mert egy-két színész nem 
tett eleget a pátosz nélküli szavalás követelményének. Ilyen esetben a jelenet felhí
gult, a tömörség veszített erejéből. A színészi alkotómunka elemei között volt az 
őszinteség, az emberi cselekedetek mélységeket feltáró jellege, a szerepek érzelmek 
mélyén történő megélése. Ezeknek a szempontoknak figyelembe vételével értékelte 
Lévay a színészi teljesítményeket.

Szabó Cs. M ária az anya szerepében a dráma egész tragikumát testesítette 
meg. Egyforma intenzitással gyűlölt és szeretett, színpadi játéka és szövegmondása 
pedig összhangban volt egymással. Nem a szerepet élte át, hanem az általa megteste
sített anya alakját alkotói módon jelenítette meg. Heck Paula spanyol menyasszonya 
mozdulatlanságában maga volt a néma lázadás. Harsogó színpadi effektusok nélkül, 
leegyszerűsítetten hozta felszínre a szenvedély, a tűz, a vad tombolás képzetét ér
vényre juttató gesztusokat. Tulajdonképpen a szemei éltek. „Kevés az a színésznő 
-  írta a referens - ,  aki mozdulatlanságával annyit tud mondani, mint ő” (Uő, 458).

Szilágyi László eredetien megfogalmazott Leonardója a lázadás tüzének hor
dozójaként modorosságtól mentes, ugyanakkor kemény, robusztus spanyol férfi volt. 
Mozgása, gesztusai, hanghordozása „emberien egyéni” módon jutottak kifejezésre. 
Kiegyensúlyozott színpadi játéka néha ugyan bővült egy-egy szélesebb gesztussal, 
de a darab lélektani mélységeit mindenkor érvényre juttatta, „és teljes emberi alakor 
hozott a fölszínre. [...] Megmutatta, hogy a cselekmény művészi kivitelezésében



minden szólamnál hívebben érvényesül az eszmeiség” (Uő, 458-459.).
Bocskovics Rózsi fejlődésképességét, egyre szélesedő alakító képességét, Go- 

dányi Zoltán mértéktartását, Juhász Anna hangulatteremtő tehetségét, Szabó Ist
vánnak pedig igyekezetét hangsúlyozta Lévay (H.N., 1956.111.18., 7).

Mihajlo Dejanovié díszletmegoldásai gazdag képzelőerőről tettek tanúbizony
ságot, hiszen kulisszaközhelyek helyett művészi igénnyel készültek a színpadképek, 
„s csaknem mindvégig összhangban állottak a drámai játék különös, költői hullám
zásaival” {Híd, uő, 459).

Lévaynak, szándékához híven, valóban sikerült úgymond „beszélő kritikát” 
írnia Virág Mihály vizsgarendezéséről, meg a színészi alakításokról. Szövegelem
zéssel csak annyit foglalkozott, amennyire okvetlen szükséges volt a színészi alakí
tások értékelése szempontjából. A színészi játékot alkotói, nem pedig reproduktív 
műveletnek tartotta, hiszen meghatározott, sajátságos törvényszerűségek alapján 
működő művészi kifejezési mód realizálása révén létrejövő színházi produkciók
ról volt szó, nem pedig szövegfelmondásról. Kritikájából az is kiderül, a recenzens 
pontosan tudta, mi volt a rendező, a díszlettervező, és mi volt a színészek feladata 
abban a folyamatban, amely a jelen idő által behatárolva, végeredményét tekintve, 
mint művészi kifejezésforma, valóban műalkotás lett. Maradandó élmény, illetve 
maradandó színháztörténeti pillanat.

Lorca másik színpadi remekműve, a Bernarda Álba háza 1977 márciusának 
végén, Marjan Bevk vendégrendező színpadra állításában vívott ki magának jelen
tőségteljes helyet a magyar társulat által bemutatott produkciók között. A színházi 
világnap előestéjén modern eszközökkel megalkotott, aprólékosan kidolgozott, kor
szerű színelőadást láthatott a bemutató közönsége (H.N., 1977.IV.1., 17).

Kopeczky Csaba a hetilapban elemezte a látott produkciót. Csak érintőlegesen 
foglalkozott -  amikor arra szükség mutatkozott -  drámaelemzéssel. Megállapította: 
„Bevk színpadképei jelképek, de sohasem önkényes sallangjai az írott szövegnek, 
hanem a cselekmény, a hangulat sugallta kimerevített helyzetek, melyek kiegészítik 
a műalkotás hatását immanens jelrendszerükkel. [...] Balladai tragikum fehér izzása 
keveredik a morbid, a bizarr, realisztikus-epikus látomások színeivel. [...] A romlás 
gyönyörű, vad virágai burjánzanak a rothadó emberi viszonyok televényén” (H.N., 
uő). A katartikus végkifejlet, szögezte le a hetilap kritikusa, „a moralizálás megke
rülésével állásfoglalásra kényszeríti a nézőt, és kegyetlen, poétikus apoteózisában 
ragadja meg a közönséget”. Kopeczky az újraértelmezés lényegét abban látta, hogy 
a színre vitt produkcióban a cselekvés művészete nem a stílus, a mondandó kifeje
zésének a formája révén fogalmazódott meg, hanem „a létben vergődő cselekvésben 
megnyilvánuló élmény jóvoltából”. Úgy vélte, hálátlanság volna kiemelni bárkit a 
színészek közül, mert a pontos, összehangolt, közös munka kitűnő színészi teljesít
ményeket eredményezett, s lehetővé tette a színpadi játék sokszínűségének kibonta
kozását. Az előadás kezdetén egyfajta gépiesség volt észlelhető, de a meggyőző erő, 
a színészi játék dinamikája, a mű magával ragadó lendülete igen hamar feloldotta a 
gépszerűséget.



Az „előadás motorja” a címszereplő Karna Margit volt. Nehéz feladatát 
sikeresen oldotta meg. Árnyalt játéka hús-vér ember megformálását tette lehetővé. 
Gubás Ágota erről az alakításról azt állította, hogy felmutatta a figura emberi 
vonásait, de hiányossága volt a szereptolmácsolásnak az, „hogy igen sokszor az 
indulatok, a temperamentum kifejezésére a színészi játék öncélú kiabálásba fulladt” 
(í/., 1977. 4: 272-273.). A Magyar Szó kritikusa, Gerold László azt írta le ezzel az 
alakítással kapcsolatban, hogy Karna ügyel ugyan a hangerőre, de elmulasztja a 
belső drámai hangsúlyokat, „egysíkúvá zsugorítva a zsarnok lényegében árnyalt 
alakját” (M.Sz., 1977.1V.5., 11).

Ábrahám Irén Martirio megszemélyesítőjeként drámai alkatáról tett 
tanúbizonyságot. Gubás Ágota azt írta róla, hogy ,,[a]z alig észlelhető mozdulatok 
és hangfoszlányok a legmélyebbről jövő fájdalmat, egy egész élet szenvedéseit 
sűrítették magukba” (Ü., 273). A napilap referense kezdetben jellegtelennek 
látta a púpos lány megjelenítését, ami idővel erőteljesebbé vált és „szánandóan 
félelmetes” lett {M.Sz., ua.) Majoros Katica Maria Josefa megformálásakor 
jellemszínészi képességeinek legjavát adta. „Megrázó jelenete a púpos lány 
társaságában az előadás egyik csúcspontja” volt Kopeczky véleménye szerint. 
Gubás Ágota is kiemelte a színésznő jellemformáló erejét, meg az éjszakában, 
a zöldes/barnás fényhatások közepette lejátszódó, álomszerűségre, lidércségre 
emlékeztető jelenetre hívta fel a figyelmet, amely a produkció szürrealista vonásait 
nyomatékosítva Lorca művészetével rímelt.

Jónás Gabriella Adelaként „maradéktalanul megéli és megformálja 
az egészséges ösztönű, fiatal nő erőteljes szerelmében kivirágzó alakját ..., 
pusztulásában /is/ gyönyörű” volt, írta Kopeczky. Az Üzenet kritikusa „végig 
kiegyensúlyozott, gondosan felépített jellem ábrázolását” dicsérte, míg Gerold az 
egyénítés hiányát említette. Kerekes Valéria (Magdalena) stílusban a legközelebb 
állt a rendezői elképzeléshez.

Annak ellenére, hogy a színészek összjátéka időnként akadozott, Gubás 
Ágota véleménye az volt, hogy a második felvonás gördülékennyé vált, a befejezés 
tökéletes összhangot hozott, és „egy ívű lendület uralta a színpadot”, azaz végül 
„a sok képből egységes tabló állt össze”, s a Bernarda Álba háza Jelentős 
teljesítményként kerül a színházi krónikába” (£/., 273).

1956 tavaszától 1957 végéig számos vígjátékot mutatott be az együttes. 
Nagy részüket Pataki László fordította szerb és horvát nyelvből, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a repertoár összeállításakor a belgrádi, illetve zágrábi 
színházakban sikerrel játszott kortárs szerzők darabjait is figyelembe vette a 
művészeti vezetés. A Hétvégi hűség (George Axelrod), az Adám és Éva (John 
Boynton Priestley), az Útitársak (Jean de Hartog), meg az Eduárd gyermekei 
(Marc-Gilbert Sauvajon) című színdarabokat a színész/rendező fordította, s 
ezért kerülhettek bemutatásra. Átültetéseinek minősége ellen, általában, nem volt 
kifogása a kritikusoknak, kivéve a legutóbb említettet. Lévay Endre a Hídban 
azt nehezményezte, hogy a magyar szövegváltozatba nem sikerült átmenteni a



párizsi bulvárok sajátságos, könnyed levegőjének szellemét, mert az eredeti francia 
szóképek, szójátékok fordítását a szerb és horvát nyelvű közvetítés nem is tette 
lehetővé {Híd, 1957. 5: 381).

A Hétvégi hűség című vígjáték bemutatójáról mindössze egy kritika jelent meg 
a Hét Nap színházi krónikásának tollából. A Virág Mihály rendezte, majd éjfélig 
tartó, hosszúra nyúlt, sokszor unalmas produkcióban Pataki színészi alakításáról 
annyit jegyzett meg Lévay, hogy az a fernandeli vergődés formájában valósult 
meg. Sántha Sándornak, ami a játéklehetőséget illeti, az orvos szerepével több 
szerencséje volt, s a színész ezt ki is használta: élvezetes színpadi játékot produkált. 
Fejes György ízes dikcióval „gömbölyítette ki” a költő szerepét. A női szerepeket 
betöltő színésznők meglehetősen élénk színekkel formálták meg a rájuk osztott 
szerepeket (H.N., 1956.V.13., 7).

A nagy hagyományokkal rendelkező angol drámairodalom huszadik századi 
szerzői közül Shaw mellett a szabadkai színpadon John Boynton Priestleynek 
két darabját is bemutatták. A Váratlan vendéget, mint írtuk, a Vajdasági Magyar 
Népszínház tűzte műsorra 1947 októberében, míg az 1946-ban írt Adám és Éva 
című vígjáték bemutatója 1956. október 6-án volt. A vendégrendező, Lányi István 
állította színpadra a férfi és nő kapcsolatát boncolgató, örök történetet. Mint a 
színházi krónikás írta, az angol közönség nyitott volt, szerette az emberi örök 
problémák felé mosolyogva közelítő szerző formabontó színpadi megoldásait. Lányi 
három felvonásban igyekezett egybefogni a 18 képet. A súlypontot a konverzációra 
-  a dikcióra -  helyezte. Kevés volt a darabban a játéklehetőség, így a legjobb 
szereposztás révén törekedett a laza jeleneteket összefogó, élvezhető színpadi 
játékot kialakítani. A szereplők alakító készsége, korrekt, precíz szövegmondása 
azonban, mint Lévay írta, nem tudta mindig betölteni az eltüntetett súgólyuk által 
is megnagyobbított játékteret {Híd, 1956. 10: 736-738.).

Kolozsi Tibor a Hét Napban arról értekezett, hogy Priestley nem egy 
felülmúlhatatlan remekművet írt. Egy mindennapi szerelmi történetről van szó, 
„ezt kavargatja a nézők szeme előtt, mint valami boszorkánykonyhán. Fortyogó, 
furcsa ízű és furcsa bűzű zagyvalékot”. És hát van egy giccsbe torkolló harmadik 
felvonás. Zavaró volt a kivitelezésben néhány technikai melléfogás is: pl. a recsegő 
magnetofon meg a halk színpadi beszéd (H.N., 1956.X.14., 9)

Ezzel szemben Németh P. István, a Magyar Szó recenzense azt állította, hogy 
az ötletes rendezés és kitűnő színpadi játék nagyszerű előadást eredményezett. 
Abban a reményben, hogy nem egyéni véleményt fogalmazott meg kritikájában, 
leszögezte, hogy kiegyensúlyozott, gördülékeny, finom színpadi megoldásokkal 
telített produkció volt a látott bemutató. Szerinte az előadásban a helyzetkomikumé 
volt a főszerep, s a rendező „szakavatott, biztos kézzel építette fel az előadást”. A 
produkcióra a pedáns, hibátlan szövegmondás, az ötletes színpadi megoldások, a 
kifinomult színpadi mozgás, meg a mértéktartóan adagolt humor volt a jellemző. 
Azért azt recenziója végén elismerte Németh. P., hogy az előadás dinamikája a 
harmadik felvonásban némi kívánnivalót hagyott maga után (M.Sz., 1956.X.9., 4).



Szabó Cs. M ária Helent, Lévay szerint olykor a konverzáció rovására, kis
sé könnyedén játszotta, míg a napilap referense tiszta szövegmondását, otthonos 
színpadi mozgását, diszkrét színészi játékát dicsérte. Pataki László testhezálló 
szerepet tolmácsolt. William hálás színpadi alakját eredeti megformálásban, ki
tűnő humorérzékkel jelenítette meg: „Helyenként (a szerepváltásokra gondolunk) 
a vígjáték elemet olyan belső átéléssel adta, hogy azokat a jeleneteket nem lehet 
egykönnyen elfelejteni” (Híd, 1956. 10: 737) Németh P. véleménye is az volt, hogy 
Pataki alakítása magasan kiemelkedett az egyébként kitűnő együttesből. A tehet
ség érettséggel párosulva rutinmentes szereptolmácsolást tett lehetővé, melyben a 
kifinomult érzék, a meleg átélés, a biztos színésztechnikai megoldás dominált. Ko
lozsi Tibor mindenekelőtt a Pataki által prezentált jellem színen történő átalakulási 
folyamatának a tetten érését emelte ki (H.N., ua.). Fejes György ügyefogyott Paulja 
kitűnően megoldott szerep lett mind Lévay, mind pedig Németh P. véleménye sze
rint. A nehéz színészi feladatot jelentő figura tolmácsolásában remekül helytállt a 
színész, és sokoldalú színészi képességei maradéktalanul jutottak kifejezésre. Lé
vay szerint az erős színekkel megrajzolt karikatúra kabarészerű groteszk mozdula
tokkal színesítve került időnként megjelenítésre, mintegy a kisvárosi közönségnek 
tett engedményként, holott Priestley vígjátéka nem kabaré. Tóth Éva Rosemary 
szerepében egyszerű, fegyelmezett színpadi játékával hívta fel magára a figyelmet. 
Egy új arcát mutathatta meg és ezzel felzárkózott a többi jó alakításhoz.

Az Útitársak című bemutatóról Lévay Endre írt kritikát a Hídba. A Hartog- 
darabot Virág Mihály rendezte meg. A feldolgozott témára való tekintettel, a 
felvonások közötti szünetekben vita alakult ki a publikum körében. Az egy házaspár 
életét bemutató színpadi mű véleménynyilvánítására ösztönözte a közönséget. 
Az esküvőtől a halálig kísérhették végig a nézők a nő meg a férfi történetét, hét 
képben. Könnyen pergő játék jellemezte eleinte a színpadi játékot, de az ötödik 
kép után a vígjátékból szomorújáték lett, és a rendezői beállítás révén „a ködös 
misztifikációnak tompa színeivel” zárult a produkció. A befejezés hangulatváltását 
bántónak tartotta Lévay, mert úgy értékelte, Virág Mihály „nem tudta tovább vinni 
a darab eredeti, közvetlen hangját, s így akart megbékéltető befejezést adni”. Nem 
tudta feloldani a műfaji kettősséget, rendezése szó szerint követte a szövegkönyvet. 
A reálisabb befejezés érdekében, a referens úgy vélte, az utolsó két képet össze 
kellett volna vonni.

Az előadás két szereplője különféle szituációban kellett, hogy megjelenítse a 
nőt, illetve a férfit. Szabó Cs. M ária alakította a feleséget, egyszerű színészi esz
közökkel, hatásvadászat nélkül, hitelesen. Az arcváltások egyik korból a másikba, 
minden megerőltetés nélkül, simán jutottak kifejezésre. A férjet megszemélyesítő 
Fejes György hasonló színészi teljesítményt nyújtott. Egyenrangú partnere volt 
színésznőtársának. Miközben mértéktartásra törekedett, remek humorérzéke is ér
vényre jutott, viszont az utolsó két képben nem húzott mindig elég erős határvona
lat hangváltásaiban, s egy-két szöveghiba is becsúszott színpadi beszédébe.

Mihajlo Dejanović leleményes színpadképe merev színfalak nélkül oldotta



meg a korszakváltások érzékeltetését a színpadon (Híd, 1957. 1: 67-68.).
Az Útitársak bemutatóját a Vannak még kísértetek követte Varga István 

rendezésében. A kortárs olasz vígjáték Eduardo de Filippo műve volt. Lévay az 
eredeti hangot hozó új olasz vígjáték egyik reprezentánsát látta a Nápolyban játszódó 
cselekményt megelevenítő darabban. Egy letűnőfélben lévő életforma elevenedett 
meg egy ódon kastély falai között, vaskos, humoros, túlhajtott komédiázás, tréfás 
szövegmondás kíséretében. Találóan megkapó alakokkal népesítette be a rendező a 
színpadot, a szellemes díszletek pedig Aurelija Brankovié díszlettervező munkáját 
dicsérték.

Fejes György humorérzékének minden skáláját kijátszotta Pasquale 
figurájában. Játékába bele lehetett feledkezni. Néha azonban túl széles gesztusokkal 
élt, feleslegesen. Czehe Gusztáv egyszerű színészi eszközökkel jelenítette 
meg a házmester alakját. Színpadi játéka színes meg változatos volt. Tóth Éva 
Máriája mutatós volt, de kissé felesleges gesztusai teátrálissá tették alakítását. A 
mértéktartásáról ismert Juhász Anna ezúttal is fegyelmezetten jelenítette meg a 
eszelős asszony rábízott szerepét. Jó volt még kis szerepében Szilágyi László és 
Godányi Zoltán, míg Mamuzsics István és Balázs István alulteljesített (Híd, 
1957. 2: 150-151.).

A kortárs francia szerzőkről elmélkedve Lévay Endre arra a megállapításra 
jutott, hogy azok már a két világháború között sem, de főleg a második világháború 
befejezése után, nem ódzkodtak a problémafelvetéstől, amikor vígjátékaikban 
időszerű témákat dolgoztak fel egyre merészebben. E művek alkalmasak voltak 
a kortársak megszólaltatására, miközben a társadalom tipikus alakjait vonultatták 
fel a színpadon. Ilyen szerző volt, véleménye szerint, Marc-Gilbert Sauvajon, 
kinek Eduárd gyermekei című komédiáját Pataki László rendezte meg. A téma 
igen aktuális volt. A nemzetközi nőmozgalom egyik jeles képviselőjének, Denise 
asszonynak a viselt dolgait járja körül az író a „szórakoztatás művészi eszközeivel”. 
A darab „az élet időszerű kérdéseit veti fel” ötletes, színes cselekmény formájában 
és érdekes alakok szerepeltetésével. A szabad nő házasságon kívül született 
gyermekeinek apja egy angol diplomata, egy lengyel zongoraművész meg egy 
francia pincér. A társadalmi előítéletektől való szabadulás még nem biztosítja a 
társadalom kötelékeiből való kiszabadulást, ergo, a nőmozgalom tévedése abban 
rejlik, hogy nem veszi figyelembe: a társadalom egészének felszabadulása hozhatja 
csak meg az egyes ember számára is a szabadságot.

Kolozsi Tibor, a Hét Nap kritikusa úgy értékelte, Pataki László élvezetes, jó 
előadást rendezett. Mozgalmas jelenetek, érdekfeszítő színpadképek váltogatták 
egymást. A második felvonásbeli nagy találkozás „egy kissé inkább társas 
fényképfelvételre emlékeztetett” (H.N., 1957.IV.21., 7). Lévay meglátása szerint a 
rendező a helyzetkomikum érvényre juttatására helyezte a hangsúlyt. Ez alól csak 
Denise asszony beállítása volt kivétel (Híd, 1957. 5: 381).

Ferenczi Ibi (Denise) alakításáról mindkét referens nagy elismeréssel írt. 
Mély átéléssel formálta meg „a társadalommal tragikomikus összeütközésbe kerülő



feminista írónő alakját” (Kolozsi). Lévay gazdag skálájú, élvezetes játékára hívta 
fel a figyelmet. A szerep adta lehetőségek mindegyikével élt. Szép szövegmondása, 
könnyed színpadi játéka, rendkívül finom arcmimikája elfeledtette a nézővel, hogy 
színházi előadást néz.

A többi szerepet jobbára új, fiatal színészek személyesítették meg, akik „a 
komédia villanásaiban röpdöstek ide-oda”, írta a Híd színi referense. Az idősebb 
színészek közül a lengyel zongoristát tolmácsoló Dudás Lajos cirkuszi bohócnak 
hatott, Verseghy József a francia pincér szerepében csak szöveget mondott. Juhász 
Anna megszokott szerepkörében újra jeleskedett. A francia könnyedséget árasztó 
színpadkép Mihajlo Dejanovié munkáját dicsérte.

A huszadik század elején nagy sikert aratott Finom úriház -  eredetileg 
Dulszka asszony erkölcse -  című tragikomédiát Gabriela Zapolska írta, s 1907- 
től kezdődően a lengyel színházak állandó müsordarabja lett. Az ötvenes években 
a budapesti Madách Színházon kívül számos vidéki magyar, de jugoszláv színház 
is műsorra tűzte az ideológiailag is szalonképes háromfelvonásos művet, hiszen „a 
kispolgári álszemérem nagyszerű tükörképe” nem vesztett időszerűségéből {M.Sz.,
1957.X.11., 7). A szerző „nem kikerekített életképet akar bemutatni, hanem néhány 
érdekes és sok mindent eláruló jelenetet a pellengérre állított emberek életéből”. 
A darab egyik fő erénye abban volt, hogy jól megrajzolt emberi jellemekkel 
népesítette be a színpadot.

Virág Mihály rendező érdeme az volt, hogy nem igyekezett „zárt egésszé” 
kialakítani „a szinte kezdet nélkül kibontakozó és befejezés nélkül tovagördülő 
történetet, /de/ kis jellemző részletekkel, egy család életmozzanatainál, egy 
egész osztály, sőt társadalom álerkölcsösségét leplezte le”. Ebből a szempontból 
különösen a második felvonás beállítását dicsérte Vukovics Géza, míg az elsőről 
az volt a véleménye, hogy nehézkesen indult a kibontakozás.

Heck Paula Dulszka asszonyként „a képmutatás vaskosabb, mondhatni, külső 
eszközeire épített”, ezért nem volt mindig meggyőző az események mozgatójaként. 
Szilágyi László (Zbysko) mindvégig érzékeltetni tudta a kispolgári tespedtségből 
kitörni szándékozó fiatalúr „viharzó hangulatainak változásait”. Szabó Cs. Mária 
hibátlanul alakította a pajkos diáklányt. Megjelenése mindig felvillanyozta a néző
ket, írta Vukovics, míg Kolozsi Tibornak, a Hét Nap kritikusának az volt a vélemé
nye, hogy a produkcióban éppen a minden lében kanál bakfis volt az egyik legjobb 
színészi alakítás. (H.N., 1957.X.27., 9). Tóth Éva szerepformálásáról a két kritikus 
véleménye nem volt azonos. A napilap referense azt állította, hogy Hankának, a fa
lusi szolgálólánynak szerepében nem találta fel magát a színésznő. Sem hangvitele, 
sem gesztusai nem voltak elevenébe vágóak. A hetilap kritikusa viszont azt állí
totta, hogy Tóth Éva alakítása volt a legkellemesebb meglepetése a produkciónak, 
hiszen mint kis cselédlány eddigi alakításainak egyik legjobbját nyújtotta. Juhász 
Annára vonatkozóan is eltért a két értékelés. Juliette-je nem volt kellőképpen paj
kos, eleven, írta Vukovics, míg Kolozsi úgy látta, hogy gyakran túlzott. Szerinte 
Rackó Ilus inkább népszínmű-figurát jelenített meg, M. Pálfi Margit pedig szür



ke volt a színpadon. Petrik Pál kellő légkört teremtő színpadképeit mindkét recen
zens elismerésben részesítette.

Jean de Letraz Mackó című bohózatának bemutatójáról Vukovics Géza szá
molt be a Magyar Szóban. A két világháború között keletkezett darabot Varga Ist
ván rendezésében állította színpadra a szabadkai társulat. A helyzetkomikumra 
épített produkciót a mértéktartás jellemezte. Az eddig felsorolt előadások nézőszá
mát figyelembe véve a Mackó lehetett a legsikeresebb, hiszen majdnem nyolcezren 
látták (Gerold/Pastyik, 1970: 61).

Vukovics az előadás legjobb alakításának R. Fazekas Piri Pauline nénijét 
nevezte meg, aki minden mozdulatában kimért, nyűgösködő vénkisasszonyt 
elevenített meg a színpadon. Hasonlóképpen vélekedett Kolozsi Tibor is a Hét 
Napban erről az alakításról (H.N., 1957.XI.10., 9). Pataki László Augustinja 
„valóságtól teljesen elrugaszkodott bohózati alak” volt, írta. A hosszú szünet után 
fellépő Ferenczi Ibinek hangváltásait értékelte nagyra a napilap referense, Szabó 
János gyenge hangvitelét viszont kifogásolta. Faragó Á rpád a ficsúr szerepben 
kissé egysíkúra sikeredett, Kolozsi számára pedig mesterkéltnek hatott a játéka. 
A Loulout megszemélyesítő Tóth Éva nagyszerű kokottot ábrázolt. Mihajlo 
Dejanovié egyszerű s egyben korszerű díszlete biztosította az előadás hangulatát 
(.M.Sz., 1957.XI.10., 7).

A színpadra állított világirodalmi alkotások nézettsége, mint az adatokból 
kitetszik, az ötvenes évek közepén nem volt mindig kielégítőnek mondható. Az 
1956 novemberében bemutatott Lázadás a Caine hajón című produkciót mindössze 
1531-en látták, de az Éjjeli menedékhely sem járt sokkal jobban a 3613 nézővel 
(Gerold/Pastyik, 1970: 59-62.).

A Hermán Wouk-bemutatót félig üres nézőtér fogadta. A közönséget nem 
vonzotta a színházba a tengerészlázadás bírósági tárgyalásának története. Lévay 
Endre a Hídban publikálta kritikáját, és szokásától eltérően részletesen elemezte a 
színpadi cselekményben „szűkös” darabot (Híd, 1956. 12: 900).

Virág Mihály rendezővel kapcsolatban leszögezte, hogy nagy feladatot vállalt 
magára ezzel a színrevitellel. Törekedett a színpadszerűségre, meg a típusrajzokat is 
körültekintően végezte el, habár egy-két alak határozottabb megrajzolása nem ártott 
volna -  John Challee sorhajóhadnagy, Blakely korvettkapitány, Junius Urban altiszt.

Ahogyan Fejes György a sorhajóhadnagyot megjelenítette, azt a drámajátszás 
magasiskolájaként értékelte a Híd referense. A színész egy pillanatra sem esett ki a 
szerepéből -  nem úgy néhány színészkollégája! - , embert próbáló következetesség 
jellemezte alakítását. Egész testével, minden porcikájával játszott, élte a szerepét Fejes.

„Emberi sorsot így jeleníteni csak kivételes tehetségek tudnak” -  írta Lévay. A 
Magyar Szóban Lányi István hasonlóképpen értékelte ezt a színészi alakítást (M.Sz., 
1956.XI.27., 2).

Pataki László Barney Greenwald hadnagyot finom, könnyed fölénnyel 
ábrázolta. Színpadi játéka több volt szereptolmácsolásnál. Élményszerü alakításának 
csúcspontját a megrázó zárójelenetben érte el. Lévay egyedüli észrevétele az volt,



hogy az első felvonásbeli könnyedsége kissé túlzottra sikerült. Lányi szerint is a 
védőügyvéd jól kidolgozott, gondosan megformált szereptolmácsolás volt.

Sántha Sándor a vádat képviselő sorhajóhadnagy szerepében rideg, kimért, 
néha azonban kellő kifejezőerő híján lévő tisztet jelenített meg, s az összjátékban 
gyakran rutinra támaszkodva alakított.

A Thomas Keefert tolmácsoló Szilágyi László mindkét referens véleménye 
szerint messze állt attól a figurától, amelyet ábrázolnia kellett. Minden hájjal 
megkent sikeres írója modoros volt, hetvenkedő magatartása pedig nem illett a 
korvetthadnagyi uniformishoz. A zárójelenetben viszont jól szerepelt.

Faragó Árpád fiatal orvosa kevesebb mimikával jobban sikerült alakítás 
lehetett volna, írta Lévay. Lányi viszont azt állította, hogy rendezői melléfogás 
volt dr. Alen Bird szerepét ráosztani: cinikus értelmiségi tudós szakember helyett 
aránylag goromba és hangoskodó figurát jelenített meg a színpadon.

Czehe Gusztáv (dr. Forest) alakítását figyelemre méltónak nevezte a Hid 
kritikusa, Verseghy József viszont egysíkú, erőltetett fregatthadnagy volt.

Lányi István különösen az epizódszerepek kiosztásában nem értett egyet a 
rendezővel, ami az előadás dinamikájára volt rossz hatással. Godányi Zoltán is 
a félresikerült alakítások számát gyarapította, mert a feleslegesen szőke parókát 
viselő, sok ellentétes jellemvonással rendelkező színpadi figurát nem tudta hitelesen 
tolmácsolni.

Lévay arra is tett észrevételt, hogy a jó humorérzékű Dudás Lajos úgy 
viselkedett, mintha nem hadihajón lett volna altiszt, hanem egy halászhajón, Szabó 
István pedig a szövegtudással küszködött. A Magyar Szó kritikusa kiemelten 
foglalkozott „a csaknem üres, sötét nézőtérrel”, nyomatékosítva, hogy akik eljöttek 
a színházba, két és fél órára belefeledkezhettek az „érett színészegyüttes produkálta 
színészi játékba”.

Díszbemutatónak készült Makszim Gorkij Éjjeli menedékhely című, első vi
lágsikert aratott színműve, melyet a szabadkai magyar társulat a nagy októberi szo
cialista forradalom negyvenedik évfordulójára, illetve a november 29-i köztársaság 
napjának megünneplése céljából állított a színpadra Varga István rendezésében. Ko- 
lozsi Tibor úgy tudta, hogy első ízben mutatták be vajdasági magyar színpadon a 
nagy orosz író darabját. Nem tudhatta, hogy pl. Nagybecskereken 1904-ben, tavasz- 
szal vitte szmre azt Balla Kálmán, ősszel pedig Polgár Károly vándortársulata, mind
össze két évvel a Sztaniszlavszkij-rendezte ősbemutató után (Káich, 2003., II., 32).

A bemutatót megelőzően Laták István írt a Magyar Szó bán, a premierről pedig 
Kolozsi Tibor emlékezett meg a Hét Napban. Mindketten sokat foglalkoztak a 
darab elemzésével, míg a látott produkcióról szűkszavúbban nyilatkoztak. Ez főleg 
a napilap tudósítójára volt a jellemző, aki elsősorban a gorkiji üzenetet igyekezett 
hangsúlyozni. Nevezetesen a „Tiszteljétek az embert!” (M.Sz., 1957.XI.27., 10).

Varga István rendezésében azt dicsérték, hogy nem rutinszerű tolmácsolásra 
serkentette a színészeket, hanem a fő feladatuk a színpadi alakok életre keltése volt. 
Sikerült a távoli és ismeretlen cári Oroszország légkörét megteremteni a szabadkai



színpadon, s a kisebb hiányosságok ellenére egy egységes előadás keretei között 
remekbe szabott szerepmegformálásra is sor került, Pataki László, Fejes György, 
Szabó Cs. Mária, Tóth Éva és Szilágyi László színpadi játékának köszönve. 
Mindegyikőjüknek volt egy-egy nagyjelenete, „amikor előtérbe került, amikor 
magával ragadta a közönséget”. Petrik Pál díszlettervezőként nem volt eléggé 
naturalista, szögezte le a hetilap referense. Az előadás egészéről úgy nyilatkozott, 
hogy az Éjjeli menedékhely, melyben a társulat majd minden tagja szerepelt, a 
színház fennállása óta az egyik legjobb előadás volt (H.N., 1957.XII.8., 7).

A színházi vezetés az ötvenes évek második felében, úgy tűnik, a kortárs 
drámairodalom jelesebb alkotásait is igyekezett műsorába iktatni, lett légyen 
szó a délszláv, az egyetemes magyar, illetve a világirodalomról. Jean-Paul 
Sartre A tisztességtudó utcalány című színművét Pataki László vitte színpadra 
a Hét Nap kritikusának, Lévay Endrének nagy megelégedésére, aki megjegyezte: 
jóleső érzéssel hagyta el a színházat, hiszen jó volt látni egy olyan produkciót, 
melyben rendező és színész alapos és eredményes alkotói tevékenységet fejtett ki. 
A kritika és a közönség véleménye azonban, e megelégedést kiváltó előadásoktól 
igencsak kezdett eltávolodni egymástól. Már utaltunk a Lázadás a Caine hajón 
meg az Éjjeli menedékhely című színművek bemutatásával kapcsolatban arra, 
hogy látogatottságukat tekintve nem büszkélkedhettek nagy nézőszámmal. Az 
egzisztencializmus filozófiájának vezéralakja, a Nobel-díjas regény- és drámaíró 
művének sem sikerült megtörnie a helybeli publikum közönyét. Még összesen 
kétezer nézője sem lett a kétrészes produkciónak.

Pataki László rendezői munkáját igen megdicsérte Lévay Endre. Megálla
pította, hogy „az ábrázoló művészet elemzőinek alaposságával dolgozott” annak 
érdekében, hogy életszerűen hasson a színpadi cselekmény. A cselekményhez si
muló prológussal indította az előadást, szabadon szárnyaló képzelőerejével egy ki
egyensúlyozott, a szerepértelmezést figyelembe véve pedig poétikus, ám a valóság 
talajától nem elszakadó, művészi egységet kifejezésre juttató előadást rendezett 
(H.N., 1958.V.18., 9).

Vukovics Géza a Magyar Szóban részletekre menően elemezte a darabot, 
de a látott bemutatót is. Megállapította, hogy Pataki „az egzisztenciális elveken 
átütő valóságábrázolásra helyezte a hangsúlyt”. Dicsérte a hangulatteremtő előkép 
ötletét, melynek hatásán rontott a technikai kivitelezés. Egyetértett azzal a rendezői 
szándékkal, hogy feszültséget gerjesztő, filmszerű megoldások segítségével „az 
elvi jellegű elmélkedést és boncolgatást a háttérbe szorító művészi igazságot 
domborította ki, lefokozva az esetleges eszmecserére csábító lehetőséget” (M.Sz.,
1958.VI.8., 9).

A címszerepben Tóth Éva jeleskedett. Mély átéléssel, „meglepően egyéni 
módon” tolmácsolta az amerikai prostituáltat, Lizzie-t. Szilágyi László széles 
skálájú ábrázolóképességét bizonyította Fred szerepében. Modorosságot nélkülöző, 
élettel teli, közvetlen alakot formált meg a színpadon. A napilap referense is 
elismerően írt a címszereplő Tóth Éva alakításáról. Az őszinte színészi átéléssel



megjelenített Lizzie háttérbe tudta szorítani a rutinbeli hiányosságokat. Szilágyi 
László erőltetettségtől mentes jellemformálását ő is nagyra értékelte.

Sántha Sándor szoborszerűen kemény, sodró erejű szenátora jelenlétével tel
jesen be tudta tölteni a színpadot. Vukovics úgy értékelte, hogy kissé modorosán 
hatott szerepében, lehet hogy, mint írta, „az egyes jelenetekben alkalmazott mag- 
netofonos beállítás” következtében. Szabó János röpke jelenetében, a párszavas 
négerszerepben, kiváló némajátékot produkált. Mind Remete Károly, mind pedig 
Faragó Á rpád „komoly színészi teljesítményt nyújtott”. Petrik Pál lényeget kife
jező díszletével járult hozzá a mondanivaló töretlen megjelenítéséhez (H.N., ua.). 
Az előadás sikerét a többi résztvevő is elősegítette, szögezte le Vukovics Géza a 
napilapban.

A Piszkos kezek volt az 1970. esztendő utolsó magyar nyelvű bemutatója a 
Népszínháznak. A készülő produkcióról Barácius Zoltán adott hírt a Szabadkán 
megjelenő hetilap december 18-i számában. Tájékoztatta a színház látogatóit arról, 
hogy ki is tulajdonképpen a szerző, és milyen darabját választotta ezúttal bemutatás 
céljából a művészeti vezetés. Említést tett ifj. Szabó Istvánról is a rendezői 
koncepció okán, kinek számára „a szorongást legyőző, tetteiért felelősséget vállaló, 
tudatosan cselekvő ember apoteózisa” a mű, mely „az egzisztencialista filozófia 
és az esztétikum csodálatos szimbiózisával” szembesítette őt, s ezt a kettősséget 
szeretné rendezőként, színházi eszközökkel ábrázolni” (H.N., 1970.XII.18., 17).

Amikor az előadás Újvidéken vendégszerepeit, Burány Nándor írt róla kritikát 
a Magyar Szóba. Felháborodva állapította meg, hogy „a közönségszervezők immár 
hírhedt tehetetlenségén múlott”, hogy üres széksoroknak játszottak a színészek. 
Leírásában helyet kapott a darabelemzés is, meg arról is szólt, hogy néhány 
évvel ezelőtt a Jugoszláv Drámai Színház kiváló előadásban adta elő több évadon 
keresztül a színművet. Jelentősnek nevezte a Piszkos kezek műsorra tűzését. Ifl. 
Szabó Istvánnak a tehetségét igazán próbára tevő feladatot kellett megoldania, 
s ez jobban sikerült, mint az év elején az O’Neill-darab -  Utazás az éjszakába 
-  színpadra állítása. Általában véve következetes volt rendezői elképzelésének 
megvalósításában. Kivételt „a polgári pártokkal folytatott tárgyalás”, meg az utolsó 
előtti jelenet képezett. A színészek igyekeztek tehetségük legjavát adni. Játékukat 
az eszköztelenség meg az egyszerűség jellemezte.

Barácius Zoltán kiegyensúlyozott színpadi játékával tűnt ki. Hiteles Hugó 
volt, s váltásai meggyőzőek voltak. Verseghy József Hödererje nem tartozott a 
sikeresen megoldott színészi feladatok közé: a szerep nem volt neki való. Burány 
megdicsérte Majoros Katica színpadi játékát, valamint Dóró Emmáét is, aki 
fegyelmezetten, hitelt érdemlően tolmácsolta Olgát (M.Sz., 1970.XII.26., 12).

Az 1958/59. színházi évadot Oscar Wilde vezette be a Mikes Lajos fordította 
Csak szilárd legyen című vígjátékkal. Lévay szerint a darab közelebb áll a bohó
zathoz, de amikor a színészek belemelegedtek a játékba, az előadás a burleszk felé 
tolódott el. Virág Mihály rendező nem vette el a szereplők játékos kedvét. Minde
nekelőtt Pataki László felszabadult színészi játékát emelte ki a hetilap kritikusa,



Lévay. Egyébként a rendezés azt is lehetővé tette, hogy a színészek alkalomadtán 
kilépjenek szerepeikből, s a publikummal összenézve ékelődjenek és tréfálkozza
nak, így gyakran hangos kacagás kísérte a színpadon látottakat. Szilágyi László 
Algernonja olyankor tűnt mesterkéltnek, amikor együtt játszott Patakival. Tóth 
Éva hiteles volt, nem úgy, mint Heck Paula. Szabó Cs. Mária játékából kiér
ződött, hogy nem kedveli a vénkisasszony szerepét, erősen karikírozott. Sántha 
Sándor és Ferenczi Ibi kezdetben mintha valóban igazi angol vígjátékból lépett 
volna színpadra, de később nagyon is közép-európaiakká vedlettek át.

„Petrik Pál díszlettervező igyekezete olyan volt, mint egy régi keret egy új 
eszközökkel megfestett expresszionista képhez”, írta Lévay (H.N., 1958.X.12., 9).

Szép közönségsikere lett A róka meg a szőlő című hősi komédiának, 
melyet Virág Mihály rendezett. Ezúttal a közönség és a kritika hasonlóképpen 
élte meg a szabadkai társulat előadását. A rendező „költői nyelvezetű és nagy 
tanulságokat sugárzó színpadi játékot” vitt színre, melyben „a darab értékeit mind 
megcsillogtatta” -  írta Laták István a Magyar Szó bán, kihangsúlyozva, hogy 
lírai finomságokkal átszőtt, kiegyensúlyozott előadás lett Guilherme Figueiredo 
szövegéből (1959.1.24., 2). Lévay is a produkció lírai hangszerelését említette, meg a 
szavalást nélkülöző modern szövegmondást emelte ki (H.N., 1959.1.25., 7). Aesopus 
mesemondót Pataki László személyesítette meg. Laták megrendítő erővel, őszinte 
átérzéssel, a lelki szépség ezernyi árnyalatával ható színészi játékról számolt be, 
mely a gondos felkészülés páratlan eredményeként nyilvánult meg. Lévay is úgy 
vélte, hiteles, őszinte, művészi törekvést magába foglaló színpadi játéknak volt a 
tanúja.

Ferenczi Ibi (Kleia) egyenrangú partnere volt Patakinak. Üde volt és igazi 
úrinő, vergődésében mélységesen emberi. Megdöbbentő és meghökkentő volt 
széles skálájú előadásmódja, s példaértékű az átlényegülési képessége, írta a 
hetilap recenzense. A rabszolgalány szerepében Tóth Éva kifejező és bájos volt. 
Szövegmondása és színpadi játéka egységet alkotott. Laták szerint néha túl halk 
volt. Xanthos filozófust Sántha Sándor személyesítette meg. Szövegmondása és 
arcjátéka egységben volt egymással. A napilap referensének az volt a véleménye, 
hogy az első felvonásban nyersességében kissé erőtlen volt. Verseghy József 
Agnostos kapitány szerepében mértéktartó, férfias jelenség volt, megnyerő és 
erőteljes ábrázolást nyújtott.

Laták István a statiszták jelenlétét hiányolta az előadásból, akik a sürgő-forgó 
rabszolgákat, a járókelőket meg a tanítványokat kellett volna, hogy megjelenítsék. 
A kritikus arról is beszámolt, hogy ennyi tapssal régen jutalmaztak a nézők 
egy szabadkai színházi produkciót. Véleményét Lévay Endre is osztotta, aki 
Mihajlo Dejanovié díszlet- és jelmezterveit, valamint Milán Asié zenebetétjeit is 
megdicsérte.

A szerelem és véletlen játéka című vígjáték műsorra tűzését akár hiánypót
lónak is tekinthetjük, hiszen szerzője a műfaj klasszikusának számított. Pierre 
Carlet de Chamblain de Marivaux-ről van szó, aki nagy népszerűségnek örven-



dett a 18. században, a Virág Mihály rendezte, érzelmek körül forgó színpadi mű
vet pedig a 20. században is szívesen játszották. Faragó Árpád a Magyar Szó bán 
tett közzé egy beszélgetést a rendezővel, melyből megtudható, hogy a helybeli pub
likumot meg szeretné ismertetni a kedves kis szerelmi történeteiről ismert színpadi 
íróval, mert feltételezi, hogy nem sok színházkedvelőnek van tudomása arról, ki 
is volt ez a Moliére melletti másik nagy francia klasszikus vígjátékíró. Úgy vélte, 
elérkezett az ideje annak, hogy megismerjék. A színészek is örömmel fogadták a 
felfrissülést hozó darab színrevitelét, melyben két új fiatal társulati tag, Majoros 
Katica és Apró Ferenc is kapott szerepet (M.Sz., 1959.IX.26., 10).

Virág Mihály egyben a díszlettervezői munkát is magára vállalta. A kedves, 
nem nagyigényű színpadi játékot igazi rokokó hangulatot árasztó környezetben 
jeleníttették meg a színészek: rózsaszínű kosztümök, szőke parókák között játszi 
könnyedséggel, megfelelő ritmusban pergett a játék, kimagasló dikció és mimika 
kíséretében.

Szabó Cs. Mária (Lisette) remek rutinjával képes volt minden Játékszakadé
kot” áthidalni. Szabó István (Orgon) a jelentéktelennek tűnő szövegrészeknek is 
tudott életet kölcsönözni. Godányi Zoltán (Dorante) „mindig talpraesett, kívána
tos legény benyomását keltette”, írta kritikájában Lévay Endre. Verseghy József 
új arcot hozott eddigi alakításaihoz viszonyítva. Testalkatával ma már közelebb áll 
Falstaffhoz, írta a referens, ergo, túlnőtt immár a bonviván szerepeken, s Pasquinja 
jól karikírozott figura lett. Jó humorérzékét is érvényesíteni tudta. Majoros Katica 
eddig csak gyermekszerepekben volt látható. Fiatal színésznőként is jól megállta a 
helyét. Silviája kellemes jelenség volt a szabadkai színpadon, s Lévay helyénvalónak 
tartotta szerepeltetését a produkcióban. Apró Ferenc bemutatkozása kevésbé volt 
elismerésre méltó, de azért Mariójának egy-két jelenetét a sikeresebbek közé lehetett 
sorolni 0H.N., 1959.X.4., 7).

Még egy nagy közönségsikere volt a társulatnak 1959-ben. A kortárs keletné
met szerzőnek, Peter Bejachnak A lehetetlen nő című háromszereplős vígjátékát 
Garay Béla állította színpadra. A vérszegény szöveget sikerült oly mulatságosan 
beállítania a rendezőnek, hogy a kétórás színpadi csevegés igencsak megnevettette 
a közönséget.

R. Fazekas Piri (Barbara) és Verseghy József (Hannes) a banális történet 
főszereplői voltak, míg K. Petz Marika Katrinja epizódszerep volt. Hármuknak 
sikerült a rendező vezényletével olyan előadást létrehozniuk, melyben a kötetlen 
csacsogás, a színpadi mozgás Petrik Pál kedves, találó díszletében, meg a slágerré 
lett O, Barbara -  Milán Asié zenéje, Medres János dalszövege - ,  tizennyolc ezren 
felüli nézőszámot biztosított a produkciónak (H.N., 1959.XI.22., 7).

A drámairodalom első hosszú hajú fiatal lázadójának történetét John Osborne 
angol színműíró írta meg 1956-ban. Ottlik Géza fordításában a Népszínház magyar 
társulata 1959. október 10-én mutatta be a Dühöngő ifjúságot Virág Mihály ren
dezésében. Jimmy Porter lázadása azonban nem jutott el „a társadalmi cselekvés 
szükségességének felismeréséig” (Színházi kalauz, 1971: 825). A szabadkai színház



becsületére legyen mondva, a kultikussá vált darab egy évvel a magyarra fordítást 
követően, az 1959/60-as évad repertoárjának egyik legreprezentatívabb darabja lett.

A Dühöngő ifjúság a magyar együttes ünnepi bemutatója volt Szabadka város 
felszabadulásának tizenötödik évfordulója alkalmából. Faragó Árpád a napilapban 
rögzítette a rövid rendezői nyilatkozat szövegét, a színjáték tartalmi összefoglalóját, 
illetve a szerepértelmezésről Szilágyi László beszélt, aki elmondta: Jimmy Porter 
egy modern Hamlet, a szerepet pedig színészi pályafutása egyik legnagyobb kihí
vásaként éli meg (M.Sz., 1959.X.9., 12).

Vukovics Géza a Magyar Szó kritikusaként elöljáróban egyebek között megál
lapította, hogy a londoni bemutató óta a darab sikerrel járja a világot, film is készült 
belőle. Jimmy alakját többféleképpen értelmezik a világszínpadok rendezői meg 
színészei: forradalmárként, csak lázadóként, modern Hamletként, izgága bolondok- 
házi jelöltként stb. Miután a drámaíró színész is egyben, sok és részletes utasítással 
látta el a szövegkönyvet. Virág némi módosítást azonban megengedett magának. 
Rendezésében a hangsúlyt a hiteles légkör megteremtésére helyezte, lévén jóformán 
minden cselekmény nélküli a darab (M.Sz., 1959.X.15., 7). Dér [Dévavári] Zoltán a 
Hét Nap október 18-iki számában, a 7. oldalon hasonlóan értelmezte Virág rendezői 
koncepcióját.

Mindkét kritikus Szilágyi László színészi alakításával foglalkozott behatób
ban. A hetilap referense leszögezte: egy-egy alak szellemi arculata a párbeszédek, 
monológok mentén rajzolódik ki, s ilyen értelemben Jimmy megszemélyesítője fe
gyelmezetten, elmélyült színpadi játékkal, gazdag árnyalatú egyéni hangszínnel 
ábrázolta a lázadó ifjút. Alakításával megrendítő élményt nyújtott, és hosszú időre 
emlékezetes marad. Az előadás sikere is sokban tőle függött, de a többi szereplő is 
igyekezett méltó partner lenni. Vukovics Géza is elismerésre méltó szerepformálást 
dicsérte. A rendező ugyan túl ingerlékenynek állította be, de Szilágyi képesnek bi
zonyult „az állandó felrobbanásait” kordában tartani, és „csupa ideg alakításában” a 
túlpörgésnek, kifulladásnak, ami a beállításból következett volna, semmi jelét sem 
adta.

A színészi pályájának kezdetén álló Romhányi Ibinek Alison Porter volt az 
első nagyobb szerepe a társulatnál. Vukovics szerint azt bizonyította, „hogy a rutin 
és a gyakorlat remek jellemszínészt faraghat belőle”. Leginkább „a tűrés csendes 
perceiben talált egészen magára”. Dévavári azt is megjegyezte, hogy a feleség nehéz 
szerepében hangban, mozgásban meggyőzően jelenítette meg az élettől nem sokat 
váró feleség fásultságát.

Fejes György (Cliff) modorban, hanghordozásban teljes mértékben azonosulni 
tudott a rokonszenves figurával. Tóth Éva külső eszközökkel ábrázolta Helent, de 
hiányzott alakításából „a lélekrajz plaszticitása”. Szabó István Redfernje Vukovics 
szerint hús-vér alak volt és felsorakozott sikeres alakításai közé.

A Hét Nap kritikusa Mihajlo Dejanovié díszletével kapcsolatban kiemelte, hogy 
az kifejező, szerves része volt a produkciónak és megfelelő környezetet hozott létre 
az érdekes és elgondolkodtató drámai játék számára.



Tárlatmegnyitás előzte meg a második Osborne-darab bemutatóját. Milán 
Konjović képkiállítását Herceg János nyitotta meg 1960 decemberében a színház 
előcsarnokában. Ezúttal Lányi István rendezte meg A komédiást, amely szintén 
cselekmény nélküli dráma volt. Helyzetképekből állt és „egy komédiás család 
nemzedékének mindennapi életét” mutatta be. A rendező igyekezett mozgalmassá 
tenni a színpadi játékot, és ez, Kolozsi Tibor véleménye szerint, sikerült is 
neki. Kiegyensúlyozott színészi teljesítményekről számolt be, amelyekből 
azonban messzemenően kiemelkedett Fejes Györgyé. Széles skálájú művészi 
kifejezéskészsége mutatkozott meg Archie Rice színpadra állításában, és arra 
is felfigyelt a Hét Nap kritikusa, hogy milyen könnyedén, mesteri módon oldja 
meg a színész a hangulatváltásokat. Nem csoda, hogy a későbbiek során színpadi 
alakításainak egyik védjegyévé éppen a mesteri módon történő hangulatváltások 
sorozata lesz (H.N., 1960.XII.23., 8).

A feleséget tolmácsoló Juhász Anna túlzás nélküli játékával legsikerültebb 
alakításainak egyikét nyújtotta. Szabó János jó öreg komédiás, G. Karna Margit 
egyszerűségében is nagyvonalú Jane volt, csak az első felvonásban halkult le a 
beszéde. Barácius Zoltán a fiú szerepében sima, sallangmentes Frankot, Tóth Éva 
pedig sikeres sztriptíz táncosnőt/énekesnőt jelenített meg.

A négy táncoslány, kik között Majoros Katica és Romhányi Ibi is ott 
volt, ügyesen lejtett a színpadon Kunyi Mihály irányításával. A hangulatos 
zenekíséretet Dorman Manci szolgáltatta zongorán. A két Osborne-darabnak 
egyébként meglehetős sikere volt a színházkedvelők körében.

Ray Lawler színjátéka A tizenhetedik baba nyara 1958-ban íródott, Szabadkán 
pedig már 1959 decemberében bemutatták Virág Mihály rendezésében. Ez idő 
tájt, úgy tűnik, a kortárs nyugati szerzők műveinek színrevitele nem számított 
kivételes eseménynek. Az előadásról Dér [Dévavári] Zoltán írt a Hét Napba, de 
a Dolgozókba is. Rövid tartalmi összefoglalóval vezette be előadás-kritikáját, és 
utalt Virág Mihály rendezői feladataira is. Megjegyezte: „Virág Mihály rendező 
minden igyekezete arra irányult, hogy minél zártabban és harmonikusabban 
kifejezze Ray Lawler tömör koncepciójú színművének fülledt világát”. Kiválóan 
sikerült a hangulatteremtés, s a nagyszerű szereposztás szintén hozzájárult a 
rendezői elgondolás maradéktalan realizálásához. Szilágyi László ismételten 
rendkívülit alakított. Egy öregedő munkás markáns alakját jelenítette meg 
hitelesen, annak ellenére, hogy néha a Dühöngő Ifjúság Jimmyjének gesztusait 
vélte felfedezni játékában a recenzens. Fejes György aprólékosan kidolgozott 
Barney-ja kifogástalan jellemábrázolásban nyilvánult meg. Szabó Cs. Mária 
hiánytalan játékával tűnt ki, valamint feledhetetlen Olive volt a búcsújelenetben. 
Heck Paula valódi házsártos anyát keltett életre. Megkapóan alakította Pearlt, de 
néha be-becsusszant egy kis színpadias mozgás. Juhász Anna találóan ábrázolta az 
idősödő anyát és az általa kifejezésre juttatott mondanivalót jól nyomatékosította, 
nevezetesen: „egyszer mindannyian megöregszünk, hiába próbáljuk megállítani 
az időt”. A hetilap referense Pataki László alakítását is megdicsérte. A kettős



szereposztásban megjelenített Búbba, Romhányi Ibi/Majoros Katica, „szívbe 
férkőző” volt (H.N., 1959.XII.13., 7).

Kortárs lengyel drámaíró művét mutatta be a társulat 1960. december 29-én. 
Az egyébként ebben az évben írt darabot Kerényi Grácia fordításában tolmácsolták 
a színészek Garay Béla rendezésében. Vukovics Géza a vajdasági magyarok 
napilapjában tette közzé észrevételeit a bemutatóról. Mindenekelőtt arról számolt 
be, hogy az utóbbi időben igencsak meghonosodtak a félházas premierek, s ezt 
nagyon aggasztónak, válságra emlékeztető jelenségnek nevezte. De amikor 
ma megismerjük a műsorra tűzött darabok tartalmát, megállapíthatjuk, hogy a 
közönséghiány nem meglepő. Jelesül, ha olyan szövegek kerültek bemutatásra, 
mint amilyen León Kruczkowski A szabadság első napja című darabja volt, 
bennük pedig német fogolytáborokról, hadifogságból való szabadulásról, meg az 
újratalálkozás körülményeiről esett szó, nos tehát ezzel akkor, 1960 táján már nem 
kívánt szembesülni pl. a szabadkai színházi néző. Kivált nem az a réteg, mely 
átélte a második világháború utáni, nemzetiségi alapon történő atrocitásokat: a 
vagyonelkobzást, a fogolytáborokat, meg a bírósági ítélet nélküli kivégzéseket.

Garay Béla ezúttal, a Magyar Szó referense szerint, nem olyan darabot 
rendezett, mely nem tekinthető zsánerének, s ennek tudható be az, hogy, habár kellett 
volna, de nem húzta meg a szöveget. A színrevitelkor főképp a külső, színpadias 
összeütközést generáló színészi eszközök igénybevételét várta el a szereplőktől, 
mellőzve a belső ellentétek kifejezésre juttatását (M.Sz., 1961.1.8., 9). A Hét Nap 
kritikusa, Dér [Dévavári] Zoltán viszont azt taglalta, miként igyekezett a rendező 
érzékeltetni a cselekmény helyhezkötöttsége ellenére is a színmű morális kérdéseit, 
s azokat általánosítani. Ugyanakkor arra törekedett, hogy a betétjelenetekkel 
tarkított darabot egybefogja, hangsúlyt adjon a drámai akcentusoknak, a szerepeket 
pedig minél gondosabban elevenítse meg (H.N., 1961.1.6., 8).

Szilágyi László lélektanilag hitelesen formálta meg Jan szerepét. Azt ábrázolta, 
miképpen igyekezett a főhős fanatikus megszállottsággal, elsősorban önmagával 
elhitetni azt, hogy a megélt borzalmak ellenére sem veszett ki belőle az emberség. 
Vukovics, miközben „az ábrázolás biztonságának könnyedségéről” elmélkedett, 
számba vette a külső effektusok színészi leleményességről, rugalmasságról 
tanúskodó mozzanatait is (láblóbálás, széken való tornászás).

A hetilap kritikusa Remete Károly (Hieronim) részletekig pedánsan 
kidolgozott jellemábrázolását, valamint Godányi Zoltán játékát dicsérte, illetve 
Czehe Gusztáv ugyancsak jó lélekrajzzal megjelenített kispolgárját. Felemás 
alakítást nyújtott viszont Kollár Péter (Karol) meg Albert János (Pavel). 
Romhányi Ibi Ingéje mozgásban, dikcióban torzítás nélküli szerepmegformálás 
volt, de Vukovics azt is megjegyezte, hogy a „fehér-feketére” emlékeztető beállítás 
miatt kissé merevre sikeredett az alakítása. Majoros Katica sajátos színfoltja volt 
a csoportképnek. Luzzije néha bátortalanul mozgott a színen, állította a napilap 
referense.



Hogy a közvetlenül megélt múlttal való szembesülésre mennyire képtelen volt 
A szabadság első napja című darab tekintetében a közönség, bizonyíthatja a tény 
is, hogy összesen 1904-en látták a produkciót (Gerold/Pastyik, 1970: 72).

A Vajdasági Színházi Fesztivál legjobb előadása a Kimenő című színjáték 
lett. Szerzője a német Ottó Leck Fischer, a rendező pedig Pataki László volt. 
A háromfelvonásos színmű nem világot rengető, fontos társadalmi problémákat 
feszegető témájával tűnt ki, „csak kis emberi gyengeségeket mutat be egy család 
mindennapos életének keresztmetszetében”, írta róla Szabó István a Magyar 
Szó bán a bemutatót megelőzően (1961.111.22., 9).

Pataki László egyszerű színpadi eszközökkel jelenítette meg egy megoldást 
ignoráló életforma csődjét. A színváltoztatást fényeffektusokkal oldotta meg. A 
tér és idő tökéletes érzékeltetését keltve jól kidolgozott, kiegyensúlyozott előadás 
született a színjátékból, melyben kimagasló színészi alakításokról is hírt adott 
Kolozsi Tibor, a Hét Nap kritikusa. A produkció legnagyobb erényét abban látta, 
hogy egységes egésszé állt össze a színpadi játék, a színészek pedig kitűnő érzékkel 
mintázták meg az általuk tolmácsolt színpadi figurákat (H.N., 1961.111.31., 8).

Egy szatirikus vígjátékot, valamint egy Csehov-összeállítást mutatott 
be a szabadkai magyar társulat 1961 júniusában. A Nem az én fejem  című 
Marcel Aymé-darabot Pataki László, a Három szerelem és a többi címet viselő 
produkciót pedig Szilágyi László rendezte, aki a Leánykérés, a Lakodalom és a 
Medve egyfelvonásosok átdolgozásával tett kísérletet Csehov szabadkai színpadi 
megjelenítésére.

Annak ellenére, hogy szezon vége volt, a Nem az én fejem  lendületes, 
zökkenőmentes, jól egybehangolt előadás lett Pataki László irányításával. Mind 
Vukovics Géza, mind pedig Dévavári Zoltán arra a megállapításra jutott, hogy 
a rendező „[mjűvészi egységbe fogta a csípős és helyenként kissé vaskos, de 
egy cseppet sem bántó hangú darab cselekményét. Ötletes megoldások, gondos 
kidolgozottság jellemezte a látott produkciót (H.N., 1961.V1.9., 8). Vukovics Géza 
azt emelte ki, hogy a „szívből jövő, magától adódó komikum eszközeit használta 
fel /a rendező/, pazar világítás és egyéb színpadi hatások és trükkök nélkül -  lásd 
Kimenő\ -  csupán a fura jellemek még furább viszonyainak engedett teret. [...] 
A rendezés kizárta a hancúrozást, önfeledt nótázást”, mértéktartó, szatirikus éle 
pedig teljes egészében kifejezésre juthatott az egységes színpadi játékban. Mihajlo 
Dejanovié stílusos díszletet, Radmila Radojevié meg egyszerű, de mutatós 
kosztümöket tervezett (M.Sz., 1961.VI.il., 11)

Hogy valamiféle palotaforradalom van készülőben a szabadkai színpadon 
és kísérlet történik a hagyományos színházi kultúra által kialakított színházi 
ízlésvilág módosítására, azt Szilágyi László Csehov-átdolgozása és rendezése, 
ha nem is látványosan, de mérsékelt formában mégis előrejelezte. A bemutatóról 
írt kritikákban egybehangzóan azt a véleményt fogalmazták meg a referensek, 
hogy Szilágyi László egy, a megszokottól eltérő Csehov-értelmezés nyomán 
elindulva, a „csipkelődő, gúnyolódó, szókimondó, tréfáló, bohóckodó Csehovot”



szándékozik megismertetni a nagyérdeművel, így hadakozva, ahogyan egyébként 
Majakovszkij is tette, a csehovi művek beskatulyázásának addigi gyakorlatával. A 
szövegválasztásban a Csehov által egyszerűen csak „színpadi tréfának” nevezett 
egyfelvonásosokat részesítette előnyben, azaz „a csehovi komolytalanságokat” 
állította színpadra. Vukovics Géza a Magyar Szó bán elismeréssel szólt a 
„tehetséges rendezőt avató” előadásban kifejezésre juttatott törekvésről, 
függetlenül „az egyes elnagyolt részek” meglététől: sikeres kísérletként értékelte a 
Csehov modern értelmezésére tett rendezői erőfeszítéseket. Méltányolta ezenfelül 
Szilágyi bátorságát, az előadás táncos, zenés, pantomim betétjeit, hiányolta 
viszont a következetességet a megvalósításban, részben elismerve azt is, hogy a 
rendelkezésre álló rövid próbaidő nem tette lehetővé a gondosabb kidolgozást. 
Ennek tudható be pl. az, hogy a Lakodalom című rész helyenként szétesett (M.Sz., 
1961.VI.25., 11). Kolozsi Tibor is hasonló megállapításra jutott a vontatottságot 
illetően. Ugyanakkor kiemelte, hogy Szilágyi nagy rutinra tett szert a színpadi 
játék viszonylatában, s a szerzett tapasztalatokat nagyszerűen tudta felhasználni 
az általa megrendezett színpadi produkció realizálásakor. A hetilap referense 
is megemlítette a kevés próbaidőt (H.N., 1961.VI.23., 12). Mindkét kritikus 
tulajdonképpen arra a felismerésre jutott, hogy el kellene végezni a szükséges 
javításokat, csiszolásokat annak érdekében, hogy a Három szerelem és a többi 
jelentősége számottevő lehessen a szabadkai színjátszás korszerű útkeresésének a 
folyamatában.

Anton Pavlovics Csehov Sirálya, sem tartozott a sikerült szabadkai produkciók 
közé. A Hét Napban Barácius Zoltán tudósított a készülő, 1973. október 20-i 
bemutatóról. Híradásában megemlékezett Szilágyi László formabontó kísérletéről 
is, melyet mindössze kétszer adtak elő. írását kedvcsinálónak szánta az ifj. Szabó 
István rendezte produkcióhoz, és a színműíróra vonatkozó némi felvilágosítást 
is adott. A legmegrázóbb csehovi műnek az Ivanovot tartják, írta Barácius, de a 
színházak a legszívesebben a Három nővért, a Cseresznyés kertet, a Ványa bácsit 
meg a Sirályt tűzik műsorra. Egy, júliusban közzétett évadvégi beszámolóból arról 
is értesít bennünket a hírközlő, hogy újabban Szabadkán nem működik egyetlen 
színházi kritikus sem. Erről egyébként a jelen könyv írója is meggyőződött az 
anyaggyűjtés során (H.N., 1973.X.19.).

A Sirálytó\ Gerold László írt a Magyar Szóban. Elöljáróban arról számolt be, 
mennyire sajnálja, hogy Szabadkán nem szokás a díszleteket megtapsolni, mert 
ebben az előadásban Petrik Pál rendkívüli kifejezőerejű, tartalmas színpadképei 
igencsak megérdemelték volna a tapsot. Hangulatteremtő, csehovi gondolatot, 
mondanivalót kifejező, színészi játékot segítő színteret alakított ki a díszlettervező, 
minek következtében munkája meghatározó szerephez jutott a produkcióban.

A három nagyobb szerep, a megformálását tekintve, egysíkúra sikeredett. 
Szabó Cs. Mária Arkagyina-alakítása sok mindennel adós maradt: kevésbé 
volt szeszélyes és nagystílű, s zavaró volt agresszív affektálása. Pásthy Mátyás 
modoros Treplyovja csak a negyedik felvonásban talált rá a természetes hangra,



holott ez kellett volna hogy jellemezze színpadi alakját. Albert M ária nagy 
igyekezettel próbálta megjeleníteni Nyinát, de a szerep, Gerold szerint, alkatilag 
nem volt számára megfelelő. Ez egyértelműen kiderült a zárójelentben: a kislányos 
Nyinát nem tudta hitelesen eljátszani, viszont jól formálta meg a sokat tapasztalt, 
érett asszonyt. Pataki László Trigorinja csak korrekt alakítás lett. Rendezői 
melléfogás eredménye is lehet, hogy csak mint komoly, érett nagy író van jelen 
a színen. Barácius Zoltán Dornját túl sablonosnak látta a kritikus. Véleménye 
szerint az előadás legjobb alakítását Süveges Eta produkálta. Másája „belülről 
hozott, egy egész sorsot kibontó, bemutató, reménytelenül szerelmes lány, illetve 
asszony /volt/, az egyetlen teljes, igazán hiteles figura a színpadon”.

ifi. Szabó István rendezéséről az volt a véleménye a recenzensnek, hogy 
nem választott főhőst, valamint túlságosan igyekezett a csehovi hangulat 
megteremtésére. A hibák ellenére jelentős színházi eseménynek tartotta a Sirályt. 
Székely Piroska jelmezeit is megdicsérte Gerold (M.Sz., 1973.X.25.).

„Színháztörténetileg nagyon fontos előadás volt a Biedermann és a 
gyújtogatok" -  írta Barácius Zoltán a Mestermutatványok. Virág Mihály színháza 
című kötetben. S hogy miért, arra is megadja a választ: „Virág Mihály arcul 
csapta azt a színházkultúrát, amely talán a legkonzervatívabb egész Európában” 
(Barácius, 1992: 22-23.). Ilyen értelemben szándéka azonos volt a Szilágyiéval, s 
egyezett a társulaton belül megérett, szemléletbeli változásokat elvárókéval.

A népszerű kortárs svájci drámaíró, Friedrich Dürrenmatt mellett Max Frisch 
is azok közé az alkotók közé tartozott, akik szívesen látott vendégei voltak az 
európai színpadoknak. Dévavári Zoltán a Hét Napban arról is beszámolt, hogy 
a magyar társulati vezetés arra az álláspontra helyezkedett, miszerint minden 
évadban egy-egy új, korszerű színjátszásra alkalmas drámairodalmi terméket is 
műsorába iktat, lévén hogy a hagyományok megtartása mellett immár elérkezett 
az ideje annak is, hogy a magyar színjátszás bekapcsolódjék a korszerű európai 
folyamatok áramkörébe. A Biedermann és a gyújtogatok című tragikomédiát ilyen 
meggondolástól vezérelve választotta ki a művészeti vezetés. Az volt a vélemény, 
hogy „az irreális és mégis a valóságot visszatükröző világnak a megelevenítése 
rendkívül érdekes és izgalmas művészi feladat”, és a középkori misztériumokhoz 
hasonlóan felépített háromfelvonásos darab mind mondanivalóját, mind pedig 
formai megoldásait figyelembe véve, esélyt ad a modern színházi kihívások és 
követelmények állította faladatok realizálásának. (H.N., 1961.X1.3., 8).

Vukovics Géza a napilap november 12-i számában írt az évadnyitó bemutatóról. 
Dürrenmatt kortársáról megjegyezte, hogy ugyanúgy szókimondó, „vizsla szemű” 
és időszerű, mint az említett drámaíró, de a líraiságánál fogva mélyebb visszhangot 
keltenek a művei. Biedermann nemzetközi típus, szűk látókörű emberpéldány, s a 
látszólag eseménytelen jelenetek tele vannak drámai feszültséggel (M.Sz., 1961. 
XI.12., 11). A Virág Mihály rendezte előadás szerinte nem volt következetes annak 
a mondanivalónak a kibontakoztatásában, mely a szerző valóságban gyökeredző 
rémlátását tükrözi az újfasizmus megjelenésének a viszonylatában. Dévavári úgy



ítélte meg, hogy a rendező a cselekmény nélküli jelenetekből szuggesztív és hatásos 
színpadi képeket hozott létre. Abban mindkét kritikus megegyezett, hogy erőtlenül 
hatott a kórusjelenet.

Petrik Pál „kiforrott művészi ízlésről tanúskodó”, rendkívül funkcionális 
díszletei előfeltételei voltak a látványosabb színpadi játéknak, viszont Radmila 
Radojevié kosztümjeivel nem volt elégedett a napilap ítésze.

Fejes György a címszerepben csak a végén veszített eredetiségéből, írta 
Vukovics, egyébként pedig remek megtestesítője volt a megalkuvó polgárnak. A 
hetilap referense széles skálájú, árnyalt és erőteljes színpadi játékát emelte ki. A 
feleséget tolmácsoló Szabó Cs. Mária egyszerű, de hatásos színészi eszközökkel 
alakított, s a családi hármast jól kiegészítette Karna Margit mint szobalány. 
Szilágyi László pincérként színgazdag ábrázolást nyújtott, vagy ahogyan 
Vukovics írta: helyzete magaslatán volt ezúttal is. Játékában a cinizmus és az irónia 
kifejezésének megannyi változata jutott érvényre. Verseghy József díjbirkózója 
rég látott, nagyszerű alakítás volt, írta Dévavári. Legfőbbképpen külső eszközökre 
támaszkodva jelenítette meg a kettős szerepet — Belzebub is volt.

A többi szereplő is, állapította meg a Hét Nap referense, egy-egy sajátos színfoltja 
volt a produkciónak, kivéve Nagy Istvánt, kinek dikciója sok kifogásolnivalóra 
adott okot.

Az ötvenes években feltűnt, nagy tehetségű, európai hírnévre szert tett cseh 
drámaíró, Pavel Kohout darabjának, az Ilyen nagy szerelemnek a műsorba iktatása 
a felfedezés frissességével hatott, annak ellenére, hogy a mondanivaló kifejtéséhez 
a sírig tartó, illetve a karrierizmusért feláldozott szerelem tragikus végű története 
adja a keretet. A szocialista országokban nagy visszhangot keltett a mű, egyfelől 
azért, mert a történet a magánélet intim kapcsolatait helyezi előtérbe, másfelől 
pedig formai újításai hatottak szokatlanul: a bontott időrend, a rövid, filmszerű 
jelenetek stb.

Hogy valóban nagyszerű produkció lett a drámából, bizonyítja az is, hogy Vu
kovics Géza, a Magyar Szó recenzense két héttel a látott bemutató után fogalmazta 
csak meg az előadással kapcsolatos gondolatait, kihangsúlyozván, hogy az eltelt 
idő sem halványította el az előadás emlékét (1962.11.4., 17). Valóságos színházi 
élményként rögzült benne az előadás, melyet bármikor képes könnyen felidézni. 
Teltházas előadás-sorozatokról számolnak be a hírek egyébként mind Csehszlo
vákiából, mind pedig Budapestről, ahol Ruttkai Éva, Pálos György és Ajtai Andor 
játssza a három főszerepet. A megjelenítés könnyen banálissá válhat, de ez nem 
következett be, köszönve a rendezőnek és a színészeknek. Virág Mihály gondosan 
kidolgozott produkciót hozott létre. Hosszabb szünet után Pataki László a Taláros 
úr szerepében léptett fel. Kifogástalan dikció, szuggesztív közvetlenség, mélyen át
élt alakítás jellemezte színpadi játékát (H.N., 1962.1.26., 8). Vukovics azt írta róla, 
hogy elmélyült alakítása meg a partnerekre való odafigyelés példaértékű színészi 
magatartás, s Pataki jobb, mint valaha. Mindenkor valóságos ura a helyzetnek.



Romhányi Ibi híven tolmácsolta a tragikus leánysorsot. Rendkívül finom ár
nyalatok, mozdulatok kíséretében, őszintén feltörő érzelmekre építve jelenítette meg 
Lydát. Elmélyülésre való képességét is kiemelte Vukovics. Szilágyi László színvo
nalas alakítást nyújtott. A karrierista tanársegédet gazdagon árnyalt játékkal for
málta meg. Dévavári kritikájában a tanársegéd feleségét megszemélyesítő Szabó 
Cs. Mária érzelemdús játékát emelte ki. R. Fazakas Piri az anya szerepében maga
biztosan, könnyedén mozgott a színpadon, de a többi szereplő is szerves része volt 
az előadásnak. Mindkét referens Petrik Pál végtelenségig leegyszerűsített, „tömör” 
díszletének légkörteremtő jellegét hangsúlyozta.

Miguel de Cervantes „a drámaírók fejedelmének” nevezte Lope de Vegát, a 
16/17. század fordulóján élt spanyol színpadi szerzőt, akiről azt lehetett tudni, hogy 
tizenkét évesen írta első műveit és körülbelül ezerötszáz darab szerzőjét kell benne 
tisztelnünk, ami azt jelenti, hogy évente huszonöt színművet hozott tető alá. Mind
ezek mellett nagyon kalandos életet élt, a Nagy Armada katonájaként részt vett az 
angolokkal vívott nagy tengeri ütközetben, s a csatározások idején húsz énekből 
álló eposzt is írt. Ennek a klasszikus vígjátékszerzőnek alig néhány művét ismerte 
a magyar közönség. Az egyik legsikerültebb darabjához, a Donna Juanához József 
Attilának is volt némi köze, hiszen 1935-ből ismert egy magyar átdolgozás, mely 
részben az ő nevéhez is köthető. A szabadkai magyar társulat művészeti vezetése A 
kertész kutyája mellett döntött, melyet Gáspár Sándor fordított, s melynek volt egy 
sikeres magyarországi bemutatója 1949-ben. Ebben a főszerepet, Diána grófnőt a 
legendás Bajor Gizi alakította {Színházi kalauz, 1971: 190).

A szabadkai bemutatót Virág Mihály rendezte. A kritikusok véleménye szerint 
a vígjáték tolmácsolása eltért a klasszikus gyakorlattól. Fordulatokban gazdag, han
gulatos, gördülékeny előadást láthattak a nézők. A rendező „nemes ízléssel” fogta 
össze a kedélyes jeleneteket. Egy kis szatírával elegy, mulatságos, „pajkos játékos
ság” lengte be a színpadteret. A társulat tanúbizonyságot tett az érett szövegmondás
ról, „a szabályos, ritmusos, szépen csengő rímes sorokat” zökkenőmentesen, köny- 
nyedén tolmácsolták a színészek, egyben hitet téve, mint Dévavári írta, a „színházi 
kulturáltság” mellett (H.N., 1962.IV.13., 8).

A bemutatóval kapcsolatban Vukovics Géza, a Magyar Szó kritikusa azt is 
megírta, hogy a szabadjára engedett mímelés, gesztikulálás minden rutinos színész 
kedvére való színészi feladat, amelyben, úgymond, „kiélheti magát” (M.Szó., 1962. 
IV.15., 17). Ennek tudható be, hogy szemnek tetsző jelmezekben, valamint a moz
galmas színpadi játékkal R. Fazekas Piri (Diana), Szilágyi László (a titkár), Czehe 
Gusztáv (Tristan) és Barácius Zoltán (Federico gróf) kivívta a publikum tetszését.

R. Fazekas Piri kihívóan kacér, nagyszerű grófnőt jelenített meg szép dikció 
kíséretében. Gazdag árnyalatú, ércesen csengő hang jellemezte Szilágyi László Teo- 
doro-alakítását. A színpadra könnyed frissességet hozott Romhányi Ibi (Marcela), 
valamint Karna Margit és Tóth Janka színpadi játéka is. Az „előadás egy csöppet 
sem harsogó, de annál tisztább derűjéhez” minden szereplő hozzájárult, csakúgy, 
mint Mihajlo Dejanovié látványos díszlete.



Kortárs olasz szerző, Nicola M anzari vígjátéka volt az Ó, mai gyerekek!, me
lyet Garay Béla rendezésében 1963. január 10-én mutatott be a társulat. Sem a kri
tika, sem pedig a bemutató-közönség nem fogadta nagy elégedettséggel a produk
ciót. Vukovics Géza azt is megírta, hogy a vígjáték sem vonzza már a közönséget 
a színházba, mert lám, igen kevés néző tisztelte meg jelenlétével a premiert (M.Sz.,
1963.1.17., 9). A darab sem tartozott a remekművek közé, s hogy egyáltalán nézhető 
előadás lett belőle, Garay Béla rendezőnek volt köszönhető. Kolozsi Tibor a Hét 
Napban azt írta, hogy a rendező „nem feledkezett meg /arról/, hogy vígjátékról 
van szó”, s nagy színházi gyakorlata segítette abban, hogy a helyzetkomikumot a 
lehető legjobban juttassa kifejezésre. Munkájában a színészek is segítették. A na
pilap kritikusa a légkörteremtésért, meg a jó szereposztásért dicsérte meg Garayt, 
viszont kifogásolta a kelleténél több érzelgősséget. Majoros Katica temperamen
tumos és követlen volt, R. Fazekas Piri idővel feloldódott merevségéből, Godányi 
Zoltán pedig jó szerelmes mérnöknek bizonyult. A hetilap színi referense felrótta 
ifj. Szabó Istvánnak azt, hogy nagy volt a minőségi különbség az első meg a har
madik felvonásban nyújtott alakítása között (H.N., 1963.1.18., 10). R. Fazekas Piri 
színészi teljesítményét illetően Vukovics Géza az egyszerű, de hatásos színészi 
eszközök alkalmazását ítélte jónak Mantovani ügyvédnő megjelenítésében.

Még egy Manzari-darabot, a Pablitó nővérei című drámát is bemutatta a 
szabadkai együttes, nem sok sikerrel, 1982-ben. Az Újvidéki Színiakadémián 
tanító Virág Mihály rendezte meg a darabot. Egy bemutató előtti beszélgetésben 
Barácius Zoltán arra emlékeztette az olvasókat, hogy a hatvanas évek legértékesebb 
előadásait a beszélgetőtársa állította színpadra Szabadkán, s azok nagy többsége 
színháztörténeti jelentőségűvé lett időközben. Most, a nyolcvanas évek elején 
senki sem vitatja azok értékálló voltát. A megrendezésre kerülő Manzari-színmü 
színhelye egy apácazárda, így gyakorlatilag a társulat nőtagjai játsszák a főbb 
szerepeket. A zárt világ „érzelmi hitvallásra készteti a spanyol polgárháború” 
eme szigetvilágát. A rendező szándéka, ahogyan fogalmazott, az volt, hogy „egy 
összművészeti” produkciót hozzon létre, melyben a hangsúlyt az értelemre ható 
színházköltészetre kívánja helyezni (M.Sz., 1982.V.20., 13). Az előadásról érdembeli 
recenzió nem készült.

Virág Mihály Brecht-rendezéseit számba véve, Barácius Zoltán a következőket 
írta: „A Brecht-trilógia mérföldkő a vajdasági magyar színháztörténetben. 
Nemcsak a színészeket, hanem a nézőket is meghökkentette. Végeredményben ez 
volt a célunk” (Barácius, 1992: 33).

1963-at írunk. Brechtről nemcsak az átlagnéző, de a szakmabeliek nagy része 
is nagyon kevesek tudott. Amikor Dévics Imre igazgató meg a művészeti vezetés 
eldöntötte, hogy a társulat színre viszi a Koldusoperát, szükség mutatkozott némi 
felvilágosítással, ismertetővel felhívni a nagyérdemű, meg részben a szakma 
figyelmét a készülő produkció mibenlétére vonatkozóan. A Hét Napban Barácius 
Zoltán tette közzé majd két hónappal a bemutató előtt terjedelmes tájékoztatóját 
Brechtről, színpadi műveiről, azok sajátosságairól. Érintette a brechti epikus,



formabontó színház és dramaturgia, meg a songok szerepének és előadásmódjának 
kérdéskörét, de szólt a didaktikus színházról meg az elidegenítő színészi játék 
jellegéről, funkciójáról, a táblák, feliratok színpadi rendeltetéséről stb. is (H.N.,
1963.11.15., 10).

Közvetlenül a bemutató előtt Sáfrány Imre készített interjút Dévics Imrével, 
aki egyebek között a Brecht-produkcióról is szólt. Az igazgató arról számolt be, 
hogy Vajdaság-szerte nagy az érdeklődés a premier iránt. Ezen nem kell csodál
kozni, hiszen most először állít színpadra egy Brecht-művet a magyar társulat. A 
nemzetközi jelentőségű, színházművészetet forradalmasító alkotó Koldusoperájá
nak színrevitele pedig itt, Szabadkán a modern színjátszás meghonosításának a 
kezdetét is jelenti egyben (H.N., 1963.IV.12., 10).

Dévavári Zoltán az előadásról készített kritikájában elöljáróban azt emelte ki, 
hogy nem az egyes színészek, hanem az egész együttes képességeit tette próbára 
az alapos felkészültséget igénylő brechti mű, mely egy kétszáz év előtti történetet 
aktualizál, új tartalmat, értelmet adva az alapmesének, minek következtében „egy 
egész rendszer kíméletlen leleplezőjévé vált” (H.N., 1963.IV.26., 21). Magyaráza
tát adta a hetilap referense azoknak az eltéréseknek, melyek a drámaírás klasszi
kus szabályaitól eltérően, új, a polgári színjátszás eszköztárát megtagadó színpadi 
kifejezésrendszer felállításában nyilvánultak meg. Az epikus elemek a közönség 
ébrentartását, nem pedig együttérzését voltak hivatva szolgálni. Az elidegenítést 
azért kell alkalmazni, hogy a színészi játék megfeleljen annak a funkcióváltó köve
telménynek, melynek értelmében nem megjeleníteni, életre kelteni kell a színpadi 
figurát, hiszen a cél, mint Barácius írta, megakadályozni a nézőt abban, hogy el
higgye: valóságos életet lát a színpadon (H.N., 1963.11.15., 10).

Virág Mihály rendezésében a szatirikus hangvételre, a parodizálási szándék 
érzékeltetésére fektette a hangsúlyt. Elegyítette a tragikus és komikus elemeket, és 
a brechti mondanivaló megértetésére törekedett. A finálé hatásossága meg az eléggé 
egységes színpadi összjáték, Dévavári szerint, a rendező gondos munkáját bizonyí
totta. Vukovics Géza, a Magyar Szó színi referense azt is tudni vélte, hogy Virág az 
1948-ban, Brecht által megfogalmazott változatot igyekezett realizálni a szabadkai 
színpadon, ez pedig a látszólagos ellentétpárok hatásos egybeszerveződésén alapuló 
variáns volt. Ezek szerint a rendező a teoretikushoz és művészhez egyaránt hű kí
vánt maradni, s ezt a törekvését már az első jelenetben tetten lehet érni. A színészi 
játékot illetően a kritikus azt állapította meg, hogy a szereplők nem azonosultak a 
játszott szerepekkel, hanem csak illusztrálták azokat. Az alakítások viszonylatában 
ez nagyon nehéz feladat volt, mármint játszani a játékot, ami nem minden színen le- 
vőneksikerült. A Koldusopera, szögezte le Vukovics, az elmúlt periódus legnagyobb 
színházi vállalkozásának tekinthető (M Sz., 1963.IV.26., 9).

Pataki László Bicska Maxi-alakítása maradéktalanul megfelelt a rendezői el
várásnak. Dévavárinak ellenben az volt a véleménye, hogy a színész nemigen tudott 
azonosulni a szereppel -  ez viszont azt jelentette, hogy valójában az elidegenítő 
színészi játék az ő esetében kifejezésre tudott jutni! - , viszont különös egyéniségével



könnyedén mozgott a színpadon, szövegmondása pedig a legelfogadhatóbb volt.
Szilágyi László szép teljesítményt nyújtott Leprás Mátyásként, és „a főleg 

átélésre építő színésznek a játéka legtöbb jelenetében nem engedte meg magának, 
hogy az alakítását a felgerjesztett átélés túljátszásba lendítse át, habár emiatt néha 
észrevehetően fékezte magát” (M. Sz., ua.).

Fejes György nem volt mindig szuggesztív kolduskirály, illetve némileg átélte 
szerepét, írta róla Dévavári. Juhász Anna (Peacockné) alakítása mellőzte az átélést, 
Majoros Katica viszont éppen arra alapozta Lucy megjelenítését. Heck Paula az 
átélés és az illusztrálás között ingadozva ábrázolta Pollyt, a songokat pedig hatásosan 
adta elő.

A napi lap recenzense összességében si keres előadásként értékelte a Koldusoperái. 
Petrik Pál díszlete és Radmila Radojevié kosztümjei a brechti játékstílussal voltak 
összhangban. A zenét fúvós hangszerekről operettzenekarra írták át, s ennek az 
előadás hangulata látta kárát. A színészek játékát elemző, pár mondatos észrevételek 
is arról tanúskodnak, hogy a recenzensek az első Brecht-produkcióval kapcsolatban 
híján voltak a kellő jártásságnak a megítélés tekintetében, és elég konfúzus módon 
fogalmazták meg az észrevételeiket.

A Kurázsi mama 1969 decemberében második Brecht-rendezése volt Virág 
Mihálynak. Gerold László a Magyar Szóban írt elemzést a bemutatóról. „Virág 
Mihály rendezését mindenekelőtt az dicséri -  írta - , hogy teljes mélységében használja 
a színpadot, ezzel különös térhatást ért el, már a kezdő képpel sikerült megmutatnia, 
hogy mennyire jelentéktelen eszköz az ember abban a játékban, amit háborúnak 
neveznek. Ezenkívül a képsorok ritmusa és néhány jelenet nagyszerű beállítása 
dicséri munkáját. Az ő érdeme a színészek ügyes mozgatása a tömegjelenetekben” 
{M.Sz., 1969.XII.6., 8).

Kolozsi Tibor is elismeréssel írt a rendező munkájáról. Virágnak „sikerült 
színpadra varázsolnia az igazi brechti légkört. Ebbe a törekvéseibe jól bele 
illesztette a forgószínpad nyújtotta lehetőségeket is, úgy hogy nem egyszer az 
az érzés vett erőt a nézőtéren ülő embereken, hogy ők is részesei a harmincéves 
háború forgatagának. Jó megoldás volt a mű fejezetcímeinek dramatizálása is a 
két kommentátor és a dobos katona beállításával. Ezeknek a fejezetcímeknek az 
elharsogása még inkább kiemelte a brechti légkört, még akkor is, ha néha fölösleges, 
sőt talán zavaró ismétlésként hatott annak kétszeri bejelentése, hogy Kurázsi mama 
elénekli a dalt a nagy kapitulációról” (H.N., 1969.XII.12., 11).

Mindkét kritikus alátámasztja azt a véleményt, miszerint „kétségtelen ... 
az együttes egészben véve is érettnek mutatkozott a nehéz Brecht mű színpadra” 
állítására (H.N., ua.). A fent idézettek alapján az is elmondható, hogy a szakma 
immár kompetenssé vált a brechti színjátszás minősítésére.

A címszerepet Szabó Cs. M ária tolmácsolta. Geroldnak az volt a véleménye, 
hogy az érzelmesség vonala lett hangsúlyos a játékában. Jó anyaként mutatkozott 
meg, de kevésbé volt meggyőző kalmár, ezért alakítása nem volt teljes mértékben 
kiérlelt. Kolozsi Tibor ennek az ellenkezőjét állította. Jelesül, a színésznő jól formálta



meg a haszonleső markotányosnőt. A hetilap referense inkább hangterjedelmére 
tett megjegyzést, mert nem tudta kielégítő módon túlharsogni a színenlevőket.

Mindkét kritikus a néma lányt nagyszerűen alakító Süveges Etát emelte 
ki. Kolozsi továbbá Czehe Gusztáv, Barácius Zoltán és Dóró Emma színészi 
teljesítményét is megdicsérte.

A szabadkai Népszínház magyar társulata fennállásának harmincadik évét 
ünnepelte 1975-ben. A jubileumi év egyik jelentős vállalkozásai kaukázusi krétakör 
című Brecht-mű színrevitele volt. A rendezés feladatát a művészeti vezetés újra 
Virág Mihályra bízta, aki éppen ez idő tájt jött vissza egy párizsi tanulmányútról 
(H.N., 1975.111.21., 11). Barácius Zoltán közvetlenül a bemutató előtt részletesen 
foglalkozott a készülő produkcióval, különös tekintettel a Grusét megszemélyesítő 
Jónás Gabriellára, aki „úgy tárja elénk a tehetségét, mint a bűvész, aki a nehéz 
mutatvány után mosolyogva csak ennyit mond »Voila!«. Leheletfinom váltásai 
kikényszerítik belőlünk az odafigyelést, léptei a színpad felett lebegnek” -  írta róla 
a színészkolléga, akinek az volt az érzése, „hogy egyetlen próbával képes eljátszani 
Grusét, azonosulni vele, beilleszkedni a játékba, megszerettetni és elidegeníteni a 
figurát”. Ezenkívül technikai biztonság is jellemzi játékát. (H.N., ua.).

A Magyar Szóban megjelentetett előzetesből azt is megtudhatjuk, hogy hetven 
szerep vár gazdára, ami azt jelenti, hogy néhány színész több szerepben is fellép 
majd (M.Sz., 1975.111.26., 8).

Gerold László Rettenetes kísértés a jóra  címmel írta meg értékelését a 
napilapban az előadásról. Leszögezte, hogy „a mostani Brecht bemutató a 
rendező és a társulat emlékezetes, színháztörténeti jelentőségű vállalkozásai 
közé tartozik. Kevés olyan írói stílus, drámakonstrukció áll annyira közel Virág 
Mihályhoz, rendezői világához, látásához, eszközeihez, mint éppen a brechti. Ez 
már önmagában záloga lehet egy jó, sőt kiváló előadásnak. S ezúttal a rendezőt 
a megfelelő szereposztás, s minden munkatársának maximális igyekezete is 
segítette. Aminek eredményeként az utóbbi idők egyik legsikeresebb szabadkai 
produkciója került a közönség elé” (M.Sz., 1975.IV.2., 12).

A rendezői megoldások „végiggondolt és megvalósított rendezői koncepcióról 
árulkodtak”. Tudatos rendezésről volt tehát szó. Kellő drámai gördülékenység 
jellemezte a produkciót, valamint „a történettel együtt lélegző hatásos zenei ritmus 
és színészi játék”. A teljes stiláris harmóniát az egyszerű, hatásos, kifejezőerejű 
díszletek (Petrik Pál), valamint a színpompás, stílusérzéket dicsérő kosztümök 
(Székely Piroska) egészítették ki.

Egy hetven szereplőt felvonultató, bonyolult művet kellett tehát Virágnak 
színpadra vinnie, amit ő „korszerű jobban mondva brechti játékmóddal oldott meg. 
[...] A ritmusváltások, a realisztikus játékmód, a lírai hangvétel, a vígjátéki elemek 
alkalmazása egészen a pantomimig, mind helyet kapott Virág rendezésében. A 
korszerű rendezés helyet adott a zenének is, igaz, ennek szerepe csak másodlagos, 
mert Virágot elgondolásában a szöveg előtérbe helyezése vezérelte” -  írta Molcer 
Mátyás aHétNapban (1975.1V.4., 16). Különösen nagyra értékelte a referens a hatásos



és mozgalmas tömegjeleneteket. Egyébként a jól megkomponált tömegjelenetek 
meg a dobszó lesznek az elkövetkezőkben Virág Mihály rendezői védjegyeivé. 
A sallangmentes, letisztult, népmeséi egyszerűséget példázó rendezésben, szinte 
kivétel nélkül, színvonalas színészi alakítások születtek, mind a fő-, mind pedig a 
mellékszerepek viszonylatában.

Jónás Gabriella (Gruse) meggyőző, hiteles, emberi alakítása a kritika elis
merését váltotta ki. Gerold László azt is elmondta tehetségével kapcsolatban, hogy 
az olyan mértékben nyilvánult meg a kis szolgálólány ábrázolásában, mintha nem 
kezdő színésznő kapta volna meg az összetett színészi feladatot. Egyszerre tudott 
szertelen és alázatos, kétszínű és szókimondó, igazságos és megvesztegethető, 
bölcs és pimasz, romlott és igazságosztó lenni. Az utóbbit „sajátos szabadelvűség
gel, józansággal” tette. Molcer azt nyomatékosította, hogy a megtestesült nőiesség 
ereje volt érezhető játékán, mely messze kimagaslott a többiekétől.

Pataki László mesterien formálta meg a bort, nőket szerető, megvesztegethető 
írnokból bíróvá vedlett Azdakot. Gerold viszont nem egészen kiérlelt alakításról 
adott hírt. A színész, szerinte, adós maradt a figura sokarcúságának bemutatásával 
meg a hirtelen váltásokkal, de a zárójelenet kivételesen szép perceket generált.

Korica Miklósban kellemes hangú énekest ismert meg a közönség, írta a 
zeneszakértő Molcer Mátyás. A napilap referense szerint az énekes-narrátori szerep 
tolmácsolója ügyesen kötötte össze az egyes jeleneteket, s az előadás ritmusát is az 
ő játéka befolyásolta, alakította.

Mindkét referens nagyszerű színházi élményként értékelte A kaukázusi 
krétakört.

„A 80-as években újra elővettük a Koldusoperát. Bár ne tettük volna!” -  írta 
Barácius Zoltán Mestermutatványok. Virág Mihály színháza című könyvben. 
„Egy, az életre is ráunt szereplőgárdával próbálta Virág Mihály megismételni a 63- 
as változat sikerét, újabb ötletekkel, meglátásokkal”. De „[a] színen a ripacskodás 
uralkodott el” (Barácius, 1992: 33).

Hogy mennyire igaza volt Baráciusnak, bizonyíthatja pl. Csordás Mihály szín
házi jegyzete a Hét Napban a Koldusopera másodszori bemutatójáról. Akik látták 
az első Koldusoperát, meg A kaukázusi krétakör remek előadását, „meghökkenve 
szemlélték a minapi hosszadalmas mulatozást az epikus színházból az érzelmeket 
száműző író számlájára, aki ezt a bánásmódot valóban nem érdemelte meg tőlünk” 
0H.N., 1983.II.7., 13).

Gerold László úgy ítélte meg, hogy az előadás a brechti mű felmondása volt, 
„némi operettes felhanggal” {Híd, 1983. 4: 540). Bartuc Gabriella a Magyar Szó 
kritikusaként leszögezte: „A Koldusopera az inercia törvénye szerint olyanná for
málódott, amilyen élet- és színházfelfogással, amilyen játékmodorú színészekből áll 
a színház társulata, tehát a békés, boldog operettes hangulat lett úrrá a darabon” 
(M.Sz., 1983.11.13., 17). Az idézett három vélemény gyakorlatilag, más-más szem
pontokat érvényesítve, de egymást kiegészítve fogalmazta meg a látott produkcióról 
azt az érdemi minősítést, melyet Barácius is szavakba öntött a már idézett könyvében.



Bada Irén Kocsma Jennyéről azonos volt a véleménye Bartucnak és Csordás 
Mihálynak. Színészi pályájának egyik legszebb teljesítményeként értékelték, vagy 
ahogyan a napilap referense írta, „a társulat többi tagjaitól elütő, kiemelkedő alakítást 
nyújtott”. Bartuc Nagy Istvánnal is kiemelten foglalkozott, megállapítván, hogy 
a színész kifejezetten brechti figura, ergo, vele kapcsolatban „merészebb” lehetett 
volna a szereposztás. Jimmy II megjelölésű koldusa „az előadás csaknem egyetlen 
hiteles pontja” volt. Korica Miklóssal (Bicska Maxi) és Albert Jánossal (Jonathan) 
kapcsolatban az volt a véleménye, hogy egyikőjük sem brechti hős. Eljátszották 
ugyan becsülettel a szerepüket, „de halványak maradtak”.

A nagyjelenetekben bővelkedő, látványos előadásban Bartuc Gabriella szerint 
„győzött a romantika, ... vereséget szenvedett az éles, bíráló Brecht”, a produkció 
pedig „még az operettkedvelőknek is túl hosszú” volt. Mellesleg Csordás Mihály is 
nehezményezte a kabaréba illő romantikus jeleneteket. A komor brechti alvilágképet 
a rendező egy kommerciális alvilágképpel helyettesítette, állította.

„A jelmezek jellegzetesen színháziak, azaz szebbek voltak, mint kellett volna”, 
írta Gerold. Milanka Berberovié kosztümjeiről Csordás másképp vélekedett, 
megjegyezvén, hogy Aleksandar Zlatovié díszlettervezővel együtt gyümölcsöző 
volt az együttműködés. A Híd kritikusa a díszlet szokványosságát említette, s 
hangsúlyozta: „a háttér a hínárzöld alapon függő embernagyságú rongybabákkal, 
feleslegesen didaktikus és kimondottan antibrechti” volt.

Barácius Zoltán tehát nem véletlenül írta a Koldusopera 1983-as előadásáról 
azt, hogy „[njagyon elkedvetlenítő mulatság volt az előadás, spongyát rá!” (Barácius, 
1992: 33).

A kortárs amerikai irodalom egyik jeles képviselőjének, Eugene O’Neillnek 
két színpadi játékát mutatták be 1951 és 1985 között Szabadkán. A Boldogtalan 
holdat Virág Mihály 1964 januárjában, az Utazás az éjszakába címűt pedig ifj. 
Szabó István 1970 januárjának végén állította színpadra.

A szerelemről, szeretetről, magányról szóló Boldogtalan holdat, mindössze 
ötször játszották, lévén hogy „a szavak színháza” ekkor még nem állt közel az 
átlagnézőkhöz. A különleges színészi képességeket igénylő, eléggé statikus, 
párbeszéden alapuló, cselekmény nélküli színpadi művet a rendező, Virág Mihály, 
nem igyekezett mozgalmassá tenni a színpadon, inkább a merev mozdulatlanságot 
hangsúlyozta ki. Pl. a Szilágyi László alakította Harder színpadi beállítása is ilyen 
volt. A szereposztást megfelelőnek tartotta a Hét Nap kritikusa, Kolozsi Tibor, s a 
drámai feszültség légkörének a megteremtésében a szereplők segítettek a rendezői 
elképzelés megvalósításában.

Josie Hogan belső ellentmondásosságon alapuló, sokrétű jellemét Romhányi 
Ibinek sikerült mély átéléssel, árnyalt színpadi játékkal, hangváltások sokaságával 
ábrázolnia, annak ellenére, hogy a gyors hangulatváltások nem egyeztek mindig 
a hanglejtésével. A legsikerültebb alakítást Pataki László nyújtotta ifj. James 
Tyrone alakjának sima, sallangmentes tolmácsolásával. Fejes György Phil Hogan 
szerepében is bizonyította tehetségét, de az első felvonásban „túlságosan joviális



volt ahhoz, hogy ezzel érzékeltessen egy ravasz, minden hájjal megkent zsugori 
öregembert”. A Mike Hogant megszemélyesítő Salamon Sándorról viszont az 
volt a referens véleménye, hogy nem illett bele az említettek „társaságába” (H.N.,
1964.1.17., 8).

Az Utazás az éjszakába bemutatójáról Gerold László a Magyar Szóba, Lévay 
Endre pedig a Hét Napba írt kritikát. Kettőjük véleménye nem volt mindenben 
azonos. A napilap referense szerint „a feszültségteremtés és az aprólékos 
realizmus közötti ingadozás miatt”, valamint azért mert ifj. Szabó István nem élt 
a szövegrövidítés lehetőségével, az eredmény „háromórás lidércnyomás lett”. Az 
volt a meglátása, hogy a színészek maguknak játszottak, és nem tudtak egymással 
kontaktust teremteni. Szabó főképpen „a lélekrajzi momentumokra figyelt”, s 
ügyelt az író minden utasításának a betartására. Ez lehetett az oka annak, hogy 
egy kissé magukra hagyta a színészeket (M.Sz., 1970.1.31., 9).

Lévay Endre nagyszerű választásnak nevezte Szabó vizsgaelőadásának 
darabválasztását, s egyben merész vállalkozásnak tekintette azt. A látottak alapján 
megállapította, hogy a rendező alapos munkát végzett. Dicsérte képszerkesztésének 
módját, „a játékritmus ívelését”, valamint azt, hogy belső átélésre adott lehetőséget a 
színészeknek a múlt visszaálmodása révén. Kifogásolta viszont a színpadtechnikai 
fennakadásokat, meg az időnként túlzottan lehalkított szövegmondást (H.N., 1970. 
H.6., 11).

A legnehezebb és legbonyolultabb színészi feladatot Szabó Cs. Mária 
(Mary) kapta. A morfiumos álomgyönyör okozta lebegésben hiteles, „pillanatokra 
döbbenetes, megrázó” volt alakítása (Lévay), de a napilap recenzensének az volt 
a véleménye, hogy ő tudott a legkevésbé kontaktust teremteni partnereivel, néha 
pedig érthetetlen volt a szövegmondása. Lévay viszont úgy ítélte meg, hogy a 
színésznő a Janus-arcúságot követelő szerepben meggyőző erővel hitette el a két 
ént, mi több, „[ijlyen művészi szintű játékot »kisvárosinak« minősített színpadon 
ritkán láthatunk”.

Pataki László (James Tyrone) kiöregedett színésze a legkisebb gesztusaiban 
is érzékeltetni tudta azt, „amit a lélek örökké titokban tart”. Barácius Zoltán a 
bizarr és minden képtelenségre kész amerikai ifjút „úgy ábrázolta, hogy a néző a 
vad kontrapunktok hallatán egyik ámulatból a másikba esett”, s a hetilap referense 
úgy értékelte, hogy a részeges, mocskos szájú Jamie „egyik legnagyobb színészi 
alakítása” a színésznek. Gerold szerint Barácius változó hőfokú játékot nyújtott. 
Hiteles volt és jól indított, de később „az ismétlésekben kifárad, belefásul”.

Színes, életes alakítás volt Dóró Emma konyhalánya. Bata Ferenc a tüdőbeteg 
Edmund „lelassított játékában mindig ott vibrált a TBC láthatatlan réme, úgy 
éreztük, hullámzó szövegmondása mélyen összhangban van azzal a játékkal, amely 
a halálfélelem és a halálmegvetés között makacsul vagy megalkuvón ingadozik” 
(H.N., ua.). Ezzel ellentétben Gerold kiegyensúlyozatlannak minősítette a színpadi 
játékát, de úgy vélte, az előadások során van esély arra, hogy szerepformálása 
megjavuljon.



A szicíliai születésű Luigi Pirandellónak mindössze egy müvét mutatta be a 
magyar együttes, mégpedig Az ember, az állat és az erény című vígjátékot 1964 
áprilisában Virág Mihály rendezésében. A bemutatóról csak Kolozsi Tibor írt a Hét 
Napban, és azzal kezdte beszámolóját, hogy a várva várt találkozás ezzel a szerzővel 
bizonyos hiányérzettel zárult: mintha az író adós maradt volna a mondanivalóval, 
mert „az egész darab sablon kerekeken gördül”. A színdarab „tökéletes, de üres 
forma”, a hősök látszatgyőzelemért küzdenek, gondolatébresztésről pedig szó 
sincs. Ebből következően Virág Mihály rendezése sem teremthetett csodát 
a színpadon. Törekvése a helyzetkomikum alapos kiaknázására irányult. A 
végeredmény nevettető komédia lett, amolyan „bohózat-alkotás”. Felemás műfaji 
megoldások sorjáztak, s az előadás gyakorta hatott statikusnak. A színészek 
megjelenítő ereje is sok kívánnivalót hagyott maga után. A fiatalok nem tudtak 
sikeresen felzárkózni Romhányi Ibi, Szilágyi László, Godányi Zoltán, Czehe 
Gusztáv, Szabó Cs. Mária és Karna Margit légkört teremtő színészi játékához. 
Mindezeket figyelembe véve, az utánpótlás kérdését járta körbe Kolozsi, s arra a 
megállapításra jutott, hogy a színházi vezetésnek sürgősen megoldást kell keresnie 
a színészképzésre vonatkozóan, ha nem akarja, hogy az együttes visszasüllyedjen 
a műkedvelő csoportok szintjére. Végső ideje lenne a tennivalókról tárgyalni 
a felelős kultúrmunkások bevonásával, írta, hiszen a megoldást nem szabad a 
véletlenre bízni CH.N., 1964.IV.17., 15).

Shelagh Delaney alig volt tizennyolc éves, amikor megírta az Egy csepp méz 
című színjátékot. A szókimondó darab bemutatása sok vitára adott alkalmat, de 
mióta Tony Richardson nagy sikerű filmet készített belőle, sokan ismerték el kiváló 
alkotásnak. Ezekkel a gondolatokkal vezette be Dévavári Zoltán színházi levelét a 
Hét Napban, majd rövid tartalmi összefoglaló következett, melyben a referens el
mondta: a szerző határozott vonalakkal rajzolta meg „a felelőtlen, gyermekével mit 
sem törődő anya és az első szerelem tisztítótüzében az élet nagy igazságaira rádöb
benő leány alakját”. A darab egy manchesteri szegénynegyedben játszódó, meg
hökkentő történet, melyet Virág Mihály állított színre gondos rendezői munkával. 
Az emberi melegséget, humanizmust kifejezésre juttató szöveget maradéktalanul 
tolmácsolta a színpadi játék, mindenekelőtt Szabó Cs. Mária (Anya) és Süveges 
Eta (a lány) rendkívül szuggesztív jellemábrázoló képességének köszönve. Süveges 
Eta szinte alig észrevehető gesztusokkal és beszédes arcjátékkal juttatta kifejezésre 
a tisztaságra áhítozó szerelmet, míg Szabó Cs. Mária az italnak, szerelemnek élő, 
hervadásnak indult nőt jelenítette meg kiválóan. Godányi Zoltán meggyőző erejű 
élvhajhász, faragatlan és durva Péter volt. Igyekezetük ellenére, sem Rácz Géza, 
sem Salamon Sándor nem tudtak kellő módon beilleszkedni a több színészi rutint, 
fesztelenebb színpadi mozgást és tisztább dikciót igénylő, összetett szerepeikbe.

Végezetül a hetilap kritikusa azt állapította meg, hogy az Egy csepp méz az 
érdeklődésre érdemes előadások számát gyarapítja (H.N., 1964.1V.24., 11).

„Gazdag képzeletű, gyengéd emberszeretetről és viliódzó szatirikus erőről 
tanúskodó” színpadi műveket írt az orosz Jevgenyij Lvovics Svarc a 20. század



első felében, a hírnév pedig csak élete vége felé szegődött a nyomába (Színházi 
kalauz, 1971: 1217). Szabadkán A meztelen király című alkotása ősbemutató lett, 
mert, mint a színházi tudósítók megírták, a szatirikus mesejátékot Jugoszláviában 
először a Népszínház magyar társulata mutatta be 1965. március 11-én Virág Mi
hály rendezésében. Munkájában őt ifj. Szabó István segítette. A recenziókból azt is 
megtudhatjuk, hogy három ismert Andersen-mese elemeit használta fel „a formai 
szabályokat elvető, expresszionista színpadi mű” szerzője, s ugyanakkor a darab 
„Brecht erkölcsi célzatú jelképes alkotásaival” mutat rokonságot (H.N., 1965.111.19., 
15). Gerold László a Magyar Szó bán azt taglalta, hogy Andersen az irodalmi köztu
datban elterjedt vélemény ellenére, miért nem tekinthető kizárólag gyermekírónak. 
A „brechtiesen szatirikus”, időszerű Svarc-szövegben „groteszk képek és jelenetek 
váltják egymást”, miközben „a romantikusan, mesésen édeskés” elemek is megta
lálhatók bennük. E kettőség színpadi ábrázolása volt mind a rendező, mind pedig 
a színészek megoldásra váró feladata, és a színikritikus úgy ítélte meg, hogy a túl
zottan hangsúlyozott mesejelleg a szatirikusság megnyirbálásához vezetett, így a 
produkció „túlnyomó részt inkább könnyed,..., semmint brechtiesen kíméletlen és 
kegyetlen” lett. Ettől eltekintve a művészi értékkel is bíró jugoszláviai ősbemutatót 
sikeresnek minősítette a recenzens. A dicséret Virág Mihálynak, a színészek játé
kának, valamint Mihajlo Dejanovié színpadképeinek szólt (M.Sz., 1965.111.16., 9).

Dévavári Zoltán a nagy személyzetű előadásban a tömegjelenetek összehan
goltságának hiányát kifogásolta, mert, mint megjegyezte, a statiszták képtelenek 
voltak szervesen beépülni a hivatásos színészek kialakította csoportképbe. Kritiká
jában név szerint Fejes György (a király), Romhányi Ibi (királylány) és a „külső 
érzelmek miniszterét” megszemélyesítő Pataki László alakítását emelte ki (H.N., 
ua.).

A 19/20. század fordulóján élt és alkotott, „ösztönös drámaírói képességgel” 
rendelkező ír drámaírónak (Színházi kalauz, 1971: 807), John Millington Syn- 
ge-nek A nyugati világ bajnoka című vígjátékát tűzte műsorára a magyar társulat, 
Virág Mihály rendezésében 1965 tavaszán. A művet 1960-ban fordította magyar 
nyelvre Ungvári Tamás, s a következő évben a Katona József Színház mutatta be. 
Az ötvenes években foglalta el a mű az őt megillető helyet az európai színpadokon. 
„A kristálytiszta, klasszikus egyszerűséggel, de nagyon hatásosan épített vígjá
ték poétikus emléket állít az ír nép legvonzóbb tulajdonságainak, de ugyanakkor 
szellemesen ostorozza a túlhajszolt hős kultuszát” -  írta a darabról Szántó Judit 
(Színházi kalauz, 1971: 807).

A szabadkai premierről csupán egy recenzió született Dévavári Zoltán tollá
ból. A hetilap kritikusa főként a darabbal foglalkozott, megemlítvén azt is, hogy 
anno, az ősbemutató botrányba fulladt. Ma már sokan elfogadják azt a véleményt, 
írta a referens, miszerint az elmúlt kétszáz év legjelentősebb színdarabjai között a 
helye A nyugati világ bajnokának, de annak a véleménynek is hangot adnak „hogy 
Synge a modern európai színház történelmének egyik legszámottevőbb alakja” 
(H.N., 1965.V.7., 14).



Virág Mihály az előadásban sokoldalúan mutatja be a művet. Irónia, ostorozó 
szatíra, fanyar és jó humorú költői nyelv -  a zamatos fordításnak köszönve -  jut ki
fejezésre a színészek játékában is. A színdarab cselekményének környezetét idézték 
meg mind Petrik Pál díszletei, mind pedig Radmila Radojevié kosztümjei (H.N., 
ua.).

Barácius erről a Virág-rendezésről azt jegyezte fel, hogy a produkciót vidék
járásra is alkalmassá tette a színház, és így összesen huszonhat reprízt ért meg az 
előadás (Barácius, 1992: 51).

Kolozsi Tibor Stawomir Mrožek Hekusok című „zsandárügyi játékáról” írva 
annak a reményének adott hangot, hogy a foghíjas nézőtér feltehetően nem a kortárs 
lengyel irodalom kiemelkedő alakjának szólt. Recenziójában, szokásától eltérően, 
ezúttal a színpadi művel foglalkozott behatóbban. Azt állította róla, hogy „bizo
nyos tekintetben lépcsőfokot jelent a klasszikus színpadi műtől az antidráma felé”. 
Mrožek „felrúgta a valóság ízű színpadi cselekmény minden eddigi szabályát” -  írta 
a továbbiakban, de a Hekusokban nem jutott el „az abszurd-színház minden kötött
ségtől felszabadított légköréig” (H.N., 1966.11.25., 11).

Gerold László szerint „[a] részletesebb tartalom ismertetése a reálisból a kép
telenségig vezető vonal érzékeltetése céljából szükséges”. Felhívja az 1955-től tet
ten érhető, sajátos lengyel színházi stílusra a figyelmet, és Ionesco meg Dürrenmatt 
között jelöli ki az író helyét. Az előadásról az volt a véleménye, hogy Virág Mi
hály a színészek közreműködésével „egységes, színvonalas előadást” hozott létre. 
Barácius Zoltánt kiváló alakításáért, Mihajlo Dejanoviéot funkcionális, korszerű 
színpadképéért, az egész szereplőgárdát pedig nagyszerű csoportmunkájáért dicsér
te meg (M.Sz., 1966.11.18., 9).

A Hét Nap kritikusa, Kolozsi leszögezte, hogy Virág rendezésében a Hekusok 
nem egyszerű komédia lett, ám bizonyos mementó jelleget vélt felfedezni az előa
dásban. A díszlet meg a kosztümök egységet alkotva segítették a rendező meg a szí
nészek munkáját. Továbbá úgy látta, hogy az abszurd drámában az egyéni jellemáb
rázolás „szinte teljesen háttérbe szorul, fölösleges sallanggá válik”, s helyette „elvont 
életet megszemélyesítő egyes, véletlenül kiragadott” alakok mozognak a színen. A 
színészi feladatok realizálása az elmondottak függvényében történik. A színészek, 
de főleg Barácius Zoltán, „saját magukból is hozzáadtak valamit a mrožeki figurá
hoz”, s ezáltal szereptolmácsolásaik nem voltak egysíkúak” (H.N., 1966.11.25., 11).

Hogy mivel járult hozzá Mihajlo Dejanovié díszlettervező és Radmila Rado
jevié jelmeztervező a Mrožek-bemutatohoz, Barácius Zoltánt idézzük. Dejanovié 
„rácsokkal -  masszív vasrácsokkal -  vétette körül az arénát. Radmila Radojevié csí
kos rabruhái azt sugallták, hogy az ember a lelke legmélyén mindig hajlamos arra, 
hogy a szabadságát áruba bocsássa”. Pedig a szerző utasítása, amit Virág ismertetett 
a színészekkel is, az volt, hogy „[elsősorban a puszta szöveget kell eljátszani”. De 
„[a] rácsok meg a ruhák már többet mondtak, mint maga Mrožek”. És „mi már erő
sebb művészi szövetségben áll/t/unk a modern színházzal, nemdebár?” (Barácius, 
1992: 35).



1966-ot írunk. A szabadkai Népszínház magyar társulata egyik fénykorát 
éli, melynek jellegét, arculatát elsősorban Virág Mihály rendező formálja, alakítja 
Dévics Imre igazgató hathatós támogatásával. A népszínházakra jellemző 
szórakoztatással párhuzamosan a művészi színpadi kifejezésmód útkeresése is 
kibontakozóban van, hiszen a vajdasági magyarok egyetlen színházáról van szó, 
amelynek számos funkciót kell betöltenie, számos igényt kell kielégítenie, lehetőleg 
a minőségi elvárásoknak megfelelően. És a színház ez idő tájt éppen ezt teszi, 
magas fokon. A színházvezetésnek arra is van gondja, hogy Virág Mihály mellett 
és felügyelete alatt egy másik rendezőjelöltet is elindítson a pályáján, ifj. Szabó 
István személyében.

A kortárs szerzőt, Mrožekot hamarosan Arisztophanész követte a szabadkai 
színpadon a Lüszisztraté című vígjátékkal. A bemutató két referense Gerold 
László és Kolozsi Tibor volt. Mindketten megosztották olvasóikkal gondolataikat 
a klasszikus görög vígjátékíróról, darabjáról, a bemutatott színdarab üzenetének 
aktualitásáról stb.

Az élvezetes, sikeres előadás, írta Gerold, elsősorban Rozalija Dobrovoljac 
koreográfus munkájának volt köszönhető. A darab műsorba iktatása kiváló alkalmat 
biztosított „a színészi sokoldalúság fejlesztésére”, írta. Annak ellenére, hogy az 
előadásban nem az egyéni, hanem az együttes egészének teljesítményén van a 
hangsúly, a kritikus a címszerepet játszó Tóth Évát emelte ki, illetve „a Dóró Emma 
vezette női kar tűnt ki tiszta és pontos szövegmondásával” (M.Sz., 1966.IV.29., 4).

A bemutató értékelésében bőbeszédűbb volt a Hét Nap referense. Virág 
Mihály tudja, nyomatékosította, hogy ez esetben nem egyéni jellemeket kell meg
formálni a színen, hanem életképeket kell odavarázsolni, s ennek a követelmény
nek szépen eleget is tett a produkció. Néha raffaellói festményszerűen elevenedett 
meg a színpadon az ókori görög világ. A koreográfia szerves része volt a légkör
teremtésnek, mint ahogyan az volt Petrovics Emil „a komédia lényegéhez simuló 
részben ősi, részben modern zenéje” is.

Kolozsi szóvá tette azt is, hogy „a kórusszavalatokat” nem gyakorolták 
be kellőképpen, s a bemutatón az első felvonásban érthetetlen volt a szöveg. A 
címszereplő Tóth Éva kiváló színpadi mozgásához pompás szövegmondás társult, 
s hasonlóan remek alakítást nyújtott Romhányi Ibi is Mürhiné szerepében (H.N., 
1966.V.6., 10).

Az 1966/67. évad harmadik bemutatója volt Brendan Behan A túsz című 
színműve, melyet Virág Mihály vitt színre. Az előadásban jelentősebb szerepet 
kapott Salamon Sándor és Kasza Éva. Ok a színészképző stúdióból érkeztek. 
Gerold László, a Magyar Szó kritikusa a „legexportképesebb” angol drámaírónak 
nevezte az ír származású szerzőt, aki mellesleg egykor az IRA tagja volt. A túsz 
„a tragikusát és a komikusát gyúrta egybe kissé brechti színházra emlékeztető 
groteszk” módon, de nem állt szándékában az elidegenítés, „hanem részint a múlt 
eseményeinek felidézése, részint a komikusból és tragikusból összemosódó groteszk 
kép kettősségének a kifejezése” került előtérbe. Virág Mihály rendezéséről az volt



a véleménye, hogy tudatosan igyekezett mellőzni a brechti befolyást, a színészek 
legtöbbje jól beállított színpadi figura volt, s az alakok kidolgozottsága tekintetében 
is dicséret illeti a produkciót. Ezúttal Petrik Pál színpadképeivel volt elégedetlen 
Gerold, mert úgy értékelte, azok okozták az előadás vontatottságát. Legélvezhetőbb 
színpadi játékot Dóró Emma (Meg Dillon) és Szabó István (Pat) nyújtott, a 
mellékszerepekben Pataki László, Szabó Cs. M ária, Bada Irén jeleskedett, míg 
Medve Sándor alakítása súrolta a műkedvelés határát. Árok Ferencnek és Bata 
Ferencnek volt néhány szép jelenete, és Kasza Éva is figyelemre méltó alakítást 
nyújtott a lány szerepében (M.Sz., 1966.XI.15., 9).

Kolozsi Tibor recenziójában szintén röviden ismertette a szerző fiatalkori 
kötődését az ír szabadságmozgalomhoz, és természetesen foglalkozott A túsz 
elemzésével is. A produkció egyik legfőbb erényének a stúdiósok szerepeltetését 
tekintette. A már egy éve szmészképzésben részesülő fiatalok közreműködése 
emberpróbáló feladatot jelent számukra, s a Hét Nap színi referensének az volt a 
véleménye, hogy a bonyolult cselekményű színpadi mű realizálását lehet, hogy a 
rutinos, tapasztaltabb színészekre kellett volna bízni. Kolozsi úgy értékelte, hogy 
Virág igyekezete nem járt eredménnyel, a táncok pl. begyakorolatlanok maradtak. 
Mind a jelmezekről, mind pedig a színpadképekről pozitívan nyilatkozott. Az 
elsőrendű alakítások közül Pataki Lászlóét, de főleg Szabó Istvánét említette. 
Szabó Cs. Mária, mint védőnő, a megszokottól halványabb volt, Dóró Emma pedig 
felemás Meg lett. Salamon Sándor némi bizonytalanság ellenére elfogadható 
angol katona volt. Kasza Éva „természetes, üde jelenség a színpadon” -  jelentette 
ki Kolozsi: idővel jó színésznő lesz belőle {H.N., 1966.XI.18., 11).

Bereczky Erzsébet Alekszej Nyikolajevics Arbuzovról készített rövid 
jegyzetében azt állította, hogy a 20. század közepén kibontakozó szovjet színházi 
megújhodás egyik vezető drámaíró egyénisége volt az Egy szerelem története című 
színmű írója. A darab eredetileg Irkutszki történetként vált ismertté, s mint Gerold 
írta, az újvidéki Szerb Nemzeti Színház ilyen címmel mutatta be néhány évvel 
a szabadkai magyar bemutató előtt. A több országban színre vitt darab „tipikus 
orosz mentalitású légkört árasztó, optimista mű”, melyben pasztellszínekkel 
ábrázolt „poetizált emberkék” népesítik be a színpadot egy szerelmi háromszög 
meglehetősen szokványos történetében, melyre a korszerű, ügyesen és látványosan 
bonyolított szerkezet a jellemző, s a színpadra vitelt is ez indokolja {M.Sz., 1967.
11.12., 15).

Virág Mihály pontosan kidolgozott rendezésében a költői hangvételű mű 
érdekes, mozgalmas, látványos megjelenítésben került a nézők elé. Petrik Pál 
végsőkig leegyszerűsített, szép és funkcionális díszlete állójátékra kényszerítette 
a fiatal színészeket, akiket ez láthatóan zavart. A szavak voltak tulajdonképpen a 
mondanivaló hordozói, s ennek egyeseknél a patetikus, érzelgős szövegmondás lett 
az eredménye.

Romhányi Ibi (Válja) az első részben igen sikeresen oldotta meg kacérságra 
épülő színészi feladatát. Az előadás tempóját is ő diktálta. A „megjavulás” a



második részben viszont alakításában némi elhalványuláshoz vezetett. Salamon 
Sándor Szergeje bántóan érzelmesre sikeredett. Szél Péter Viktorja elfogadható 
szinten került megjelenítésre.

Gerold László úgy értékelte, hogy a produkció jó hatással lehet a fiatalok 
„megerősödésére, állandósulására”.

Dévavári Zoltán a Hét Nap kritikusaként rövid tartalmi ismertetőt adott az 
új szovjet irodalom eme sikeresnek mondható színpadi művéről. Úgy ítélte meg, 
hogy az előadás intenzív légkörét elsősorban Romhányi Ibi teremtette meg a 
színen. Váljaként egy víg kedélyű, de lényegében magányos lány asszonnyá, 
felelősségteljes emberré érését kellett megtestesítenie a színpadon. Kivételes 
művészi erővel érzékeltette a vívódó Válja megdöbbentő és tanulságos sorsát, 
írta a referens. Larisszaként méltó partnere volt Dóró Emma meg Verseghy 
József is mint Szergyuk. Salamon Sándor és Szél Péter kissé merevek voltak, de 
végeredményében a népes szereplőgárda -  sok volt közöttük a stúdiós -  igencsak 
igyekezett beleilleszkedni az előadás atmoszférájába (H.N., 1967.111.17., 11).

Az Isten, császár, paraszt meg a Tóték után Murray Schisgal Szerelem, ó! 
című színművét rendezte meg Virág Mihály, méghozzá a kamarateremben. Lévay 
Endre helytállónak tartotta a játéktér kiválasztását. Mint írta, New Yorkban az 
ilyen típusú darabokat pinceszínházakban játsszák. A kamaraterem tenyérnyi 
színpadán játszó szereplők meghitt színházi estében részesítették a nézőket, akik 
valamilyen szinten maguk is aktív részesei voltak az előadásnak. Meglátása szerint 
Virág Mihály „mozgalmas színpadi játékot alkotott”. Mintha nem is három 
ember, hanem egy egész nemzedék grimasszal, kegyetlen vigyorral ott dobogott 
volna a színpadon. Méghozzá fájdalmat leplező grimasszal, melyben a zűrös zene, 
az artikulálatlan hangok és zajok voltak hivatva megidézni a különös, s olykor 
érthetetlen nyugati világot (H.N., 1968.IV.30., 17).

Gerold László a Magyar Szó recenzenseként leszögezte, hogy a rendező „csak 
látszólag engedte szabadjára a színészek játékkedvét”. Minden jelenetet pontosan 
megkomponált, irányította színészeit, „akiktől mindenekelőtt azt kívánta meg, hogy 
játékuk egybeforrjon, a kellő pillanatban azonos hullámhosszon rezegjen a hangjuk, 
mozduljon a testük”. A napilap kritikusa azt is elmondta, hogy összehasonlítva 
az újvidéki szerb és a budapesti magyar produkcióval a szabadkait, azt „főleg a 
drámai komorság és komolyság” jellemezte, meg az „édes-keserű játék” {M.Sz.,
1968.V.8., 8).

Romhányi Ibi (Ellen) „egy csodálatosan szép élő kérdőjel volt, úgy átélte a 
zűrzavarban vergődő lélek önmaga keresését”, hogy a néző „késztetést érez arra, 
hogy lekiáltson a karzatról: »Rúgd fel! [...] Légy túl rajta!«” {H.N., ua.)

A férjet megszemélyesítő Árok Ferenc „a légüres térben lebegők, csapongók 
s esztelenül rajongók különös, érthetetlen világát formálta meg egy személyben”. 
A kifejező játékkal kevésbé kifejező orgánum párosult, s ebben egyezett Lévay 
véleménye a Geroldéval, aki alakításának legnagyobb fogyatékosságát abban 
nevezte meg, hogy Árok nem tudta hangerővel követni a partnereit. Ugyanakkor



azt is észrevételezte, hogy a túlzottan foglalkoztatott színész kárát láthatja az 
állandó szerepeltetésnek, mert az szerepei kidolgozatlanságának veszélyét 
hordozza magában.

Bata Ferenc (Harry) izgalmas, eddig ismeretlen játékképességét mutatta be, 
írta Lévay. A napilap recenzense is azt állapította meg, hogy a fiatal színész 
a legszélesebb játékskálán mozgott, tizedmásodperc alatt volt képes átváltani: 
lentről a magasba emelkedett, vagy fentről zuhant a megsemmisítő mélységbe. 
Időnként némi modorosság is vegyült a játékába.

Romhányi Ibi pl. a hangszín modulálásával rajzolta meg szerepe torz képét, 
vélte Gerold, s leszögezte: a Romhányi-Bata kettős volt a legjobb: „körülöttük 
izzott a levegő!”.

Petrik Pál díszletei „valósággal bezárták /a színészeket/ a vergődők világába. 
Régen láttunk már kevés eszközzel ennyire beszédesen megfogalmazott 
hátteret”, írta Lévay. Ugyancsak ő írta le azt is, hogy a színpadi játék harmadik 
komponistája Radm ila Radojevié kosztümtervező volt. „Minden kis részletet 
finoman sejtető s az általános jelentést színekben és vonalakban művészi erővel 
kihangsúlyozó jelmezei alkotórészei voltak a műnek, amelyben minden hang, 
minden mozdulat, minden vonás az egésznek, mint torzónak elválaszthatatlan 
része volt”. A felsorolt hiányosságok ellenére a Szerelem, ó! a színház egyik 
legjobb produkciója volt.

Virág Mihály Caligula-rendezését pályájának egyik kimagasló csúcsered
ményeként regisztrálta a szakma. A lbert Camus művének színrevitelét ő java
solta a társulat művészi vezetésének. Barácius róla írott könyvéből tudjuk, hogy 
a választásával sokan nem értettek egyet. Az 1969. május 9-iki bemutató a szí
nikritika értékelése szerint „pályájának csúcsa, törekvéseinek legsikerültebb da
rabja” lett (M.Sz., 1969.V.14., 10).

Az Illés Endre fordította színpadi művet, köszönve a rendezésnek, igazi, 
korszerű produkció formájában ismerhette meg a publikum. Mint Gerold írta a 
napilapban, „modern, egységes, aprólékos gonddal színpadilag és lélektanilag 
egyaránt következetesen felépített, sőt egyes részleteiben már-már tökéletes, 
minden ízében, megnyilatkozásában korszerű előadást” láthatott a bemutató 
közönsége, de a színi referens azt is állította, hogy nem túlzás - ,  /de ilyet/ még 
nem láttunk a Népszínházban. Nemcsak az előadás összképe, -  s ezt a negyedik 
felvonás viszonylagos esése nem tudta megbontani -  mondható sikeresnek, 
hanem egy-egy rész, különösen pedig a második felvonás ötödik jelenete, 
valóságos rendezői remeklés”.

Gönci Sára újabb mérföldkőként értékelte a Caligulát, s igazi erőpróbának 
nevezte a műsorra tűzését. Virág Mihály rendezői fantáziájának gazdagságát 
dicsérte, s hivatkozott a modern rendezői koncepció iránti érzékenységére is (H.N.,
1969.V.23., 12).

A címszerepet tolmácsoló Bata Ferencnek ez volt az első igazi megmérettetést 
jelentő színészi feladata, mely tehetségének felfedezéséhez is hozzájárult. A



bonyolult lelkületű, ellentmondásos és eleve tragikus alak megszemélyesítésében 
természetes és hiteles volt, de a napilap referense arról is beszámolt, miszerint néha 
megesett, hogy a fiatal színész já ték  közben, úgymond kifulladt, de nagyon hamar 
vissza is tudott állni a feladat követelte vágányra. Gönci Sára az átalakulások 
jeleneteiben kitűnő művészi megérzéssel kifejezésre juttatott színpadi játékát 
emelte ki. Ilyenkor „alakja vérszomjassága, brutalitása, embertelensége ellenére 
sem volt ellenszenves: inkább szánalomra méltó”, legfőképpen akkor, amikor arról 
beszélt, hogy az örök emberi boldogságot szeretné meglelni. Művészi élményként 
élte meg alakítását a hetilap kritikusa.

Barácius Zoltán kifejezőerejű Heliconja mind a színpadi beszéd, mind pedig 
a minimálisra csökkentett színpadi mozgás révén, elismerésre méltó ábrázolást 
nyújtott. Scipio szerepében Árok Ferenc találó volt, Czehe Gusztáv szmességében 
groteszkül komikus figurát jelenített meg, míg Dóró Emma Caesoniája kicsit 
modorosra sikerült.

A jól egybehangolt csapatmunkát Mihajlo Dejanovié modern színpadképe 
és Radmila Radojevié ötletes, szép jelmezei egészítették ki. A színészek közül 
egyesek, mint Gerold írta, hadilábon álltak a beszédtechnikával.

A magasra értékelt előadás nem volt hosszú életű. Mindössze 2103 nézőt 
vonzott a színházba (Gerold/Pastyik, 1970: 100).

Friedrich D ürrenm att 1951 és 1985 között kétszer kapott színpadot 
Szabadkán. Először A nagy Romulus című történelmi komédiát, majd pedig 
az Angyal szállt le Babilonba című „töredékes komédiát” állította színpadra 
a szabadkai társulat. A svájci születésű kortárs német drámaíró Vörösmartyt, 
Tamási Áront, Shakespeare-t meg Feydeau-t követte a műsorrendben. Ezért is 
írhatta Lévay Endre, A nagy Romulus recenzense a Hét Napban, hogy: „A nagy 
klasszikusok után most a modern drámairodalom nehezen befogadható, bizarr 
hangvételű szerzőjének, Friedrich Dürrenmattnak a neve került a színlapra” 
(1972.IV.21., 16). Azt is leszögezte, hogy az író „merész jövőbe íveléssel mindig 
nagy feladat elé állítja” a rendezőt, „próbára teszi a színészt”, s „együttes játékra 
kényszeríti a nézőt”, akitől egyébként alapos felkészülést vár el. Az utolsó nyugat
európai császár az ő tolmácsolásában arra használja fel császárságának idejét, 
hogy az egyébként is pusztulásra ítélt római birodalmat végképp szétzüllessze. 
Virág Mihály sokrétű koncepciójában a fiatal színészeknek is jutott hely. A 
gördülékenységre való törekvés teljes mértékben megvalósult a jelenetekben. Az, 
hogy az összjáték megbonthatatlan egysége nem jutott kifejezésre egyértelműen, 
Lévay szerint, nem róható fel a rendező hibájául.

Pataki László sokrétűen formálta meg a címszerepet, és újból bebizonyította, 
„hogy egy fejjel magasabb a többinél”. Kifejező szövegmondása kiváló játékritmus 
kíséretében juttatta kifejezésre Romulus jellemének kettősségét, méghozzá „magas 
intellektuális szinten. [...] Mikor legmélyebben járt Romulus volt, és nem Pataki. 
Itt ez a legtöbb!”, írta a többi között alakításáról Lévay.



K arna M argit a császárnét fegyelmezett mértéktartással igyekezett megjele
níteni. Bada Irén (Reá) „poétikusan, kissé érzelmesen, de a belső hármas egységet 
megőrzőén, hiteles emberi jelenség volt”. Salamon Sándor Aemilianusa a darab 
legdrámaibb, keményen rajzolt alakjaként mutatkozott meg. Páshty Mátyás az el
lentmondásos germán fejedelem szerepében „könnyeddé lazított játékának meg
hökkentő erejével” hatott.

A Hét Nap recenzense a közreműködő színészek játékát dicsérve arra 
a megállapításra jutott, hogy „egy ilyen együttessel érdemes nagy művészi 
vállalkozásokba kezdeni” (1972.IV.21., 16).

Az Angyal szállt le Babilonba rendezője 1976-ban ifj. Szabó István volt. 
Megszelídített paradoxon címmel Csordás Mihály írt kritikát a bemutatóról a Hét 
Napban. Elöljáróban leszögezte: jó, hogy a szabadkai társulat nem idegenkedik 
a modern színpadi művektől, de a baj ott van, hogy gyakran nem a megfelelő 
stílusban mutatják be azokat a színészek. Kiaknázatlanok maradnak az abszurd, 
az irónia, a groteszk eszközei, meg a paradoxon adta lehetőségek. Indoklásképen 
arra hivatkoztak az illetékesek, hogy a színészek állandó jelleggel időszükében 
vannak, a rendezők pedig túlterheltek.

A rendezéssel kapcsolatban Csordás kifejtette, hogy ahhoz alkotói hozzáállás 
szükségeltetik. Ifj. Szabó István viszont mindenekelőtt a szöveg hiteles színpadi 
tolmácsolására törekedett. Árok Ferenc Akkija a legkövetkezetesebben végigvitt 
alakítás volt. Játékstílusban ő állt a legközelebb a dürrenmatti figurához. 
Szereptolmácsolásában megjelent a morbiditás meg az irónia is. „A paradoxon 
humorának kijátszására ő fektetett csak igazán hangsúlyt -  fölényes eleganciával 
vezeti a történet fonalát”, írta a hetilap referense.

Korica Miklós (Nebukadnecár) királya távol állt Dürrenmattól: „a hagyomá
nyos történelmi drámák figurájává, afféle rajongó, romantikus lelkületű fiatalem
berré” lett. A szerep nem hús-vér elevenséget, inkább pantomimet kíván, jegyezte 
meg Csordás, viszont a harmadik felvonásbeli trónjelenetben a színész „kiemelke
dő teljesítményt nyújtott”.

A produkció egészére vonatkozóan az volt a véleménye, hogy sok részered
ményt hozott, „de egészében csak jelzésül szolgál arra, hogy a következő lépést 
merre kell majd megtenni” (H.N., 1976.1V. 16., 17).

Gerold László két alkalommal foglalkozott a produkcióval. A Magyar Szó bán 
a rendezéssel meg az előadás néhány szereplőjének játékát elemezte, míg a Hídban 
az előadás vizuális megjelenítését vizsgálgatta a dürrenmatti mondanivaló köz
vetítésének a viszonylatában. Véleménye szerint a rendezés következetes volt, a 
művet tolmácsolta, vállalva olykor az unalom veszélyét is. Ez alól csak a második 
rész volt kivétel. Korrubi megjelenítése nagyon nehéz színészi feladatot jelentett 
Jónás Gabriellának, hiszen jelkép volt, a csoda, a jóság, a tisztaság szimbóluma. 
Hideg, pontos, szép szövegmondással tartotta magát távol a színésznő az érzel
gősség veszélyétől. Árok Ferenc alakításával kapcsolatban a napilap kritikusa azt 
jegyezte meg, hogy amikor a színész felismeri, hogy Akki, a koldus rokon Sca-



pinnal, kiváló színészábrázolással ajándékozza meg a nézőket -  pl. az első felvo
násban. Korica Miklós akkor jó, amikor a hatalmaskodó királyt személyesíti meg, 
viszont ha szerepe szerint emberivé változik, eluralkodik játékán a pátosz. Medve 
Sándor hóhérja azért kiváló, „mert egy életet tömörít az epizódban”. Elismeréssel 
szólt még Verseghy József (Bankár), Albert M ária (Heléna), Sántha Puszta La
jos (Rendőr), Barácius Zoltán (Főminiszter) és Szabó István (Főpap) alakításáról 
{M.Sz., 1976.IV.4., 14).

Az előadásban remek volt Petrik Pál színpadképe. Ana Atanackovié jelmezei 
is híven tükrözték a darab közlendőit. Pl. „a ruhák mindegyikében fellelhető piros 
szín vagy ennek árnyalatai” pontosan jelezték a háromfelvonásos műbe foglalt 
szándékot. Jelesül, „az ókori Babilontól napjaink New Yorkjáig ívelő időbeli 
parabola nemcsak korokat, hanem az emberiség történetét is” is érinti.

A VIII. Henrik és hat felesége című Hermann Gresiecker-darab nem 
nyerte el a tetszését a Magyar Szó színházi referensének, annak ellenére, hogy a 
produkció, mint írta „a választott oratorikus, pátoszos formában következetes és 
korrekt” volt. (1972.IV.29., 14). A készülő bemutatóról Barácius Zoltán számolt be 
a napilap hasábjain. A történeti játékot ifj. Szabó István állította színpadra rangos 
szereposztásban, Verseghy József címszereplésével, akinek mellesleg VIII. Henrik 
megjelenítése a színpadon a vágyálma volt (1972.1V.21.17.0.). A darabot a Magyar 
Szó recenzense giccsnek, dramaturgiailag ügyetlennek, cselekmény nélkülinek, 
unalmasnak, áltörténelminek titulálta. A szerepek tekintetében is felszínes darabról 
van szó, írta, s az lett „a házassági kergekórban dühöngő király” is. A szerző 
ügyetlen fűzfapoétának mutatkozott meg, darabjára pedig a művészi és filozófiai 
tizedrangúság a jellemző, meg az sem volt világos, mit keres egy ilyen pátosztól 
fűtött, szóvirágok tömkelegével telerakott színpadi mű a szabadkai színház 
műsorrendjében, hacsak nem az volt a cél, hogy egyszerre hét színésznőt lehessen 
foglalkoztatni. Egyértelműen csak Petrik Pál ügyes és hatásos színpadképe és 
Székely Piroska ízléses jelmezei kaptak Geroldtól átmenő osztályzatot.

Moliére halálának háromszázadik évfordulója jó alkalom volt arra, hogy a 
francia klasszikus vígjátékíró újra megkapja a szabadkai színpadot. A Hét Nap aláírás 
nélküli tudósításban 1973. február 23-án arról tájékoztatta a színház kedvelőit, hogy 
ifj. Szabó István Árok Ferenccel a címszerepben, megrendezi „a commedia dell’arte 
legnemesebb hagyományainak jegyében” íródott Scapin furfangjai című vígjátékot. 
A tudósító említést tett a Vajdasági Magyar Népszínház három Moliére-előadásáról 
is. A kényeskedőket 1946-ban, Sántha Sándor rendezésében, a Dandin Györgyöt 
1947-ben, A botcsinálta doktort pedig 1948-ban Garay Béla állította színpadra. Ezek 
szerint a Scapin a negyedik bemutatott Moliére-komédia lett (H.N., 1973.11.23., 11).

A bemutató a „szellemes rendezés”, meg a „magával ragadó színészi játék” 
jegyében érdemelte ki a hosszú és lelkes közönségtapsot. Gerold László a Magyar 
a Szóban az utóbbi évek legjobb vígjátéki előadásának nevezte a „végtelenül 
mulatságos, szórakoztató, pergő és mozgalmas produkciót, amellyel az is bizonyítást 
nyert, hogy „az ún. könnyű műfajt” is lehet igényesen, színvonalasan előadni.



A kiváló rendezés ifj. Szabó István érdeme volt, aki a commedia dell’arte valódi 
hangját „meglepő érzékenységgel találta el”. A produkció „sok-sok ötlettel készült”, 
és sziporkázó, vérbeli bemutatót láthatott a publikum. Az ötletek, poénok meg gegek 
nem voltak öncélúak, összhangban voltak a darab jellegével, és „észrevétlenül, 
minden mesterkéltség nélkül” húzták alá „a moliére-i tanulságot is”.

Kiváló színészi teljesítmények is születtek. A legnehezebb színészi feladatot 
Árok Ferencnek kellett megoldania. „Játéka telitalálat -  írta Gerold - , egy fiatal, 
önmagát még kereső színész nagyszerű teljesítménye”, melyet a természetesség, a 
szellemesség, a helyénvaló gegek jellemeztek. Árok nagyszerű játék- és tréfamester
ként mutatkozott be, akinek életeleme a veszély, aki imád átrázni másokat, élvezi sa
ját találékonyságát, és ha kell, önérzetes is. Alakítása „valódi színészi bravúr” volt.

Rajta kívül még három színész játékát tartotta figyelemre méltónak Gerold. 
Szél Péter Scapin ellentétét, a lassú észjárású, nehézkes Szilvesztert formálta meg 
rendkívüli biztonsággal. Czehe Gusztáv és Nagy István a két zsugori, kiváló je
lenetet produkált Scapinnal. A két bajba jutott szerelmes, Albert János és Pásthy 
Mátyás nem kimondottan vígjátéki szerepet tolmácsolt (Octave/Leander), de a fő
hőssel való jelenetekben a komikumé volt a főszerep.

Hupkó István funkcionális díszletet, Székely Piroska pedig korhű, ötletes, já
tékos jelmezeket tervezett (M.Sz., 1973.III.4., 12).

A Tartuffe-öt Vas István fordítása alapján állította színre a romániai magyar 
vendégrendező, Harag György 1978. január 31-én, Pataki Lászlóval a címszerepben. 
A Magyar Szónak adott interjújában a rendező elmondta, hogy az előadás eltér majd 
színrevitelének eddigi gyakorlatától. Jelesül, „a klasszikus értelmezésű, drámaibb, 
zaklatottabb életet igyekszünk ábrázolni olyan módon, amely a mai ember ideg
rendszerének, a mai ember világának leginkább megfelel” (1978.1.31., 8).

Gerold László a Hídban közzétett recenzióját azzal a megállapítással zárta, 
hogy: „A Tartuffe az utóbbi évek -  évtized -  legjobb előadása” (1978. 3: 396). A 
bemutatóról rajta kívül még Kopeczky Csaba írt a Hét Napban figyelemre méltó kri
tikát, ő szintén jó előadásnak nevezte a Tartuffe-öt, melyet Harag György „magas 
szakmai szinten, következetes építkezéssel” realizált, de ugyanakkor vitába szállt 
a rendezői értelmezéssel, ezért is adta írásának a Vita a rendezői állásponttal cí
met (H.N., 1978.11.10., 6). Megállapította, hogy Harag „merészen újraértelmezte a 
művet: a cselekvő és a hatalom szövetségessé válnak, úgy hogy mindenféle igaz
ságszolgáltatás elmarad. Az utolsó jelenet ilyen beállítása igen hatásos, megdöb
bentő dimenziókat nyit fel a már-már fellélegző nézők előtt”. De Kopeczky úgy 
látta, hogy a rendezésben „elveszik a ritka formában kiteljesedő tragédia, a létért 
való küzdelem olyan módszerekre kényszeríti Tartuffe-öt, melyeknek amoralitá- 
sa immár kicsorbult a kalóz-, rabló-, betyár-, gengszter-hősök viselkedésrugómak 
meghatározásától és nem egyszer elfogadásától kiinduló regények, filmek korában. 
Társadalmon, erkölcsön, törvényen kívül lenni nemegyszer volt erény egy romlott 
kor művészeinek szemében”. Ha emlékezetbe idézzük az ez idő tájt Amerikából 
importált gengszterfilmeket, pontosan tudjuk, miről beszél Kopeczky Csaba.



A hetilap referense mesterkéltnek tarja azt, hogy a kezdeti humor az előadás vé
gére „elkomoruló hangulatba torkollik”, lévén hogy „[a] nevettető és komoly szálak 
végig együtt futnak a szövegben”, ergo, ha azok elmaradnak, elszegényedik maga 
az előadás is. Közben azt is hangsúlyozza Kopeczky, hogy „a rendező keze nyomán 
modern, leleplező kiteljesedéssé változik »Moliére deus ex machinája«, mely kö
zelebb áll korunk gyanakvó, kiábrándult és megfélemlített emberéhez” (H.N., ua.).

Gerold László véleménye szerint a Harag-rendezte szabadkai produkció felzár
kózik a Babarczy László és a Ljubimov által színre vitt Tartuffe-höz, hiszen „ő is 
komorrá és nem jókedvűre hangszerelte az előadást” {Híd, 1978. 3: 396), rendezői 
jelenlétét pedig -  mint a másik kettő esetében -  „a teremtő kitalálás” határozta meg. 
Ennek lényege az volt, a kritikus szerint, hogy „nem a valóság teremtésében vagy 
hű másolásában, hanem önnön művészi-teremtő intenzitásában” {Híd, ua., 391), a te
remtő képzelet segítségével állítja színpadra a rendező a kiválasztott művet. Vélemé
nye továbbá az volt, hogy Harag esetében a realizált színpadi mű rendelkezik azzal 
a ritkán tapasztalható ráadással, amit saját szemléletből fakadó bölcseleti többletnek 
nevez {M.Sz., 1978.II.5., 14).

A „gondolatébresztő és gondolkodni tanító kiváló előadás/ban/... a művektől 
függetlenül önmagukban is élő” alakok Tartuffe, Oregon és Dorine, kiket Pataki 
László, Árok Ferenc és Karna Margit személyesített meg kiválóan, a Petrik Pál 
tervezte nyomasztóan csupasz színpadon, valamint a Tamás Anna kigondolta, egy
szerűségében is kifejező jelmezekben.

Karna Margit Dorine-je „lenyűgözően volt szabad szájú, tenyeres-talpas, szel
lemes és szeretetre méltó asszonyság -  írta Kopeczky. -  Minden gesztusának a ki
munkáltság és a hibátlan ráérzés ad hitelt”. Gerold szenzációs színészi teljesítmény
nek nevezte szerepformálását, mely drámailag is erőteljes, egyedi és természetes jó i  
kidolgozott és „megélt” alakítás volt.

Pataki Lászlónak kitűnő váltásokkal sikerült elhitetnie azt, hogy a dolgok csak 
megtörténnek, s nem ő irányítja azokat. Tartuffe-je bővelkedett finom árnyalatok
ban, viszont hiányzott „az elvetemült gonosztevő karaktervonala”, írta a hetilap re
ferense. Gerold úgy értékelte az alakítást, hogy az következetes megvalósítása volt 
a rendezői koncepciónak.

Árok Ferenc Oregonja céltudatosan jutatta kifejezésre a kis zsarnokok szertar
tásos korlátoltságát. A kellő árnyaltsággal megjelenített Mariane Kerekes Valéria 
nagyszerű alakító készségét bizonyította. Albert Mária (Almira) játékát kiváló jel
lemformálás, végtelen belső fegyelem (Gerold), erőteljes jelenlét, kecses és finom 
megjelenés (Kopeczky) jellemezte. Hasonlóan nyilatkozott a napilap referense Ma
joros Katica Pernelle asszony megszemélyesítéséről. Bata Ferenc rajongó szerel
meséből hiányzott a szerelem őszintesége, Szabó Ferenc (Cléante) elsősorban a szö
vegmondásra összpontosított, így jellemábrázolása kevésbé volt hiteles {M.Sz., ua.).

A rendezői koncepciót illetően, a színi referensek eltérő véleménye ellenére, a 
Tartuffe a szabadkai magyar nyelvű színjátszás egyik meghatározó állomását jelen
tette.



A 20. századi amerikai drámairodalom egyik legjelentősebb képviselőjének, 
Tennessee Williamsnek két színpadi művét mutatta be a Népszínház magyar együt
tese. Az iguána éjszakáját Virág Mihály 1973-ban, a Macska a forró bádogtetőn 
című színjátékot pedig Vajda Tibor vendégrendező állította színre 1981-ben.

Virág Mihály a Williams-drámát a marosvásárhelyi Állami Magyar Színház
ban is megrendezte, majd azt követően lett a szabadkai premier. Az előadásról Ge
rold László írt kritikát a Magyar Szó bán, melyben elöljáróban arról elmélkedett, 
hogy Az iguána éjszakája szmrevitelének esetében „[ljényegében két járható út kí
nálkozott a rendező számára: a társulat vagy az első felvonás szellemében végigko- 
médiázza az előadást..., vagy az első részt festi át, módosítja a további felvonások 
szellemében. [...] Persze a tragédiáig sem emelkedhet fel az előadás”, mert a dráma 
alakjaiból hiányzik a tragikumhoz szükséges monumentalitás” (M.Sz., 1973.111.25., 
10). A „komédiától melodrámáig terjedő ívű” darabot megrövidítette a rendező an
nak érdekében, hogy egy „erőteljesen sodró tempójú előadásban” mutatkozzanak 
meg „a torz sorsú williamsi alakok”. A mértéktartó, céltudatos rendezés sejtetni en
gedte azt is, hogy a kiúttalannak látszó helyzeten akár változtatni is lehetne. Gerold 
egy másik írásában „színvonalas, tiszta értelmezésű, szuggesztív produkciónak” 
nevezte Az iguána éjszakáját, amelyben szép példája található mind „az okos és 
ügyes rendezői beavatkozásnak”, mind pedig a tudatos következetességgel végigve
zetett rendezői elképzelések realizálásának {M.Sz., 1973.IV.14.).

Pataki László (Shannon tiszteletes) játékában az első perctől kezdve a tragikus 
elemek domináltak, de nagyszerű alakításában azt is érzékeltetni tudta, hogy az 
általa tolmácsolt alak „elesettségében is ripacs”.

Karna M argit Maximé Faulk megszemélyesítőjeként csupa érzékiség volt. 
A szálloda-tulajdonosnő színészi megformálása egyben kellemes meglepetés volt, 
még akkor is, ha néha „ejtette” a szerepet.

Az előadás több szereplője a rendezői elképzelés megvalósításának szolgálatá
ban igyekezett a kiosztott színészi feladatoknak megfelelni.

A Vajda Tibor megrendezte Macska a forró bádogtetőn nem tartozott a si
keres produkciók közé. Az erre a megállapításra vonatkozó választ Gerold László 
színikritikájában találhatjuk meg. A Híd referenseként elemezte a színre vitt szín
művet/előadást, s arra a megállapításra jutott, hogy a dráma központi kérdésére, 
a „visszatalálnak-e egymáshoz Brick és Margaret”, a megrendezett előadás a „se 
igen, se nem, illetve igen is, nem is szerű variációt” adta. „Ebben az előadásban 
nem a koncepciót záró poén hiányzik -írta  - ,  hanem a poént előkészítő út tűnik el 
szemünk elől. [...] az előadás nem egyéb, mint a színmű kulturált szintű felmondá
sa”. Ezért lett Jónás Gabriella Margaretje olyan színpadi figura, aki az „oldalakra 
terjedő replikákat úgy mondja fel, mintha könyvből olvasná, szépen, pontosan, 
de belső hitel nélkül” {Híd, 1981. 4: 517). Hitelt vesztett lett Barácius Zoltán Big 
Daddyje is, míg Árok Ferenc Brickje „csak jelen van a színpadon, de nem él”. 
Egyedül a Mae-t alakító vendégművész, Fischer Várady Hajnalka próbálta meg 
„kitölteni az adott keretet, játékkal”. Gerold végül megállapítja: az előadás olyan



volt, „mint egy díszes bonbonierben zajló cukorkaháború” (Híd, ua., 517-518.).
Mihail Bulgakov „hatásos és kissé bizarr színművének” bemutatója 1973. 

április 30-án volt Virág Mihály rendezésében. Az orosz szerzők nem tartoztak a 
szabadkai közönség kedvencei közé, írta Barácius Zoltán az Iván, a rettentő című 
előadást népszerűsítő tudósításában, azt is elmondta, hogy az írót a szovjethatalom, 
Sztálinnal az élen, államellenesnek ítélte, műveinek nyomtatását, bemutatását 
felsőbb utasításra általában betiltották, s az Iván, a rettentő csak a főpróbáig jutott 
el. Rehabilitációjára csak a diktátor halála után került sor. A szakemberek úgy 
vélték, hogy „a drámaírás technikájának talán legragyogóbb képviselője” volt az 
orosz nyelvterületen. A hetvenes években divatba jött Bulgakovot játszani. Sikerrel 
mutatták be színpadi műveit, melyek az álom, a kitalált mesék határvonalán 
egyensúlyoztak (H.N., 1973.IV.17., 19). A szabadkai előadásban érezni lehetett 
a komédiánál többet nyújtani kívánó szándékot, „de határozott mondanivalóval 
mégsem dicsekedhet” Virág Mihály produkciója, írta Gerold László, a Magyar 
Szó recenzense, ugyanis hiányzott belőle „a bohózat mögötti, fontos drámai 
légkör”. A publikum jól szórakozott, de a színpadi játékból kimaradt a bulgakovi 
atmoszféra, amit a térből, időből való kilépés generálhat, hiszen Bulgakovnál az 
nem vígjátéki kellék. Mind a rendezés, mind pedig a színészi játék megelégedett a 
félmegoldásokkal. A produkció nem volt kiérlelve (M.Sz., 1973.V.6., 12).

Pataki László kettős szerepet tolmácsolt. Kiváló cár volt, de házfelügyelőnek 
jellegtelen lett. Hiányzott belőle az agresszivitás, a beszédhibával való karikírozás 
nem hozta meg a kívánt eredményt. A társulat új tagjaként bemutatkozó Soltis 
Lajos (Zsorzs Miloszlavszkij) jól megjelenített, mindenütt otthonosan mozgó 
tolvajfigura volt. A harmadik felvonásban azonban kissé elkapkodta a nagyjelenetet. 
Az egyetlen reális alakja a darabnak a Salamon Sándor ábrázolta Tyimofejev volt. 
Szerepmegformálása ingadozott „a röhejes félhülye professzor és a tragikus hős 
között”, holott a talányos feltaláló nem bohóc, meg nem tragikus hős, csak „[rjeális, 
öniróniával rendelkező, értelmes tudós”.

A házfelügyelő feleségét alakító Heck Paula kitűnő epizodistaként mutatkozott 
be. Árok Ferenc következetesen személyesítette meg a svéd követet, Szél Péter 
pedig a hajbókoló íródeákot. Élvezetes figura volt Pásthy Mátyás filmrendezője is.

Hupkó István eléggé jellegtelen díszletei, valamint Székely Piroska kevésbé 
sikerült jelmezei sem járultak hozzá az előadás kielégítő realizálásához (M.Sz., ua.).

Színészi vizsgaelőadás is volt egyben A pillangók szabadok. A  bemutató 
színhelye a Hét Nap tudósítása szerint a zombori színház volt. A Budapesten 
színiakadémiát végzett Balázs Piri Zoltán a vak fiú, Don Baker szerepében lépett 
a közönség elé, hogy tanúságot tegyen tanulmányai sikeres befejezéséről. Barácius 
Zoltán azt is megírta, hogy nyugaton nagy sikerrel játsszák a Leonard Gershe- 
darabot, s a Madách Színházban is teltházas az előadás. A Vajda Miklós fordította 
színpadi művet Virág Mihály rendezte (H.N., 1973.VI.22., 10).

A szabadkai bemutatót október 9-én tartották meg, melyről Gerold László írt 
kritikát a Magyar Szó bán. A darab műfaji megjelölése, ti. vígjáték, a referens szerint



félrevezető: „a mü lényegében melodráma, a szó mai, rosszalló értelmében”. A testi 
fogyatékosság nem éppen vígjátéki kategória, annak nevezni tehát „ízléstelenségre 
vall”. A szerző egyszerűen mondva egy monodrámát írt, s gondosan ügyelt arra, „hogy 
a néző ne hatódjon meg túlságosan”. A szórakoztatóipar receptje szerint készített 
színdarabnak nincs drámairodalmi értéke, csupán ügyesen összeszerkesztett műről 
van szó, s ebben kell helytállnia a végzős Balázs Piri Zoltánnak, az élethelyzetet csak 
mímelő helyzetek és konstruált párbeszédek segítségével. A hiányosságok ellenére, 
a fiatal színész tehetségéhez nem fér kétség, írta Gerold, és a komolyabb színészi 
feladatokra való alkalmasságát a vak fiú mesterkéltséget igénylő szerepében is meg 
tudta időnként csillantani. A Jill szerepét tolmácsoló Kasza Éva ezúttal főszerepet 
kapott. Tehetségének bizonyítására nem ez a legmegfelelőbb szerep, szögezte le 
Gerold, lévén hogy a szereptolmácsolásnak akár mottója is lehetne: „ő most színházat 
játszik”. Virág Mihály szakmai szempontból sima, konvencionális rendezésben 
állította színpadra a melodrámát (M.Sz., 1973.X.11., 12).

Az 1974/75-ös évadban a Trójai nők a negyedik bemutatója volt a Népszínház 
magyar társulatának. A vendégrendező Vera Crvenčanin, a díszlettervező pedig 
a neves Jovan Soldatovié szobrászművész volt. A jelmezeket Ana Atanackovié, a 
színház kosztümtervezője készítette.

A Kr.e. ötödik században (480-406) élt Euripidész, aki „a drámaírás techniká
jának fölényes mestere volt”, kilencvenkét drámát írt. A Trójai nőkkt\ együtt mind
össze tizennyolc maradt fenn belőlük. A Jean-Paul Sartre átdogozta „keményveretű 
szöveg szépségét” (Színházi kalauz, 1971: 87) Illyés Gyula költőileg remek fordítása 
mentette át magyar nyelvre, és ezt a változatot mutatta be a magyar együttes.

Arisztophanész vígjátéka után az első görög dráma magyar bemutatójának 
két fontos velejárója volt. Szabó Cs. Mária ezzel az előadással ünnepelte színészi 
pályafutásának harmincadik évfordulóját Hekabé szerepében, és ekkor mutatkozott 
be Jónás Gabriella, a budapesti Színművészeti Akadémiát végzett fiatal színésznő 
Andromakhé szerepének tolmácsolójaként. Mind a napilap, mind pedig a Hét Nap 
részletesen beszámolt a készülő produkcióról is, meg a két színésznő pályaképének 
alakulásáról is.

Barácius Zoltán a hetilap tudósítójaként legelőször arra hívta fel olvasói figyel
mét, hogy az elmúlt harminc évben a szabadkai magyar társulat mindössze egyszer 
mutatott be klasszikus görög művet, jelesül a Lüszisztraté1 1966-ban Virág Mihály 
rendezésében. Az előadást csupán tizenkétszer játszották. Ezt követően Szabó Cs. 
Mária színészi pályájának főbb állomásait vette számba Barácius -  Kísértetek, 
Szentivánéji álom, Vérnász, Kurázsi mama, Utazás az éjszakába, Villámfénynél, 
Sirály - ,  majd egy rövid beszélgetés szövege következett. A tudósítás Jónás Gab
riella újonnan szerződtetett tagot is bemutatta, utalva arra, hogy a Vígszínházban 
már fellépett ebben a szerepben (H.N., 1975.1.31., 17).

A Magyar Szó az előadás sajtótájékoztatójáról tudósítva számolt be arról, hogy 
a darab a színészek természetes hanghordozására, játékára épül. Pátoszmentes, 
„időn kívüli előadást” tervezett a rendező. A színpadkép meghatározó eleme



lesz a szobrászművész öt magas „megrázó erejű” szobra (M.Sz., 1975.11.1., 10).
Bordás Győző, a napilap referense Harminc évtized a színpadon címmel közölt egy 

hosszabb összefoglalót Szabó Cs. Mária színészi pályafutásáról (M.Sz., 1975.II.9., 11).
Gerold László kritikájában mindenekelőtt az első rész befejezését elemezve 

jelentette ki, hogy Andromakhé búcsúja fiától az előadás csúcsa volt. Hozzá 
hasonlót régen lehetett látni a szabadkai színpadon. Az érdem Vera Crveníaniné 
meg Jónás Gabrielláé: a siker közös. A napilap Bora Vojnovié felvételét tette 
közzé, azzal a megjegyzéssel, hogy Jónás Gabriella nyílt színi tapsot kapott ebben 
a jelenetben. Gerold az érzelgősségmentes alakításról szólva megállapította: „A 
tiszta mély emberi fájdalom élő jelképeként állt” a publikum előtt a színésznő 
ebben a jelenetben (M.Sz., 1975.11.8., 14).

Az oratórium jellegű mű nehéz színészi feladatok megoldását jelentette, amiben 
a pátoszmentes, szép szövegmondásnak meghatározó szerepe volt. A második 
részben a pátosz, mint mankó, gyakori lett, s ezért Gerold a rendezőt okolta, mert a 
természetellenes beállítás nagy teret biztosított a gesztusoknak, továbbá túlságosan 
ügyelt a mozgás koreográfiájára, a dagályosságnak pedig az emberi hitelesség látta 
kárát. Az előadás elején és végén a kajánkodó bosszúállók helyett a néző Poszeidón 
és Pállasz Athéné -  Szabó István/R. Fazekas Piri -  kettősét láthatta a színpadon.

A jubiláló Szabó Cs. M ária nem nyújtott kiegyensúlyozott alakítást. A nagy 
indulatok kinyilatkoztatásában kevés volt a tűz, írta a referens. Kimunkálatlan, 
felemás ábrázolás lett Bada Irén Kasszandrája is, míg Albert M ária (Heléna) teljes 
melléfogást jelentett. Pataki László emberi egyszerűséget sugalló Menelaosz- 
alakítása szintén kiérdemelte a dicséretet.

Jovan Soldatović szobrai nem voltak szerves részei a produkciónak, Ana 
Atanacković ruhái pedig túl díszesek lettek.

Végeredményét tekintve a Trójai nők előadása Jónás Gabriella színésznővé 
avatásának lényeges állomása lett.

Árok Ferenc vérbeli komikusként mutatkozott be az Anatol Constantin 
rendezte Sziget című vígjátékban, melynek bemutatója 1976. május 7-én volt. A 
román vendégrendező ugyanekkor állította színpadra Gobby Fehér Gyula Cseh 
Károly életéről szóló, Vallatás című dokumentum drámáját a Stúdió75 elnevezésű 
kísérleti csoport produkciójaként.

A Sziget a 20. század első felében élt kiemelkedő román, lírai alkatú drámaíró, 
Mihail Sebastian vígjátéka volt, melyben kifejezésre jutott a szerző sajátos fanyar 
humora. Gerold László a Magyar Szóban hosszasan elemezte a művet, s azt is 
megindokolta, miért nem tartja Sebastian legjobb művének a darabot, melynek, 
szerinte, hosszú a drámai expozíciója, ugyanakkor „ígéretes drámai, vígjátéki 
alaphelyzetet teremtett” a szerző, de nem fejezte be a művet. Nem vitatja viszont 
„a humanizmus, az emberek iránt tanúsított megértés és az ezzel járó poézis és 
tiszta szép költészet meglétét (M.Sz., 1976.V.8., 14).

Csordás Mihály úgy értékelte a produkciót, hogy az a kellemes meglepetés 
erejével hatott, s „fölényes eleganciájával, játszi könnyedségével” vált ki „az évad



jócskán megszenvedett, de félsikereknél többet alig hozó vígjátékai közül” (H.N., 
1976.V.21., 16).

Az Anatol Constantin rendező által kért játékstílus nem volt idegen a szabadkai 
színészektől, így szolid sikert hozott az együttműködés. A derűs, humoros 
alaphangú, szórakoztató előadás mindenekelőtt a rendezésnek, meg Árok Ferenc 
(Bobby) szereptolmácsolásának köszönhette a nézőtéren ülők tetszésnyilvánítását.

Gerold is figyelemre méltónak nevezte „a szakmailag igen kiegyensúlyozott 
előadást”. Nagy érdeme a rendezőnek az is, hogy a társalgási stílust igen magas 
szinten sajátíttatta el a színészekkel -  erre egyébként Csordás is utalt - ,  valamint 
a gördülékeny beszédritmust is a gyümölcsöző együttműködés javára írta. Árok 
Ferenc a napilap kritikusa szerint is adottságainak megfelelően teljesített. Kiemelte 
még Verseghy József bankárját is, aki „a figura ravaszságát és ébredő emberi 
vonásait egyesítette harmonikus, nagy gesztusoktól mentes egységbe”. Ezenkívül 
jól megrajzolt epizódszerepekről is hírt adott a referens, meg Romulus Penes 
„egyszerre dekoratív és játékra alkalmas” színpadképéről (M.Sz., ua.).

Az egykori NDK-beli drámaíró-generáció legjelentősebb tagjának nevezete 
Bereczky Erzsébet Peter Hacksot , kinek Amphitryon című vígjátékát Virág 
Mihály rendezésében láthatta a publikum 1976 második felében. Gerold László 
színitudósítása az első jelenet leírásával kezdődik, majd rövid tartalmi ismertető 
következik. Virág Mihály célszerű színészvezetésének köszönve „a produkció 
m'vója átlagon felüli”, írta a referens, majd így folytatta: „Különösen örvendetes, 
hogy a modern verset úgy szállítják le a prózamondás szintjére, hogy mégsem válik 
prózaivá, megmarad igen jól érthető versnek” (M.Sz., 1976.XI.il., 13). A játékosság 
meg a színpadi ötletek tekintetében ugyan van némi kifogásolnivalója Geroldnak. 
Megjegyezte: nem ártott volna Jobban kihegyezni a gondolati poéneket”.

Az első részben kiváló teljesítményként értékelte Korica Miklós (Mercurius) és 
Balázs Piri Zoltán (Sosias) kettősét. Megállapította azt is, hogy Korica könnyedén 
látta el a játékmesteri feladatot, akárcsak tette azt A kaukázusi krétakörben. Balázs 
Piri Zoltán „a tragikomikus, okoskodó utcai filozófust formálta szánandóan 
emberivé”, és ezzel addigi pályafutásának legjobb színészi alakítását nyújtotta. 
Jónás Gabriella gesztusrendszerében szegényebb volt a kelleténél. Alakításából 
„az okos érzésűséget” hiányolta a színi referens. A címszerepet alakító Medve 
Sándor, meg a Jupitert megjelenítő Albert János némileg problematikus figurái 
lettek az előadásnak. Voltak ugyan sikeres pillanataik, de a biztos szövegközlésre 
ügyeltek kínosan, s gyakorta „átsiklottak a gondolati poének felett” (M.Sz., ua.).

A Harag György rendezte emlékezetes Tartuffe-bemutdXó után a 19. század 
második felének kiemelkedő, Európa-szerte is ismert román színpadi szerző, Ion 
Luca Caragiale Megtorlás című népdrámáját Dán Alecsandrescu vendégrendező 
vitte színpadra. A jelmez- és díszlettervező Tamás Anna volt. A produkcióról 
Kopeczky Csaba a Hét Napba., Gerold László a Magyar Szóba írt. Az előbbi a 
bemutatót látta, az utóbbi Újvidéken egy reprízt. A két kritikát mintha nem 
ugyanarról az előadásról írták volna. Tény, hogy a színpadra vitt mű ugyanaz volt,



de a recenziók tanúsága szerint a bemutató meg a repríz köszönőviszonyban sem 
volt egymással. A napilap referense egy „bosszantóan unalmas, lapos, érdektelen” 
színpadi világ megelevenedésének volt a tanúja. A deszkakerítés jelentette 
színpadkép egy szenvedélytelen, erőteljes játék híján lévő szerelmi népdrámának 
adott keretet, melyben a jellegtelen alakítást produkáló Sebestyén Tibor (a tanító), 
a kocsmárost alakító és a teatralitásba vesző Salamon Sándor, a külső színészi 
eszközökkel megjelenített fegyenc (Korica Miklós) és a szerepét belülről meg 
nem élt Anca (Jónás Gabriella) színpadi vergődése volt látható. Gerold azzal zárta 
az értékelését, hogy ilyen gyenge előadást régen látott a szabadkaiaktól {M.Sz.,
1978.1II.8., 13).

Ezzel szemben Kopeczky Csaba a bemutatóról írt kritikájában arról számolt 
be, hogy a Megtorlás „nagy előadás valóságteremtő tökéletességében”, meg a rit
kán látható színészi összteljesítmény tekintetében (H.N., 1978.11.24., 17). A hetilap 
referense azt is hírül adta, hogy amikor elolvasta a hevenyészett fordítású szöveg
könyvet (Fodor Sándor), nem sok jót jósolt a belőle készítendő produkciónak. Ide
genkedése azonban már az előadás nyitó jeleneteiben feloldódott, „majd őszinte el
ismeréssé melegedett, hogy végül is lelkesedéssé lobbanjon”. Dán Alecsandrescu 
rendezői keze alatt szuggesztív lett „a hó szürke textus. [...] Úgy érezhettük, a szí
nészek nem szavakkal beszélnek, hanem mozdulataikkal, hangjuk, temperamentu
muk lobogásával és pergő elektromossággal telt csöndekkel, melyek bámulatosan 
gazdagok jelentésben”. A művészi szűkszavúság nem eredményezett kopárságot, 
állította Kopeczky, „hanem a meglevő és felhasznált eszközök jelentése intenzitá
sának csodálatos elmélyülését” adták. Tamási Anna jelmezei, léclabirintus képze
tét keltő díszletképe funkcionális része volt a produkciónak.

Korica Miklós a szökött, ártatlanul elítélt Ion, a kínzásokba belehabarodott 
bolond szerepében élete eddig legnagyobb alakítását hozta. Lélektanilag és művé
szileg a legapróbb részletekig kidolgozott színészi teljesítmény letéteményeseként 
„a lassan már kirajzolódó stílustípusának hátat fordítva teremtett maradandót”. 
Virtuóz váltásai is azt bizonyították, hogy színészként beérkezett.

Jónás Gabriella rátalált a szavakat kiegészítő gesztusokra: a fejkendő aggályos 
igazgatása, a mellén védekezőén és távolságtartóan keresztbe font karok, az asztal 
személytelen, gépies tisztogatása, szavakat helyettesítően is beszédes volt.

Kopeczky Salamon és Sebestyén szerepformálását is elfogadhatónak tartotta. 
A rendező a színészek teremtő erejére támaszkodva esszenciális, lényegre törő, 
kifogástalan munkát végzett.

A véleménykülönbség egyebek között arra a jelenségre hívja fel a figyelmet, 
amellyel a gyakorlott színházlátogató nemegyszer találkozhat, nevezetesen, hogy 
egyazon produkció esetében is, minden előadás egy kicsit más, és végeredményét 
tekintve sokszor körülmény- meg közönségfüggő is lehet.

Az Újvidéki Színiakadémia első magyar tagozatának vizsgaelőadása is 1978 
májusában volt, s előadásuk úgy kötődik a Népszínházhoz, hogy a Pataki László 
vezette osztály vizsgaelőadását, a Zsákbamacskái, úgymond, átvette Szabadka. A



Georges Feydeau-vígjátékot az osztálytanár rendezte, a díszletet Hupkó István, 
a kosztümöket pedig Slavica Grkavac tervezte. A négy végzős Tallós Zsuzsa, 
Szűcs Hajnalka, Kovács Frigyes és Vencel Valentin volt. A többi szerepben 
Albert János, Czehe Gusztáv, Karna Margit és Szabó Ferenc lépett fel (M.Sz.,
1978.V.19., 8).

A vizsgaelőadásról Molcer Mátyás tollából jelent meg értékelés a napilapban. 
Jelentős eseménynek nevezte az első végzős generáció diplomaelőadását a tudósító. 
Az egységes játékstílus mentén Kovács Frigyes kifogástalan szövegmondásával, 
Vencel Valentin kitűnő beilleszkedési képességével, biztos hangvételével és jó 
színpadi mozgásával nyert tetszést, s a két hölgyszereplő alakításában sem talált 
semmi kifogásolnivalót Molcer (M.Sz., 1978.V.23., 10). Annak ellenére, hogy a 
tudósításban az állt, a színház átveszi a produkciót, a 150 éves a színház épülete 
című színháztörténeti feldolgozásban, a magyar társulatra vonatkozó játékrendi 
kimutatásban a négy végzős hallgató neve már nem szerepel (2005: 226).

Csordás Mihály szerint igényesen megalkotott bemutató volt Szophoklész 
Antigoné című tragédiájának előadása 1979 tavaszán. Több szempontból tartotta 
figyelemre méltónak az ifj. Szabó István rendezte előadást. Kockázattal járó 
újdonságnak számított ugyanis az a színpadi megoldás, mely a színpadra ültette 
a közönséget. A percenként váltakozó bonyolult fényhatások rendszerének 
igénybe vétele a műszaki személyzetnek is erőpróbát jelentett. A színiakadémiát 
végzett fiatalokkal kiegészített társulat a színpadi megmérettetés legösszetettebb 
feladatának kellett hogy eleget tegyen, mely magába foglalta azt is, miként kell 
megfelelni annak a kihívásnak, amit a közönség közvetlen közelében való színpadi 
játék jelent (H.N., 1979.1V.27., 16).

Gerold László a Magyar Szóban közzétett előadás-értékelésében a következőket 
írta: „Eszközeiben, megoldásaiban tiszta, a hatásokat nem erőltető, koncepciójában 
egyértelmű, tudatosan színpadra szerkesztett”, módfelett azonban nem erőteljes 
előadás lett az Antigoné. A kritikus feltételezte, hogy ifj. Szabó István a Kreón- 
centrikusságot elkerülendő, részleteket szerkesztett egybe az Antigoné családjának 
történetére vonatkozó más klasszikus görög drámákból, abból a célból, hogy az 
előadás az erkölcs legmagasabb fokán álló és küzdő antik hősnőről szóljon (M.Sz.,
1979.V.3., 16). A kezdő meg a zárójelenetben, írja Gerold, a rendezői koncepció 
lényegének megfogalmazása is benne van: „sok van, mi csodálatos, de az embernél 
nincsen semmi sem csodálatosabb”. A referens azt is leszögezte, hogy az előadás 
tudatosan statikus. Megmerevített tekintetek, félbemaradt, lassú mozdulatok 
dominálnak benne. A tiszta, értelmes szövegmondás is meghatározó eleme a 
produkciónak (M.Sz., ua.).

A hetilap kritikusa is megemlíti a szöveg montázsolását, ami akár stílustöréshez 
is vezethet, de ebben az esetben nem ez történt. Szabó nagy gonddal végezte az 
előadás szövegének a megkomponálását, ami „külön színt és hangulatot /adott/ a 
nem mindennapos próbálkozásnak” (H.N., 1979.IV.27., 16). Az elkészült rendezői 
forgatókönyv alapján Antigonét „amfiteátrum szerű megoldással lépcsőzetesen



emelkedő nézőtér középpontjába állította . . a görögösen leszűkített játszótéren 
a néző valóban együtt élt a színésszel, olyan részese volt az előadásnak, mint a 
hellének idejében a néző a kőpadon. [...] A kar, mint elbeszélő erő nem a stílusok 
összeütközésében, hanem a több szólam összehangolásában érvényesült”. Az 
Üzenet című folyóiratban megjelent, rendezésre vonatkozó észrevételeket azzal a 
megállapítással zárta Csordás, hogy az előadás igazi sikerének jelentős része ifj. 
Szabó Istvánnak köszönhető (Ü., 1979. 6: 356-358.).

A címszereplő Jónás Gabriella alakításával kapcsolatban Gerold a teatrali
tásmentességet hangsúlyozta. A Szabadkán megjelenő folyóiratban Csordás annak 
a véleményének adott hangot, hogy a színésznőt testalkata, orgánuma Antigoné 
szerepének tolmácsolására predesztinálta. „Dikciójából, mimikájából és lélegzetet 
visszafojtó szép hallgatásából” annak a hellén korban élt nőnek a színpadi megje
lenítését láthatta a publikum, „aki emberi fogadalmáért -  amiért az istenek sem 
sújthatták őt, csak az önmaga hatalmától embertelenné vált Kreón -  feláldozta 
fiatal életét, méhében féltve őrzött anyai reményeit, tiszta szerelmét: élve önmagát 
temette el (Ü., ua., 357).

A napilapban megjelent recenzió a Jónás Gabriella és Kerekes Valéria 
(Iszméné) szép összjátékának köszönhető, emlékezetes jelentről is megemlékezik, 
melyben Jónás alakításában a líra, Kerekesében pedig a tragédia kifejezésre 
juttatása kapott hangsúlyt, s „az emberi tartás ódájává”, „a játék költészetévé” 
emelte közös színpadi játékukat. Belülről fakadó színészi eszközökkel, s nem 
külső gesztusokkal dolgoztak (H.N., ua.).

A Kreónt megszemélyesítő Korica Miklós érett, kiegyensúlyozott alakítást 
nyújtott, s „[a] rögeszméjében gyilkoló király bukásakor” alkotta meg legkiemel
kedőbb jelenetét. A „feszültségekkel, vad indulatokkal teli negatív héroszból olyan 
szörnyeteget formált, akit az emberi formából való kivetkőzése idején a maga al
kotta íratlan törvényei tartanak életben. [...] Korica Miklós a fékevesztett izzásában 
szophoklészi magaslatokra emelkedett”. Tüzesen villogó szemek, fiörgeteges játék, 
szilaj kitörések, majd pedig a vonagló összetört ember vergődése, színészi játékának 
hitelességét demonstrálta (fi., ua., 357).

A Szabó István által megkomponált „szophoklészi tabló” minden szereplője 
alkotói hozzáállásával bizonyította azt, hogy a társulat képes megfelelni a 
nagyigényű elvárásoknak is. Petrik Pál borongón varázsolta a publikum elé a 
hellén amfiteátrumot, Míhajlovié Annamária pedig „a távoli múltat emberközelbe 
hozó, látványos” jelmezeket tervezett (Ü., ua., 358).

Gerold szerint szép, dicséretes, de nem hibamentes előadás lett az Antigoné.
Epilógus: A vajdasági hivatásos színházak Versecen megtartott 29. szemléjén 

a legjobb előadás az Antigoné lett. Jónás Gabriella és Korica Miklós színészi ala
kításáért megkapta a fődíjat, epizódszerepében Kerekes Valéria és Árok Ferenc 
(Teiresziász) részesült jutalomban, Kovács Frigyes pedig dicsérő oklevelet kapott 
Haimón megformálásáért.



Az 1979/80. szezont egy orosz szerző, Alekszandr Szuhovo Kobilin „képtelen 
komédiája”, a Tarelkin halála indította útjára Harag György rendezésében. A 
„fergetegesre felpörgetett második rész” valósította meg tulajdonképpen teljes 
egészében a rendezői elképzelést, lévén hogy a sok ötlettel elkészített előadás első 
felvonásában „üresjáratú részletek” is tarkították a játékot (H.N., 1979.X1.2., 16).

A címszerep megformálója Árok Ferenc volt, aki „megszokott tragikomikusra 
hangolt játékossággal” jelenítette meg az alakcserét, írta Gerold (M.Sz., 1979.X.27., 
10). A fokozatosan elkomorodó előadás egyik hiányossága az volt, hogy a két rész 
nem tudott egybeforrni, s úgy tűnt, mintha nem egy, hanem két produkciót rendezett 
volna Harag.

A Makszim Kuzmicsot megjelenítő Pataki László vendégként lépett a 
szabadkai színpadra. A játékmesteri szerepben nem érezte a figurát, írta a napilap 
referense. „Az előadás stílusától idegen, merev, kifejezéstelen, játék nélküli játéka 
így nemcsak egy szerep vázlatosságát, hanem tartalmi szegényedését, koncepcióbeli 
törést is okozott” (M.Sz., ua.). Ebben látta okát annak is, hogy a második rész az első 
fölé nőtt.

Albert János egyik legjobb alakításának nevezte Gerold a Raszplujevet a Ludas 
Matyi-beli Kobak mellett. Maga a színpadi figura kevésbé kidolgozott alakja volt a 
darabnak, de a színészi alakítás pontos rajza lett „a hatalmat kapott bunkó ijesztő 
kivagyiságának”, azaz megmutatta „milyen félelmetes tud lenni a sekélyszerű, de 
príma szimatú karrierista”.

Csordás Mihály az apró részletekig kidolgozott epizódszerepek szempontjából 
is kellemes meglepetésnek nevezte a produkciót, melyben Árok Ferenc, Albert 
János és Korica Miklós (Anytion Jelpigyiforics) színészi teljesítményét tartotta 
kiemelkedőnek (H.N., 1979.XI.2., 16).

Gerold László tudósításából megtudható az is, hogy a bemutató vastapsot 
kapott, miről az volt a véleménye, hogy az a második részt illette.

Egy készülő bemutatóról adott hírt a Magyar Szó 1980. február 12-i számában 
Szöllősy Vágó László. Ken Kesey Száll a kakukk fészkére című regényének 
színpadi változatát tűzte műsorára a magyar társulat, melyet Dalé Wassermann 
Kakukkfészek címmel dolgozott át. Az előadást Hernyák Györgynek kellett volna 
megrendeznie diplomaelőadásként, de végül Virág Mihály állította színre. A 
rendezővel folytatott beszélgetést rögzítette a tudósítás, mely arra is felhívta az 
olvasók figyelmet, hogy a készülő színpadi produkciót nem szabad összevetni a 
nagysikerű filmmel, hiszen a színház „az a művészet, melynek hatása a színpad és 
a nézőtér kapcsolatában nyilvánul meg (M.Sz., 1980.11.12., 12).

A kész produkcióról Gerold László és Csordás Mihály írt kritikát. A napilap 
referense elöljáróban azt taglalta, hogy ,,[a]z egyéninek és a modell képében 
jelentkező általánosnak példaszerű megjelenítésére, eljátszására nyújt alkalmat a 
Száll a kakukk fészkére színpadi változata”. Úgy ítéli meg, hogy a főnővér szintén 
áldozat -  ennek viszont nincs tudatában - , akárcsak az ápoltak. Az előadás a 
vagány és a főnővér konfliktusára redukálódott, így egysíkúbb lett a filmnél. Virág



Mihály rendezésében van néhány hatásos jelenet -  pl. a meccs nézésének a letiltása 
de a legtöbb esetben a szöveg, nem pedig a színpadi játék az, ami lekötötte a 

nézők figyelmét. A kellő atmoszféra megteremtésének hiányát az előadás hőfoka és 
intenzitása sínylette meg. A napilap referense úgy értékelte, hogy a rendező inkább 
megszervezte az egyes epizódokat, mintsem megrendezte az egészet. Továbbá azt 
is megállapította, hogy az ápoltakat tolmácsoló színészek emberi jellegtelensége az 
oka annak, „hogy nincs igazi atmoszférája az előadásnak” (M.Sz., 1980.11.19., 14).

Csordás Mihály meglátása szerint Virág Mihály „a humanitás és embertelenség 
ellentétét bontja jelenetről jelenetre. Olyannyira kedvvel és alkotói lendülettel 
játszanak a színészek, hogy velük nem nehéz ... a részletekben differenciálnia a 
darab fő gondolatait a rendezőnek” (Ü., 1980. 4: 199). Azt is észreveszi a kritikus, 
hogy a rendező a pszichikai történésekre is odafigyel, meg azt is, hogy a színészek 
alkotókedvének is szabad teret adott. Végül is, írja, „egységes és színvonalas előadást 
láttunk a bemutatón”, amely tömörítés révén még értékesebb produkció lehetne.

Albert Mária személyesítette meg a főnővért. Gerold leegyszerűsített 
alakításról adott hírt, melyben a színésznő perlekedik, őrmesterként ordítozik, 
de hiányzik alakításából a negédesség, a „mézbe mártott méreg”, amellyel az ő 
kiszolgáltatottságára is fény derülhetne, s így kifejezőbbé válhatna „a mindent 
átfogó mechanizmus modellje”.

Átlagon felüli alakítást nyújtott Árok Ferenc (Billy Bibbit), Salamon Sándor 
(Dalé Harding), s részben az orvost alakító Barácius Zoltán.

A legjobb színészi teljesítmény Földi László vagánya volt, aki természetességével, 
spontaneitásával emberileg elfogadhatóvá tette a megszemélyesített figurát, s 
időnként a belső drámát is tetten érhető módon juttatta kifejezésre. Méltó partnere 
volt az alakításban Kovács Frigyes Indiánja, akinek jelenléte a színpadon szintén 
az előadás legszebb pillanataival ajándékozta meg a nézőtéren ülőket (M.Sz., 1980.
11.19., 14).

Csordás Mihály is az Indiánt megszemélyesítő Kovács Frigyes alakítását emelte 
ki, valamint az életszerű, hús-vér McMurphy szerepében jeleskedő Földi Lászlóét. 
Rajtuk kívül Árok Ferenc, Albert Mária, Salamon Sándor szereptolmácsolását 
tartotta sikeresnek, illetve Albert János, Medve Sándor, Szabó Ferenc, Bada Irén 
és Süveges Eta kiegyensúlyozott játékát emelte ki (Ü., 1980. 4: 200).

Az Egerek és emberek című regény drámaváltozatát mutatta be a Népszínház 
magyar társulata az 1982/83-as évadban Vajda Tibor rendezésében. A John 
Steinbeck műve alapján készült színházi előadás megosztotta a kritikusokat. A 
recenziókat olvasva ezúttal is úgy tűnik, mintha nem egyazon előadásról készültek 
volna az értékelések. Gerold László a Hídban, míg Aladics János a Magyar Szóban 
közölte véleményét a bemutatóról.

Gerold László egyértelműen elvetette a produkciót. „Ebben az előadásban szinte 
semmi drámaiság nincs”, jelentette ki minden kétséget kizáróan. Megemlítette a 
rossz szereposztást, valamint azt, hogy „Vajda Tibor rendezése leginkább, de 
nem kizárólag, a csoportjelenetek esetében megengedhetetlenül kidolgozatlan”



(Híd, 1983. 4: 544). Végkövetkeztetését pedig így fogalmazta meg: „Naivságok, 
következetlenségek sora, amit tetéz, hogy köztük elveszik -  ha egyáltalán volt -  az 
előadás koncepciója, a színre állítás miértje” (Híd, ua., 545).

A színészi játék elemzése se mutatott ki pozitívumokat. Kovács Frigyes 
(George) alakítása erőtlen volt, hiteltelen és deklamálással egybekötött. Szavalás
ból állt Szabó Ferenc (White), id. Szabó István (Candy), részben Medve Sándor 
(Carlson) és Albert János (Síim) szerepmegjelenítése, azzal, hogy az utóbbi inkább 
borbélyra, esetleg kocsmárosra hasonlított, semmint szántóföldi kocsisra. Tallós 
Zsuzsa (Curleyné) és Sebestyén Tibor (Curley) műkedvelősködött, állította a re
ferens. Fischer Károly, a vendégművész „legalább kitalált, vagy kiválasztott egy 
sablont”, amelyet következetesen végigvitt. És az is tény, „hogy az első labdára star
tol, amikor dadogó-gügyögő nagy kölyökként állítja elénk a kisregény Lennie-jét, s 
nem keres árnyalt eszközöket a szerep megrajzolására” (Híd, ua., 545).

Aladics János úgy értékelte, hogy Vajda helyes érzékkel kiiktatta a már koráb
ban közhelyesített négerkérdést. Darabértelmezése ingadozik „a realitás, már-már 
naturalista és a meglehetősen visszafogott lírai tolmácsolásmód között”, színészve
zetése pedig „nem kis hozzáértésre vall”. A nyolctagú együttes, hangsúlyozta Ala
dics, „képessége teljében játszott”. Fiscber Károly elsöprő közönségsikert aratott 
a retardált Lennie szerepében. Kovács Frigyes visszafogott érzelmekkel, nagysze
rű artikuláció kíséretében, kiegyensúlyozottan játszott. Albert János „éretten, a 
jellemalakítás meg-megvillanó jegyeivel” formálta meg Síimet. Nyugdíjasként id. 
Szabó István is fellépett a félkarú Candy szerepében tehetségének teljes kibonta
koztatásával. Tallós Zsuzsa a jó rendezésnek köszönve, végre kifejezésre juttathatta 
tehetségét. „A néha darabosnak tűnő, gyorsan pergő képeket a közönség nyílt színi 
tapsokkal honorálta”, szögezte le a napilap kritikusa. Hozzátette: immár nyilvánva
lóvá vált, hogy a nyolcvanas évek elejére sikerült megállítani a társulat lefelé gör
dülő szekerét, amit a kontár és szakszerűtlen társulatvezetés okozott (M.Sz., 1983. 
IV.5., 12). A nyolcvanas évek elejére ugyanis igencsak elvitathatatlanná vált, hogy 
a Népszínház magyar társulatának produkciói sorozatosan minőségen aluli teljesít
ményt nyújtottak.

Az egyébként jó hírnévnek örvendő zágrábi rendező, Zelimir Orešković „ke
vés újat produkált” Henrik Ibsen Nóra című színpadi művének megrendezésében. 
A bemutató két recenzense, Gerold László (Híd) és Aladics János (Magyar Szó) 
egyetértett abban, hogy nem kapott választ a kérdésre, mi is az üzenete a látottak
nak a nyolcvanas évek nézője számára. Szereposztási melléfogás volt ugyanakkor 
Barácius Zoltánnal eljátszatni Torvald Helmert, korhű környezetben, illetve korhű 
kosztümökben játszatni a drámát (M.Sz., 1983.X.27.,12; Híd, 1983. 12: 1459-1460.).

Csordás Mihály az Üzenet 1983. évi 11. számában a rendezésről azt állította, 
hogy az a vendégrendező „alkotói hozzájárulásával” történt, aki Ibsen szimbóluma
it az előadás középpontjába igyekezett állítani. A jól elkészített, gördülékeny előa
dásban a társulat is komolyan vette feladatát, és a legaprólékosabban kidolgozott 
produkció korrekt, ötletekben gazdag, élményt adó és szolid színpadi játék lett. Kis



sé hiányosnak ítélte viszont a női lélekábrázolást, és alig-alig sikerült „Nórának és 
Torvald Helmernek az átmulatott éjszaka utáni jelenete” (Ü., 519).

Gerold szerint a szabadkai előadásnak nincs vezérfonala, ezért is lett érthetetlen 
Jónás Gabriella Nórája. A színészi nagyjelent nincs előkészítve, így Nóra belső 
világának összeomlása is homályba veszett (Híd, ua., 1461). Aladics Jánosnak az volt 
a véleménye, hogy a címszereplő alakítását „kiművelt színészmestersége mentette 
meg a teljes kudarctól” (M.Sz., ua.).

Mindhárom referens Korica Miklós alakítását emelte ki. Krogstadként nemcsak 
felmondtaa szöveget, hanem némi emberi mélységgel is rendelkezett a szerepformálása 
(Híd, ua., 1461). A „testi-lelki átlényegülés magasiskoláját demonstrálta” a színész, 
így téve hitelessé szereptolmácsolását, állította Aladics János. Problematikusnak 
minősítette viszont Bada Irén Lindénéjét. A puszta szövegfelmondáshoz a 
jelmeztervezőnek, Jasmihka Ješićnek a melléfogása társult: „ruha szörnyszülöttbe” 
öltöztette a színésznőt. Ránk doktort Medve Sándor elképesztő szenvtelenséggel 
jelenítette meg. Juhász Anna (Annemarie) „meleg embersége ... disszonánsán 
hatott ebben a másképpen hangolt előadásban”. Előadás-értékelését mellesleg 
egy kérdéssel zárta Aladics: vajon megadná-e Ibsen a szabadkai előadásnak az 
elégséges osztályzatot?! Barácius Zoltán ifj. Szabó Istvánnal készített interjút a 
Magyar Szónak 1984 januárjában a Negyven gazfickó és egy ma született bárány 
című „időszerű politizáló dráma” bemutatásának apropójára. A kevésbé ismert 
darabot, úgymond, a rendező fedezte fel, így akár magyar nyelvű ősbemutatóról is 
beszélhetünk. A mű szerzője, a csehszlovák Danek Oldrich ,,[a]z emberi felelősség 
és magatartás drámáját” írta meg ebben a színműben, ilyen értelemben pedig 
időszerű kérdések feszegetéséről van szó, hiszen ma sem idejétmúlt a felelősségről 
és annak vállalásáról beszélni, nyilatkozta Ifj. Szabó István (M.Sz., 1984.1.12., 12).

Gerold László kritikájában erkölcsi célzatú parabolának nevezte a Negyven 
gazfickót, melyben a rendezői szándék azt igyekezett bizonyítani a nézőtér 
körbejárása révén, hogy a közönség is szereplője a látottaknak, résztvevője az 
erkölcsi párbeszédnek, illetve hogy „a történet erkölcsi vonatkozását” ily módon 
is a sajátjának érezheti a publikum. Az időszerűséget szolgálta a rendezésben pl. 
az előjáték, mely afféle színház volt a színházban: diszkózó fiatalok játsszák el a 
Heródes korabeli csecsemőgyilkosságot, így jelenidejűsítve azt. Az elképzelés és a 
megvalósítás nem volt mindig összhangban, állapította meg a referens, a szőlészek 
közül pedig sokan csak jelen voltak, de szerepformálás nélkül (M.Sz., 1984.1.24., 13).

Csordás Mihály az Üzenet 1984.évi 3. számában elemezte az előadást. A művet 
ő is példázatnak tekintette, melyben az egzisztencializmus iránt erősen vonzódó 
cseh szerző időszerűsítette a régi, bibliai történetet. A kritikus megállapította, hogy 
aktualizált előadás lett az Oldrich-darabból, és leírta a jelenetek „kinézetét” is. Nem 
tartotta a produkciót kiegyensúlyozott kerek egésznek, de elismerte, hogy egyes 
részleteiben maradandó színházi élményt nyújtott. Korica Miklós (tiszt) Csordás 
szerint beragyogta a betlehemi világot a szabadkai színen, „neki sikerült belülről, 
a tulajdonságaiban ábrázolnia a groteszk történet egyik kulcsfiguráját”. A többiek,



Kovács Frigyes, Szabó Ferenc, Jónás Gabriella csak egy-egy jelenetben voltak 
igazán jók, máskor viszont kialakult színészi reflexeikre, rutinjukra támaszkodva 
oldották meg színészi feladataikat (Ü., 1984. 3: 142-143.)

A 20. század nyolcvanas éveinek elejére számos megoldatlan probléma 
halmozódott fel a magyar társulatban. Egy-egy, a sajtóban megjelent tudósítás szinte 
megelőlegezni látszott a hamarosan bekövetkező összeomlást. 1984 januárjában pl. 
Barácius Zoltán színházi tudósítása a Csodák pedig nincsenek címet viselte (H.N.,
1984.1.6., 8), hiszen a társulatnak számos nehézséggel, tisztázatlan kérdéssel kellett 
szembenéznie, melyek között a hetekig fütetlen színpad és próbaterem éppúgy 
megoldásra váró gondot okozott, mint a művészeti vezetés, vagy a házi rendező 
hiánya, és a terepjárásban igencsak elfáradt/elfásult színészek kilátástalanságot 
sugalló helyzete. Merthogy évközben elhunyt ifj. Szabó István rendező és 
művészeti vezető. Megkezdett rendezését Boško Pištalo fejezte be, igen dicstelenül. 
Szükségmegoldásként Árok Ferencet nevezték ki társulatvezetőnek. Szakmai 
értelemben tehát a magyar együttesnek nem volt se igazi művészeti vezetője, se 
állandó rendezője, a „vendégrendezők többsége kikapcsolódásnak, lazításnak 
veszi itt a munkát” -nyilatkozta Árok a Magyar Szó bán Bartuc Gabriellának. 
S mi nyugodtan azt is hozzátehetjük: meg pénzszerzésnek! A színészek száma 
mindössze 22-re apadt. Közülük csak hétre lehet valamiféle repertoárt építeni, s 
„a fiatalok hiánya is gondot okoz” (M.Sz., 1984.XII.30., 13). Előre megtervezett 
műsorkialakításról, valamiféle műsorpolitikáról, színházi arculat létrehozásáról, 
annak megvalósításáról tehát, ekkor már szó sem volt/lehetett. Meghatározott 
számú produkciót kellett realizálni meghatározott pénzösszeg fejében. Teljesíteni 
az előírt előadásszámot, s azzal, hogy a minőséges színjátszás követelményeinek is 
meg kellene felelni, csak nagyon kevesen, vagy inkább senki sem törődött. Komoly, 
változásokat igénylő helyzetbe került a magyar társulat. Összvajdasági státuszát 
tekintve a népszínház jellegű magyar színjátszás válságát kell megállapítani, a 
szakszerű megoldáskeresés viszont nem következett be, elmaradt. Az első negyven 
évben betöltött pozícióját, meg az addig megfogalmazott és realizált küldetését a 
Népszínház magyar színészegyüttese többé már nem volt képes eredményesen, 
célra vezető módon betölteni. Az újrafogalmazás pedig nem történt meg.



Machiavelli: Mandragora. 1952.1.17.
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A KÖNNYŰ MÚZSA ÖLELÉSÉBEN FOGANT KÖZÖNSÉGSIKER

( 1951 -  1985)

SZÓRAKOZTATNI MINDENÁRON?

A vígjátékoknak, bohózatoknak elsősorban közönségcsalogató szerepük volt. 
A klasszikus művek mellett számos volt azoknak a daraboknak a műsorba iktatása, 
melyek egyszerűen csak a közönség szórakoztatását szolgálták. Csupán kellemes 
időtöltést szándékoztak biztosítani, a nagyérdemű kedvében járni. Messze ívben 
elkerülték még a látszatát is annak, hogy magvas mondanivalóval „fárasszák” a 
nézőtéren ülőket. A hatvanas évek elején tehát megjelent a könnyű, hangulatos, 
pergő színpadi játékot feltételező produkciók iránti kereslet, már csak azért is, hogy 
felvegye a harcot a mozival szemben, amelynek akkori, szórakoztatási igényeket 
feltétel nélkül kiszolgáló műsorrendje nagy vonzerőt jelentett. Ennek az elvárásnak 
égisze alatt azonban, sajnos, szakmai szempontból sokszor minősíthetetlen színpadi 
játékok csusszantak be a színházi repertoárba, ami nagyon sokat ártott a publikum 
színházi ízlésvilága kialakításának, mert olyan előadásokról hitette el azt, hogy ez 
a színház, melyekről kimutathatóak voltak a dilettantizmus jellegzetes kórtünetei.

Derűvel teli bemutatóról adott hírt Lévay Endre a Hét Napban 1960 február
jában. A milliárdos című bohózatot Pataki László rendezte. Ebben az 1959/60- 
as évadban egyértelműen a vígjátékok domináltak a műsorrendben. Fehér Klá
ra, Marivaux, Bejach, Lippay Etelka, Richard Nash nevével találkozunk. Raoul 
Praxy bohózata nem tartozott a remekművek közé. A darab cselekménye akár 
két mondatba is belefér, írta a referens, de „a leleményes rendezőnek ... ez is elég 
ahhoz, hogy fordulatokban, ötletekben gazdag játékot kerekítsen belőle”. Pataki az 
első jelenttől az utolsóig „pontosan irányítja ezt a színpadon gördülő ekhósszeke- 
ret, ... erősen kezében tartja a gyeplőt” annak bizonyítására, hogy a színház nem 
tévesztendő össze a cirkuszi arénával.

Czehe Gusztáv első főszerepe a darabbeli Chrochard. A kishivatalnokot igé
nyes művészi színvonalon jelenítette meg. Juhász Anna (Marié) testhezálló szerep
ben, tehetséges komikaként állt helyet. A referens megdicsérte még Fejes György 
karikírozó képességét és Szabó István Bertin-alakítását (H.N., 1960.11.28., 7).

Május közepén mutatta be a társulat Alexandru Kirifescu vígjátékát, melyet 
Dévavári Zoltán a kapzsiság szatírájának nevezett a hetilapban közzétett kritikájában. 
A Szarkafészek című darabot Virág Mihály állította színre. Elöljáróban a recenzens 
megjegyezte, hogy immár bevett szokása a színháznak, hogy kapuzárás előtt 
leheletkönnyű vígjátékot mutat be az együttes, így csalogatva a nagyérdeműt a 
fülledt nyári estéken a színházba. Dévavári a darabbal kapcsolatban azt is leszögezte, 
hogy a szerző többet akart, mint megnevettetni a nézőket. A szatíra eszközeivel 
egy egész osztály álerkölcsösségének, romlottságának bemutatására vállalkozott, 
de ez nem sikerült neki. Sok pl. a melodrámai elem, meg kacagásra is kevés okot ad



a Szarkafészek. A színészi alakítások közül Heck Paula házsártos öregasszonyát, 
Romhányi Ibi törékeny fiatalasszonyát emelte ki, továbbá elismeréssel szólt 
Nagygellért János, Kiss Júlia, Huszka Ica, Juhász Anna, R. Fazekas Piri és 
Fejes György szereptolmácsolásáról (H.N., 1960.V.19., 8).

Ugyancsak 1960 májusának végén mutattak be egy háromfelvonásos, amerikai 
tárgyú vígjátékot. Az esőcsináló Richard Nash olykor drámai feszültségekkel is 
teli darabja volt, állította a Magyar Szó színházi referense. Az előadást Garay Béla 
rendezte. Amiért említést teszünk róla, annak oka abban rejlik, hogy az előadás 
szünetében Tripolszky Géza, aki vajdasági festők magántulajdonban lévő alkotásai 
közül válogatott, egy képkiállítást nyitott meg. Milán Konjovié, Boschán György, 
Hangya András, Petrik Pál, Ács József, Milán Kerac neveit említette, a többi 
között, a napilap tudósítója {M.Sz., 1960.VI.1., 12).

A magyarországi fiatal humorista, Dunai Ferenc müvét, A nadrágot ugyan
csak Garay Béla rendezte évadzáró előadásként. Barácius Zoltán tudósításából 
megtudhatjuk, hogy a premierközönség nem volt elragadtatva a lassú, hosszadal
mas bevezetéstől. A nevetés csak a második és a harmadik felvonásban hangzott 
fel az egyébként is cselekményhiányos, bohózat és szatíra határán egyensúlyozó 
produkció láttán (H.N., 1963.VI.4., 10).

A Felnőnek a gyerekek Viktor Rozov jelentős, kortárs szovjet színműíró 
műve volt. Ő volt a Szállnak a darvak című, világsikerű film szövegkönyvírója, 
így nagy volt az érdeklődés a vígjáték iránt, melyet több mint kétszáz színházban 
játszottak ez idő tájt. Az előadást Milán Topolovački vendégrendező vitte színre, 
méghozzá az utánpótlást jelentő fiatal színészek közreműködésével, kiknek 
ez afféle vizsgaelőadása volt. A bemutató után vegyes érzelmekkel távozott a 
színházból Dévavári Zoltán, a Hét Nap színházi referense, mert, mint írta, „sokkal 
több elevenséget, kevesebb meglehetősen naiv oktatást, változatosabb cselekményt, 
pergőbb jeleneteket és főleg -  vígjátékról lévén szó -  ízesebb, zamatosabb, 
sziporkázóbb humort szerettünk volna látni és hallani”. Az előadás híján volt a 
gördülékenységnek, s tele volt „narratív állóképekkel”. Egyedüli pozitívumát 
abban látta a kritikus, hogy a két éve szerződött színészek -  közöttük volt Salamon 
Sándor, Bada Irén, Szabó Ferenc meg Nagy István is -  megmutathatták, hogy 
mire képesek a színpadon, egyiküknek-másikuknak azonban még darabos volt a 
mozgása, s a dikciója is sok kívánnivalót hagyott maga után (H.N., 1964.11.7., 11).

Nagy reményeket fűzött a művészeti vezetés az egyik legismertebb kortárs 
magyar humorista, Tahi László Most majd elválik című vígjátékának bemutatá
sához. A Jászai-díjas szegedi vendégrendező, Komor István állította színpadra 
a csalódást okozott produkciót. A túlságosan leegyszerűsített, sablonos darabot 
uniformizált megoldások segítségével rendezte meg. Említésre méltónak Pataki 
László (Várady Péter) alakítását nevezte Gerold László, illetve R. Fazekas Piri 
(mama) és Szabó Ferenc (dr. Kovács) jeleskedett még, bizonyítván „hogy a komé
diát fölényesen, mintegy a szereppel kacérkodva kell játszani”. A többiek játéka 
érdektelen volt (M.Sz., 1964.X1I.25., 9).



„Afféle politikai, társadalmi szatírának készült az Egérút. Hogy mégsem lett 
azzá, azért főleg az író a felelős”, írta előadás-értékelésében Gerold László (M.Sz., 
1965.XII.25., 9). Gyárfás Miklós darabját Szász Károly magyarországi rendező 
vitte színre. Dér [Dévavári] Zoltán egy egész listát állított fel a hiányosságokra 
vonatkozóan. Mint írta, hiányzik a sziporkázó szellemesség, a cselekmény 
magabiztos és következetes vonalvezetése, az önfeledt játékosság, a gyorsan pergő 
jelenetek lehetősége stb. Szerinte maga a történet is hiteltelen, a figurák pedig 
vázlatosak (H.N., 1965.XII.3., 12).

Szász rendezése a szatirikus elemek kiemelésére összpontosított, mértéktartó 
volt és kerülte a trivialitást. A két referens azonos véleményen volt Verseghy József 
(Orbók István) szerepformálását illetően. Tőle láthatták a nézők a legsikerültebb, 
a legárnyaltabb alakrajzot, meg a kiváló jellemábrázolást is. A legkövetkezetesebb 
karakteralakítás Heck Paula hetvenéves Tóni nénije volt, míg Szabó Cs. Mária 
sallangmentesen elevenítette meg a feleséget. A „bájos szocialista tündér” 
szerepében Majoros Katica remekelt.

Ugyancsak Szász Károly rendezte 1966 őszén a Mészöly Dezső fordította 
Leszállás Párizsban című Marc Camoletti-vígjátékot. Vukovics Géza, a Magyar 
Szó kritikusa arra a következtetésre jutott, hogy a műsorra tűzött darabot nehéz 
lenne rosszul játszani, „ugyanakkor roppant könnyű híg bohózattá oldani” 
(M.Sz., 1966.X.25., 9). A szegedi vendégrendező, mint írta, kissé tanára is volt 
az előadásban szereplőknek. Semmit sem bízott a véletlenre, nehogy az előre 
nem látott dolgok esetleg kizökkentsék a fiatal színészeket. Egybehangolta a 
tapasztaltak, illetve a kevésbé jártasak színpadi játékát. R. Fazekas Piri (Berthe) 
egy árnyalattal „ízesebb” volt a többieknél, akik egyébként fiatalos lendülettel, 
élvezettel játszottak. Az volt a legfőbb erényük, hogy a lehetetlenebb helyzetekben 
is természetesen hatottak. Vukovics Géza úgy ítélte meg, hogy a „pikantériával 
ízesített, gondűző darab” közönségsiker lesz (M.Sz., 1966.X.25., 9). Igaza lett!

Él és virul a színpadi giccs! Ezzel a gondolattal vezette be színházi jelentését 
Dévavári Zoltán a Hét Napban a Feleség férj nélkül című Nádassy László- 
vígjáték premierjéről, melyen jóízűen lehetett nevetni. Pataki László rendezte 
az 1967. szeptember 28-án bemutatott kétrészes darabot, melynek vérszegény 
történetét szellemes szójátékok, jól bevált tréfák tarkították. Az ügyesen 
felépített cselekményt régebben is alkalmazott színpadi fogások eszköztárának 
felhasználásával jelenítették meg a színészek. Jó iramú, gördülékeny előadás lett az 
ötszereplős produkció, melynek önfeledten tapsoltak a nézők. Dévavári név szerint 
Sántha Puszta Lajost (Péter) dicsérte meg (H.N., 1967.X.6., 11).

„Hajlamosak vagyunk színházainkat merkantil szellemmel vádolni”, írta 
Dévavári a hetilap 1968. március 8-i számában Török Rezső A gyereket a gólya 
hozza című kétfelvonásos bohózatának bemutatója után. Tekintettel azonban arra, 
hogy a vajdasági magyaroknak csupán egy színháza van, amelynek tragédiát, 
komédiát, operettet, musicalt, sőt kabarét is kell játszania, jobban szembetűnik 
a könnyű műfaj térfoglalása, ezt a helyzetet viszont, általánosítás esetében, a



szellemi igénytelenséggel szokás kiegyenlíteni, holott nem biztos, hogy erről 
van szó. A „szinte francia könnyedségű”, mesterien megírt Török-darabot Seregi 
László budapesti vendégrendező állította színpadra ifj. Szabó István segédletével. 
A rendezésből nem hiányzott a mesterségbeli tudás a cselekmény- meg a 
színészvezetésben. Gyorsan pergő humoros jelenetek sorát építette a vérszegény 
történet köré a rendező, s így kétórás jóízű komédiázással, nevetéssel ajándékozta 
meg a publikumot. (H.N., 1968.III.8., 10).

Szűcs Imre tudósításából tudjuk, hogy A gyereket a gólya hozza teltházas 
előadás volt Újvidéken is (M.Sz., 1968.111.20., 8).

A budapesti Madách Színház fiatal rendezője, Herényi Imre állította színre 
Szabadkán a Giulio Scarnicci-Renzo Tarabusi szerzőpáros Kaviár és lencse 
című világsikerű vígjátékát, melyet Mészöly Miklós fordított magyarra. A 
napilapban a vendégrendező nyilatkozott arról, hogy a magyar fővárosban egy 
évvel előbb rendezte meg a darabot, s azóta már százszor játszották (M.Sz.,
1968.V.16., 8). A produkciót Gerold László értékelte a Magyar Szó 1968. május 22-i 
számában. Megállapította, hogy műfaji túlzsúfoltság jellemző a darabra, jelesül a 
burleszk, a bohózat, a bohóctréfa, a krimi, a melodráma, a társadalmi dráma, sőt 
még a commedia dell’arte elemei is kavarodnak a színpadon, méghozzá egységes 
műként. Erről mondta a rendező az interjúban, hogy „ami a mű egységét adja az az 
olaszosság” (M.Sz., 1968.V.16., 8).

A Hét Afapban is megjelent egy előzetes tájékoztató a „világjáró színdarabról” 
és a Madách Színház fiatal rendezőjéről. Gönci Sára azt hangsúlyozta, hogy „ren
dezői utasításai tökéletes visszhangra találtak a vígjáték figuráinak megelevenítői
nél”, nem csoda, hogy nagy siker lett az előadás (H.N., 1968.V.24., 10).

A produkció játékmestere, Kerényi Im re az első felvonásban egy kissé 
vontatottan indított, de később, az előadás végén a vastaps is azt nyomatékosította, 
hogy a szabadkai színpadon sikeres előadás született, melyben Pataki László 
(Antonio) nyújtotta a legkiegyensúlyozottabb alakítást. A többi, a nagyúri világ 
alakjait megjelenítő színész, Gerold véleménye szerint, tévesen értelmezte a 
szerepét, és olykor túl komolyra sikeredett a szereptolmácsolásuk. Petrik Pál 
légkörteremtő, funkcionális díszletet tervezett (M.Sz., 1968.V.22., 8).

Heltai Jenő bohózata, a Naftalin, csak kétórás kellemes szórakozást nyújtott 
a közönségnek. A színészek minden képességüket latba vetették, de az „avatag 
meséjű, sekély szövegű bohózat” csak „vértelen mosolyt” csalt a publikum arcára -  
állította Dévavári, a Hét Nap színi referense. A színpadon „ki-be szaladgáltak, vagy a 
naftalinos szekrénybe bújtak” a szereplők. Hogy a hiányosságok ellenére „egységes 
hangulat, egységes légkör alakult ki, hogy a burleszk mesefonala töretlen maradt, 
hogy a patikamérleggel adagolt humor olykor azért mégiscsak megmosolyogtatta” 
a nézőtéren ülőket, az a kritikus szerint a színészek jóízű komédiázásának volt 
köszönhető. Pethes György, a kecskeméti vendégrendező nem tudta kellőképpen 
kiaknázni „az áporodott levegőjű”, azonban „ügyesen megszerkesztett, ötletesen 
felépített darabnak a helyzetkomikumát”, így a produkció csak részben nevezhető



lendületes színpadi játéknak. Az igénytelenebb színházlátogatók körében akár 
sikerre is lehet számítani, írta Dévavári (H.N., 1968.X.12., 11).

Repertoárszínház lévén a szabadkai, évtizedek óta bevett szokás volt, hogy 
a művészeti vezetés műsorrendbe iktat olyan „bohóckodó bohózatokat”, mint az 
Egy bőrönd boldogság című Claude Magnier-darab volt 1969 októberében. Az 
előadás játéklehetőségeit sem használta ki Seregi László, s egységes stílussal sem 
rendelkezett a színpadi játék, állította Podolszky József, a napilap referense (M.Sz.,
1969.X.9.).

Dévavári egy kissé enyhébben ítélkezett ezúttal a látottakról, megjegyezvén, 
hogy amolyan jellegzetesen évad eleji hangulat uralkodott el a nézőtéren. A 
színpadot, publikumot jól ismerő kortárs francia szerző habkönnyű komédiázást 
lehetővé tevő darabja kicsit több lett, mint csak helyzetkomikumra épülő, „abszurd 
alaphelyzetből kiinduló történet”, mert egy csipetnyi társadalomkritika is 
beleszorult művébe, s a rendező a színészek közreműködésével „örömet okozó” 
gördülékeny előadást hozott létre. A szerepeket jól tolmácsoló színészeket név 
szerint is felsorolta (H. N., 1969.X.10., 11).

A világszerte sokat játszott kortárs francia szerző, Jean Anouilh Női zenekar 
című vígjátékát Kerényi Im re vitte színpadra, ám ötletei ezúttal nem váltak be, 
írta Gerold László a Magyar Szó bán. A felemás előadásból kimaradt a színészek 
„rájátszása”, Radmila Radojevié pedig funkció nélküli díszletet hozott létre, 
illetve két félreértelmezett szerepfelfogás is rontott az előadás összképén. Ugyanis 
Majoros Katica külső színészi eszközökkel túljátszottá Suzanne-t, Nagy István 
zongoristája pedig hiteltelen volt. A legkiegyensúlyozottabb alakítása K arna 
Margitnak volt a jól és hitelesen megformált Hortensennének, a karvezetőnek 
szerepében. Heck Paula Ermentinája csak a produkció első részében volt kielégítő.

Mellesleg a friss, szellemes indítás után mintha széthullott volna az előadás, s 
majd közvetlenül a vége előtt újra „összeállt” -  írta Gerold (M.Sz., 19671.11.3., 6).

Harag György, a Romániából érkezett vendégrendező 1971 májusában Tóth 
Miklós Elcserélt vőlegény című vígjátékának színrevitelével mutatkozott be a 
szabadkai/vajdasági magyar közönségnek. Gerold László a Magyar Szóban közölt 
egy interjút, amelyből arról értesülünk, hogy „amolyan színházi habos sütemény” 
van készülőben, mely rendezőileg azért jelent valódi erőpróbát, mert „elfogadhatóvá, 
artisztikussá” kell tenni egy jelentéktelen és irodalmi szempontból értéktelen 
szöveget. Ennek pedig legjárhatóbb útja az ötletgazdag megoldások igénybevétele. 
Elsősorban vidékjáró előadásról van szó, s Harag azt is elmondta, hogy otthon, 
Marosvásárhelyen, úgymond, klasszikusabb műfajú előadásokat rendez, s szívesen 
tenné ezt majd Szabadkán is, ha módjában állna. Erre vonatkozóan kapott is ígéretet 
-  műsorterv-függő a dolog - ,  most viszont arra törekszik majd, hogy a művészi 
szempontból kevésbé értékes műből jó előadást rendezzen (M.Sz., 1971.V.10., 4).

A produkcióról Aladics János írt kritikát a napilapba. Harag György rendezését 
a mértéktartás, a természetességre való törekvés jellemezte. Az élvezetes, 
kifogástalanul játszott előadásban Nagy István (Mátyás), Szabó István (Bodnár



János) alakítását, valamint Árok Ferenc megnyerő Pistáját és Majoros Katica 
kiváló, vígjátéki képességét bizonyító Gizikéjét emelte ki. Pásthy Mátyás (Gyula) 
jelenlétének a társulatban szintén elismeréssel adózott, hiszen a színész előzőleg 
a Zombori Népszínház szerb társulatának tagja volt. R. Fazekas Piri Lujzájáról 
az volt a véleménye, hogy a kelleténél kevésbé volt vígjátéki könnyedséggel 
megalkotott színpadi figura (M.Sz., 1971.V.13., 7).

A Mészöly Miklós fordította Bolha a fülbe című vígjátékot 1972 januárjában 
mutatta be a társulat Virág Mihály rendezésében. A hírlaptudósító azt is tudni 
vélte, hogy a Feydeau-művek reneszánszukat élik az európai színpadokon, s 
ehhez a vonulathoz csatlakozott a szabadkai is (M.Sz., 1972.1.18., 9). A produkciót 
Urbán János értékelte a napilapban. Megállapította, hogy az előadás „a cselszövés 
előkészítésével a levélírás jeleneténél néhány percre mintha nagyobb odafigyelésre 
késztetné a nézőt, hogy aztán a szellemesen felépített, az állandóan fokozódó 
bohózat, a színművészek lendületes játéka végképp magával ragadja” a publikumot. 
Virág Mihály ezúttal mint vígjátékrendező „minden vonatkozásában érvényesítő 
és gazdagító munkát” végzett. Pataki László két teljesen különböző jellemet 
jelenített meg kettős szerepében. „A nehéz feladatot külsőségeiben a színész 
Székely Piroska jelmeztervező ötleteinek segítségével gyorsan, filmszerűen 
oldotta meg”. Mindkét színpadi figurájának realizálása emlékezetes marad. Jól 
kidolgozott egyéni alakítások jellemezték egyébként a kifogástalan, gördülékeny, 
lendületes összjátékú előadást (M. Sz., 1972.1.18., 10).

Virág Mihály rendezte meg Jaques Audiberti Becsapott menyasszony 
című szatirikus vígjátékát, melynek színre állításában a körszínházi megoldást 
alkalmazta. Szándékában állt „egy szürrealisztikus előadás” megrendezése. A 
napilapban közzétett interjúban Virág azt is elmondta, hogy ,,[h]a a játékot, a zenét 
és az újszerű díszletmegoldást sikerült összeötvözni az író mondanivalójának lírai 
hangvételével, akkor egy valóban újszerű előadást láthat közönségünk” (M.Sz.,
1972.11.19., 15).

A február 22-i bemutatóról Gerold László írt elemzést a napilapban. Véleménye 
az volt, hogy a mű megjelenítése igényelte volna „a valóság és képzelet, a realista és 
szürrealista jegyek” kettőségének jelenlétét a produkcióban, de a bemutatón látott 
színpadi játék nehézkessé vált, a színészek pedig mintha elvesztek volna a sokféle 
játéklehetőség között. Gerold a könnyedebb intellektuális játszadozás formáját is 
hiányolta Virág rendezésében, lévén hogy nem sötét drámáról van szó, „hanem 
a fantázia szárnyán magasan röpködő színpadi játékról”. Kasza Éva (Alarica) 
deklamált, Bata Ferenc (Parfait király) pedig elhibázott színpadi játékot produkált. 
Egyedül Sántha Puszta Lajos szenilis marsallja állított teljes figurát a nézők elé. 
A kritikus zátonyra futott előadásnak nevezte a bemutatót (M.Sz., 1972.11.26., 10).

Az 1972/73. évadban Virág Mihály Natalia Ginzburg Jókedvemben vettelek 
el, Sándor János szegedi vendégrendező pedig Görgey Gábor Handabasa című 
vígjátékát állította színpadra.

Az olasz írónő szatirikus vígjátéka nem kimondottan akcióvígjáték. A szülő és



gyermek közötti konfliktus kibontakoztatása akár aktuális probléma felvetéseként 
is felfogható. A darab műsorra tűzését Gerold műsorpolitikai tévedésként értékelte. 
Az ötszereplős darabot unalmasnak, üresnek, steril szövegűnek nevezte, amelyben 
három teljesen kidolgozatlan, sablonos figura jelent meg a színpadon, az egyébként 
elenyésző verbális komikumra épülő darabban. Majoros Katica (Giuliana) és 
Szabó Cs. Mária (Pietro) igyekezett egy-egy jellemformáló mozdulattal, illetve 
ígéretesnek tűnő színpadi megoldással valamiféle elfogadható szereptolmácsolást 
nyújtani, de ezzel nem lehetett megmenteni az előadást. Gerold arra hívta fel 
írásában a színház művészeti vezetésének a figyelmét, hogy elérkezett az ideje 
annak, hogy hazai szerzők vígjátékait tűzze műsorra a társulat: lásd pl. Kopeczky 
László darabjait (M.Sz., 1973.1.25., 10).

A Handabasa évadnyitó, „vastapsos” produkció volt. A napilap színházi 
referense arra a megállapításrajutott, hogy „Görgey szövege minden szokványossága 
ellenére is szellemes megoldásokra, fergeteges iramú és mulattató előadásra nyújt 
lehetőséget, csábít a színpadi játékosságra”. Sándor János rendezése viszont, Gerold 
szerint, stílustalanságban tobzódó színpadi tákolmány lett, amely nélkülözte az 
időszerűséget, így Székely Piroska jelmezei is a melléfogás jegyében születtek. A 
színészi játék hatásos, de üres volt, állította, és a ripacskodásig terjedt. A rendezés 
vétke a stílustalanság volt, írta Gerold. Csak Majoros Katica (Vilma) és Albert 
János (Hangai), valamint Juhász Anna (Lidi) színpadi alakításáról írt elismerően 
a recenzens (M.Sz., 1973.X.4., 12).

Tabi László ültette át magyar nyelvre Emil Braginszkij és Eldar Rjazanov 
Ma éjjel megnősülök című vígjátékát. A szabadkai előadás kísérőzenéjét Lengyel 
Gábor írta. A budapesti József Attila Színház nagysikerű előadását Virág Mihály 
vitte színre Árok Ferenc, Albert Mária és Czehe Gusztáv főszereplésével. Ez 
alkalommal Gerold László az igazi vígjáték mibenlétét abban fogalmazta meg, 
hogy annak két fontos eleme van. Jelesül, a megnevettetés és az elgondolkodtatás. 
Az előbbi az eszköz, az utóbbi pedig a cél. Sajnos, mint írta, „a poénerdöben 
elveszik a lényeg, az igazi mondanivaló”. Ez történt a Virág rendezte, sok komikus 
ötlettel fűszerezett, fergeteges tempót diktáló előadásban is. Árok Ferenc (Péter) 
megint bebizonyította, hogy ellenállhatatlan és elsőrendű komikus tehetség, aki 
képes emberi tartalommal feltölteni a színpadon megjelenített figurát. Albert 
Mária (Anna) kevésbé komikus, de korrekt alakítást nyújtott. Czehe Gusztáv 
szereptolmácsolása harsányra sikeredett. Kellemes színfoltja volt a produkciónak 
a Majoros (Vera), Heck (Olga néni), Sántha (Juhász) Anna (Liza néni), valamint 
Süveges (Vali) és Kotróba Júlia (Marina) kettőse, illetve a Szél (Iván), Salamon 
(Szása), Pásthy (Misa) alkotta trió (M.Sz., 1974.1II.3., 14).

Kétes értékű darab volt Pierre Aristide Brél vígjátéka, a Tíz kiló arany, 
mely a bemutató egyik recenzense szerint megfelelő dramaturgiai és renderői 
„kozmetikázással” akár elfogadható előadás is lehetett volna. A bohózatot viszont 
mind a bérletesek, mind pedig a nem bérletesek zsúfolt nézőtere fogadta (M.Sz.,
1982.III.5., 7).



Csordás Mihály az Üzenetben közzétett kritikájában azt írta, hogy a Tíz kiló 
arany előadása arra figyelmeztet, „milyen mélyponton /van/ a többre érdemes 
együttes”. A vígjáték ismétlődésektől hemzseg, és „mindenféle stílusjegyek 
nélküli”. Sík Ferenc budapesti rendező „szinte a teljes szöveg felhasználásával 
készítette el a rétestésztaként nyúló előadást. [...] A szakmailag és egyáltalán 
logikailag indokolatlan fordulatok sorára példa ez az előadás” ({/., 1982. 4: 223).

A Vajda Tibor rendezte Marcel Achard-féle romantikus játékban, A világ 
legszebb szerelme címűben, Gerold László szerint az igazi főszerepet a kosztü
mtervező Mihajlović Annamária, meg a fővilágosító -  nevét nem tartalmazta a 
színlap -  játszotta. Az előbbi „valóban szép, pompázó és színárnyalatokat harmo
nikus egységbe szerkesztő, gyönyörű, gazdag ruhákat tervezett, amelyek a fővi
lágosító értő fénybeállításában régi mesterek képeinek hangulatát, kompozícióit 
idézik”. Ez a vizuális élmény a meghatározó a produkcióban, a rendező viszont 
csak kisebb mértékben végezte el faladatát, mert a romantikus játék „se nem édes, 
se nem savanyú, de nem is keserű, csak ízetlen”, állapította meg Gerold. A szerző 
sem tudta eldönteni, „hogy Ludovic kapitány és Mária hercegnő, illetve a félelmet 
nem ismerő, igaz barát Gaspard és a varázslatos cigánylány, Stella szerelme vérbő- 
en romantikus, vagy mulatságosan játékos legyen”. A félmegoldásoknak köszönve 
„hibrid darab” lett az eredmény, a türelmes bemutató-közönség pedig, a Magyar 
Szó referense szerint, láthatóan unatkozott (M.Sz., 1984.IV.17., 12).

Csordás Mihály hasonlóképpen értékelte a produkciót. A soványka vígjátékban, 
mint írta, keverednek a stílussajátosságok, hiteltelen a szöveg meg a figurák is, 
egyedül Kolozsvári Grandpierre Emil nyelvi játékosságra épülő fordítását lehet 
csak élvezni. Az előadás egészére vonatkozóan a Hét Nap meg az Üzenet színi 
referense Mihajlovié Annamária szemet gyönyörködtető, hatásos színkompozíciójú 
jelmezeit emelte ki (Ü„ 1984. 8: 468).

Tabarin „az afféle kisvásári jelenetek szerzője” (H.N., 1984.XI.23., 31), kinek 
A megóvott szüzesség című vígjátékát ifj. Szabó István kezdte színpadra állítani, 
végül Boško Pištalo fejezte be a rendező bekövetkezett halála miatt. A hálátlan 
feladat végeredménye nem sok jót hozott. Az előadásban az első részt követően 
elapadt a játékkedv, s nyoma sem maradt az önfeledt játékosságnak. A lendületes 
kezdés után ugyanis hirtelen zuhanás következett, s a befejezés a szunyókáló nézők 
látványával zárult, írta helyzetjelentésében Csordás (Ü., 1985. 1: 35-38.).

Az újvidéki vendégjátékról Bartuc Gabriella tudósított. A ,jórészt üres 
széksorokban” körülbelül harminc néző foglalt helyet. A szabadkai Népszínház 
magyar társulata ez idő tájt valóban nehéz napokat élt át.



A ZENÉS VÍGJÁTÉK BŰVÖLETÉBEN

A szórakoztató műfaj másik közkedvelt formája a zenés vígjáték és 
bohózat volt, amely az ötvenes évek végétől állandó műsordarabja lett a magyar 
repertoárszínháznak. Az 1957/58-as idényben állította színre Virág Mihály Paul 
és Franz Schönthan szerzőpáros A szabin nők elrablása című századfordulós 
sikerdarabjának zenés változatát, melyet Kellér Dezső dolgozott át, Szenes Iván 
verseit pedig Horváth Jenő zenésítette meg. Kolozsi Tibor a Hét Napb&n egy 
kérdést tett fel az előadással kapcsolatban, jelesül: mit is látott a közönség, aki sokat 
nevetett és elégedetten távozott a színházból? Meg hogy nem derült ki végül is, 
mi köze a darabnak a szabin nők elrablásához. De hát miután repertoárszínházról 
van szó, írta, ezt a kérdést talán fel sem kell tenni. A tempós előadásban fellépők 
egyébként mindannyian „kivették részüket a nevettetésből és ezzel a sikerből 
is”. Egy szépséghibáját is felemlíti a produkciónak: a táncok nem voltak mindig 
ízlésesek (H.N., 1958.1.26., 7).

Nem egészen tíz év múlva a szegedi Komor István újra megrendezte a 
szabadkai színpadon az egykor sok színész számára jutalomjátékot jelentő Rettegi 
Fridolin történetét, akit ezúttal Pataki László tolmácsolt. Az előadás most is 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A társulat élszínésze „a kiforrott művész 
igényességével, mértéktartásával” rajzolta meg a ráosztott szerepet, s a kellemes 
szórakozást biztosító zenés vígjátékban a hálás közönség partnereivel együtt 
gyakran részesítette a kedvenceket nyílt színi tapsban (H.N., 1967.1V.28., 11).

A másik operett-könnyűségű vidám énekes játékot Garay Béla rendezte 
meg 1958 végén. Babay József Három szegény szabólegény szövegéhez Buday 
Dénes írt zenét. A 18. század eleji vándorlegények, diákok, iparosmesterek 
állnak a cselekmény középpontjában, tehát a keményebb szocializmus éveiben is 
szalonképes volt a kiválasztott mű, de az előadásban nyújtott művészi teljesítmény 
nem felelt meg a minőségi elvárásoknak. Verseghy József és Heck Paula alakítása 
sablonos volt, írta Laták István a Magyar Szó bán, viszont hangulatos perceket 
köszönhettek a nézők a két szabólegénynek, Szilágyi Lászlónak meg Godányi 
Zoltánnak. A főszolgabíró szerepében Sántha Sándor finom jellemzéssel 
remekelt, és Fejes György ellenszenves tollnoka is szép színészi teljesítmény 
lett. A rendezést gyakorlottság, találékonyság, jó játékvezetés jellemezte, de a 
harmadik felvonás nem volt eléggé népes, így a névnapi mulatság szegényesen 
hatott. Zavaró volt időnként a zene is. Laták úgy ítélte meg, hogy a rokonszenves 
produkció sikeresebb lehetett volna „kissé több áldozatkészséggel a színház 
részéről”. Mellesleg az előadást zsúfolt nézőtér fogadta (M.Sz., 1958.XII.18., 2).

Laták véleményével egyetértett Kolozsi Tibor, a Hét Nap kritikusa, aki a 
„kedves, gondos egyszerűséggel megírt szellemes humorú” színpadi mű színre 
állítását üdvözölte a hosszú ideje távol lévő Garayval együtt, de a kivitelezésről 
azt is megállapította, hogy az nem hozta meg a várt eredményt. Kifogásolta a



szereposztást, valamint egyesek szövegtudását. Pataki László (Posztó Barnabás) 
alakításának ítélte a pálmát, és dicsérte az eléggé hatásos tömegjeleneteket, meg 
Petrik Pál színpadképeit (H.N., 1958.XII.21., 7).

Zenés színjátékot vitt színre, szintén Garay Béla, kapuzárás előtt, 1959 má
jusában. Kállai István Tavaszi keringő című háromfelvonásos vígjátékának zene
szerzője Horváth Jenő volt, a verseket meg Szenes Iván írta. A fülbemászó dalla
mok feledtették a sovány tartalmat. Verőfényes derűvel és tetszetős játékossággal 
sikerült feledtetni a tartalmatlanságot, szögezte le Dévavári Zoltán a hetilapban 
(H.N., 1959.V.24., 15). A „mesterrendező”, Garay Béla nem hagyott elsikkadni 
egyetlen poént sem, rendezése pedig következetes volt. A mutatós táncbetétek -  
Szilágyi László állította be őket -  sokban hozzájárultak a sikerhez, nyílt színi tap
sokhoz, a produkciónak pedig majd huszonhétezer nézője a közönségsiker jele volt 
(Gerold/Pastyik, 1970: 67).

Az Elveszem a feleségem című produkciót ugyancsak Garay Béla rendezte 
Szűcs György szövege alapján. A bemutató előadást Zentán játszotta a társulat. 
Vukovics Géza a közönség megjegyzéseiről is szót ejtett előadás-értékelésében. 
Volt, aki sikeresnek minősítette a színpadon látottakat, de akadt olyan néző is, aki 
az üres, semmitmondó produkciót elfogadhatatlannak tartotta.

Garay Béla hangulatos, tempós előadást állította színre, s néhány jó színészi 
alakítás is született. A párosok, Heck/Versehy, Petz Marika/Godányi meg R. 
Fazekas Piri/Szabó János kiválóan megállták helyüket, sőt a fiatal színészek 
közül Majoros Katica és Albert János is felzárkózott a nagyszerű párosok közé. 
Végső soron a napilap referense szerint jó előadás lett az Elveszem a feleségem 
(M.Sz., 1960.X.29., 7).

A hetilapban Kolozsi Tibor emlékezett meg az előadásról. Operettpótléknak 
nevezte a zenés vígjátékot, s megjegyezte, hogy az ilyenek nagyon közkedveltek a 
közönség körében. Az általa „dzsesszoperettnek” nevezett Elveszem a feleségemről 
az volt a véleménye, hogy ilyenre is szükség van a műsorrendben, különösen 
ha olyan szakavatott rendező állítja színpadra, mint Garay Béla. Azonos volt a 
véleménye a színészi játékról Vukovicséval, s ő is megjegyezte, hogy Majoros 
Katica és Albert János ígéretes pályakezdők (H.N., 1960.X.23., 8).

Az Érdekházasság Garay Béla rendezésében meghódította azokat, akik csak 
kétórás gondtalan szórakozásra vágytak, adta hírül a napilapban Vukovics a Csiz- 
marek Mátyás-Semsei Jenő-Nádassy László szerzőhármas zenés vígjátékának 
bemutatójával kapcsolatban. A látott premier okán olyan gondolatokat is megfo
galmazott, melyek a minőség ellenére tett engedményeket ostorozták, lévén hogy a 
színháznak nem szabad az olcsó szórakozás szintjére süllyednie, mint hangsúlyoz
ta. A komoly színpadi művek nagy odafigyeléssel, műgonddal készülnek, míg az 
ún. könnyű fajsúlyú darabokra, melyeknek sok nézője akad, kevesebb gondot for
dítanak. „Mintha arány talanabbul könnyebb lenne jól táncolni, énekelni, mókázni, 
mint pátoszmentesen elmélyülni.” Az Érdekházasságnak csak látszatsikere van, 
írta a referens. Azt is elmondta, hogy a könnyű műfaj színrevitelét „ne a drámai



színészek puszta transzponálásával” oldja meg a színházi vezetés, hanem „köny- 
nyű műfajú színészeket, táncos-komikusokat, primadonnákat neveljen”, mert csak 
így érhető el, hogy megteremtődjenek a minőséges szórakoztatás feltételei {M.Sz.,
1961.111.12., 8).

Albert János nagy figyelmet érdemlő alakítását dicsérte a színi referens a 
Férjek papucsban című zenés vígjáték színrevitelekor. Vereczkey Zoltán darabját 
Pataki László rendezte Jócskán a közönség kedvébe járva”, a csak nevettetni 
akarok szellemében. A helyezkedő Dörzs Ede figurája kimondottan Albert Jánosra 
szabott szerep volt, s a színész „világosan tudtunkra adta, hogy ha táncos-komikusra 
van szükség, íme a nagyon használható, könnyen formálható »nyersanyag«, az 
utánpótlás”. A produkció sikeréhez a légkörteremtő díszlet -  Mihajlo Dejanovié 
-  meg a mutatós kosztümök -  Radmila Radojevié -  járultak hozzá {M.Sz., 1961. 
XI.19., 11).

A Hét Napban Dévavári Zoltán adta hírét a kasszasiker elé néző produkciónak. 
A bemutató közönsége állandó nyílt színi tapsokkal jutalmazta a gondűző 
felüdülést hozó színen levőket. A szellemes párbeszédű, ám vérszegény cselekmény 
gördülékeny előadást eredményezett, köszönve a rendezőnek meg a színészeknek 
{H.N., 1961.XI.10., 9).

Zenés-táncos vígjáték volt Dario Fo Kutyavásár című darabja, melyet a ven
dégrendező, Lányi István fordított szerb közvetítéssel, miközben át is dolgozta a 
darabot. A versszövegeket Medres János írta. A közvetítő nyelv okán a magyar
ban csorbult a szatíra éle, inkább bohózat lett, írta a napilap recenzense, Vukovics. 
A közönség ízlésének engedményeket tevő, selyembe csomagolt szatíra lett belőle, 
állandóan ismétlődő és unalmassá váló táncbetétekkel. Az idősebb színészek jár
tasságuk, rutinjuk okán kiváltak az együttes játékból, Majoros Katica és Albert 
János zökkenőmentes játékot produkáltak, Czehe Gusztáv meg Fejes György is 
vérbő alakítást nyújtott. Az eredmény pedig felemás látványos előadás lett a szatíra 
kárára {M.Sz., 1962.II.8., 9).

A hetilapban Kolozsi Tibor értékelte a produkciót. Nehezményezte azt, 
hogy, mint ahogyan a színlapon állt, inkább cirkusz, mintsem színház az, amit 
csinálni szándékozott a rendező. Elképzelését erre vonatkozóan nem tartotta 
elfogadhatónak, s egyetértett annak a nézőnek a véleményével, aki a szünetben 
kinyilvánította, hogy szívesebben megnézett volna egy valódi cirkuszi előadást, 
mint ezt a revüvé hígított produkciót {H.N., 1962.11.9., 8)

Braun Istvánnak, a Népszínház színházi tanácsa elnökének évadértékeléséből 
tudjuk, hogy a Kutyavásár Szabadkán megbukott, de vidéken nagy sikerrel 
játszották {H.N., 1962.VI.22., 8).

Kevés az olyan jellegű zenés vígjáték, írja Vukovics Géza a Magyar Szó bán, 
amelyben a kecske is jóllakik, meg a káposzta is megmarad. A Garay Béla 
rendezte Szeress belém! megfelel a fenti megállapításnak. Abay Pál műve tetszetős, 
vidító darab Horváth Jenő fülbemászó dallamaival, melyek közül időközben 
néhány slágerré lett. A zökkenőmentes cselekményű, derűs történetben a rendező



mértéktartóan kezelte a helyzetkomikumot, s feltehetően sok előadást ér majd meg 
a színészi teljesítményekben is bővelkedő produkció. Mindenekelőtt Albert János 
(Ernő), Fejes György (Sándor) és Godányi Zoltán (György) alakításaival volt 
elégedett a napilap színi referense {M.Sz., 1962.IV.22., 17).

A Hét Nap kritikusa, Dévavári Zoltán is elismeréssel írt a produkcióról. 
Szezonvégi előadásról lévén szó, jó választásnak minősítette a zenés vígjáték 
műsorra tűzését. Garay gondos, stílusos, ötletgazdag rendezői munkájának 
köszönve mozgalmas, elevenen lüktető, játékos színpadképek váltogatták egymást. 
A hetilap recenzense Fejes és Godányi mellett Heck Paula jó humorérzékkel, 
kiváló karikírozó képességgel megjelenített Gittáját, valamint Petz Marika sok 
finomságot árasztó színpadi játékát dicsérte meg (H.N., 1962.1V.20., 8).

A Csacsifogat szintén Garay Béla rendezésében került bemutatásra. Kertész 
Imre vígjátékát Fényes Szabolcs zenésítette meg, a verseket pedig Nemes Zoltán 
írta. A vérszegény, gyakran mesterkélten ható és megmosolyogni való darabot 
a zeneszerzői hozzájárulás tette elfogadhatóvá és szórakoztatóvá a publikum 
számára. A napi- és a hetilap kritikusai egyetértettek abban, hogya négyszereplős 
darab, részben a színészeknek köszönhetően, megnyerte a közönség tetszését. 
Verseghy József sokszínűén és árnyaltan jelenítette meg Gusztávot, Albert 
János (Zoltán) a lehiggadás, letisztulás folyamatának a végére érkezett színészi 
tehetségének megmutatásában, Szabó Cs. Mária kedves mama, míg Petz 
Marika rokonszenves Tücsök volt. (H.N., 1963.X.18., 12; M.Sz., 1963.X.31., 9). 
A fülbemászó zene is megtette hatását, minek következményeként az előadást 
huszonkét ezren tekintették meg (Gerold/Pastyik, 1970: 81).

Hogy a Férfiaknak tilos című Gyárfás Miklós írta zenés vígjátékot miért 
iktatta műsorba a művészeti tanács, nem tudni, írta Dévavári Zoltán a Hét 
Napban (1964.X.30., 9). A kamarateremben bemutatott, unalmas párbeszéddel 
tűzdelt, vérszegény meséjű, légüres térben játszódó kétrészes darab a rendező 
meg a színészek igyekezete ellenére sem nyerte el a színi referens tetszését. 
Garaynak köszönve ugyan kialakult egy látszólag kellemes színpadi légkör, 
és Karna Margit (Franciska) nagyszerű karikírozó képessége is érvényesült 
az előadásban, viszont minden más az igénytelenséggel volt azonos. Igaz, a 
publikumnak tetszett a produkció. Mellesleg tizenhétezer néző látta az eredetileg 
a Kisasszonyok a magasban címet viselő, Viski András zenéjével és Dénes 
György verseivel fűszerezett darabot.

Úgy van rendjén, jegyezte meg Dévavári Zoltán, a hetilap kritikusa, hogy 
a színházi idény végén „habkönnyű darabbal kedveskedjenek a színházak a 
derűért, mókázásért, énekért és táncért mindig hálás nagyérdemű közönségnek” 
{H.N., 1965.V.14., 14). A Viski András-Dénes György szerzőpáros ezúttal 
Tóth Miklós Jegygyűrű a mellényzsebben című vígjátékát zenésítette meg, 
melyet Szász Károly állított színpadra. A „lakóhelyükről a munkahelyükre 
utazgató »ingázók« kalandjairól” szóló darabot önfeledt játékossággal, diszkrét 
humorral, hatásos helyzetkomikummal jelenítették meg a szegedi vendégrendező 
segítségével a jóízűen komédiázó színészek. Az előadásban résztvevők színpadi 
játékáról elismeréssel írt Dévavári.



A népszerű francia zenés vígjátékot, A kaktusz virágát Virág Mihály 
rendezte meg 1966 novemberének végén. A Nádas Gábor-Szenes Iván 
szerzőpáros közreműködésének köszönve, ahogyan Gönci Sára írta a Hét Napban, 
a közönségsiker biztosítva volt. Összesen majd huszonhétezer néző tapsolt 
lelkesen Heck Paulának, Verseghy Józsefnek, Majoros Katicának, Godányi 
Zoltánnak, Albert Jánosnak és Medve Sándornak. A jelen sorok írója a zombori 
vendégszerepléskor szintén ezt tette. Az egyszerű, hétköznapi történetet Pierre 
Barillet és Jean-Pierre Grédy írta, a jó magyar fordítás érdeme pedig Szántó 
Judité volt. Kizárólag csak szórakoztatás céljából „ügyesen megírt, fordulatos, 
szellemes vígjátékra” minden színháznak szüksége van, de évente csak egyszer, 
szögezte le a napilap referense, Gerold László. A színi alakításokról szólva Heck 
Paula (Stephanie), Verseghy József (Julién fogorvos), Majoros Katica (Antónia), 
Albert János (Igor), valamint a két epizodista, Nagy István és Süveges Eta színpadi 
játékát emelte ki (M.Sz., 1967.1.19., 9).

Gönci Sára az akrobatika határát súroló táncszámokat húzta alá, melyekben 
Albert János és Majoros Katica remekelt. Ők jelentették egyben az előadás 
fénypontját is. Óriási siker járt ki Nagy Istvánnak is nyúlfarknyi szerepéért. Virág 
Mihály szakszerű munkáját dicsérte a tempós előadás, melyben néhány függöny és 
bútordarab elmozdításával kiváló jelenetváltások tették gördülékennyé az előadást 
(.H.N., 1966.XII.2., 10).

A szegedi vendégrendező, Szász Károly vitte színre 1967 februárjában a 
Férjvadászat című zenés vígjátékot, melyben a zenei betétek Aldobolyi Nagy 
Györgytől és G.Dénes Györgytől származnak. Gerold ismertetőjében azt is 
nyomatékosította, hogy Párizsban az ezredik előadáshoz közeledik a francia Marcel 
Mithois sikeres vígjátéka. Szász Károly a modern világ karikatúráját próbálta 
megrajzolni, de ez azért nem sikerült neki teljes mértékben, mert, mint állította a 
kritikus, a rendező megpróbált egyensúlyozni a realista vígjátéki megjelenítés meg 
a bohózati szélsőség között, holott jobb lett volna, ha egyértelműen csak a bohózati 
megjelenítés mellett dönt. A legnehezebb feladat a Cocót ábrázoló Szabó Cs. 
M áriáé volt, kinek állandó jelenléte a színpadon ugyan okozott szép pillanatokat, 
de az elfáradás jeleit is sokszor tetten lehetett érni. Auguste-ként Pataki László 
újból kiválóan teljesített. Bohózati figuraként nagy kedvvel, végig színvonalasan 
játszott. Az időnként elszürkülő tablót az úri kerítőnőt megszemélyesítő Heck 
Paula színpadi játéka színesítette. Végezetül Gerold a háromórás előadásról 
megállapította, hogy az idővel majd lendületesebbé válik, de egy rövidítés sem 
ártott volna a produkciónak (M.Sz., 1967.11.28., 9).

Az idő távlatából nézve a Lulu, Michel André vígjátéka, melynek zenéjét 
Fényes Szabolcs szerzetté, azért említésre méltó, mert ebben a produkcióban lett 
„a zenés vígjátékok sztárja” a címszerepet alakító Majoros Katica. Gerold László 
az előadásról írt recenziójában juttatta kifejezésre a látottak alapján azon állítását, 
miszerint a színésznőnek vérében van a színjátszás, a komédiázás, az igazi műfaja 
pedig, amelyben képességei teljes mértékben kiteljesedhetnek, nem más, mint a



zenés vígjáték. Az előadásban Sántha Puszta Lajos is nagyszerű alakítást nyújtott 
Emil szerepében. Albert János ügyes tánca, ,jó  mozgáskészségéről tanúskodó 
játéka” szintén kiválóan társult az említett két színész szereptolmácsolásához. 
Szabó János „nagyszerű karikírozó készséggel oldotta meg az ügyefogyott 
rendőrfelügyelő szerepét”. Az Újvidéken látott produkcióról a napilap kritikusa azt 
is elmondta, hogy a színpadi ponyva kategóriájába sorolható, ám népszerűségnek 
örvendő, közhelyekben bővelkedő műfajhoz tartozó Lulu, köszönve az ismeretlen 
fordítónak, kimeríthetetlen, sziporkázó szellemességével hozzájárult ahhoz, hogy 
Pataki László rendezése „megtalálta a legmegfelelőbb formát a tűzijátékhoz” a 
paródia sokoldalúságot biztosító eszközeinek az igénybe vételével, a zárójelenet 
pedig egyenesen pompás volt. A bemutatót egyébként Kúlán tartották meg (M.Sz., 
1967.XII.20., 8).

A zenés vígjáték tulajdonképpen köztes műfaj. Lényegében az elavult operett 
és a musical közötti zenés, közönségcsalogató műfajnak volt tekinthető, amelynek 
egyedüli célja a könnyed szórakoztatás, írta Dévavári. Témája bármi lehetett, 
akár egy régen elfelejtett színpadi szerzemény is. Ilyen volt Thomas Brandon 
századfordulós vígjátéka, a Charleynénje, melyet térségünkben is igencsak kedveltek 
a színházba járók a 20. század elején. A Halász Rudolf által átdolgozott darabot 
állította színre a „könnyű zenés színpad mestere”, a Budapesti Operettszínház 
rendezője, Seregi László 1968 elején. A helyzetkomikumon alapuló szövegből 
a vendégrendező élvezetes és szórakoztató előadást készített munkatársaival, 
elsősorban Hegedűs Györgyi koreográfussal. A színpadi rutinnal felépített pergő 
jeleneteket, a szójátékokra épülő könnyed komédiázást, a fülbemászó melódiákat 
a premierközönség minduntalan nyílt színi tapssal jutalmazta, írta Dévavári a Hét 
Napbm  közzétett értékelésében. A szabadkaiak az utóbbi évtizedben Jobban, 
szellemesebben megrendezett előadást nemigen láttak”, állította (1968.11.16., 10).

A két recenzensnek, Dévavárinak és Geroldnak azonos volt a véleménye 
Albert János (Bob) színészi alakításáról. Az ál-nagynéni szerepe a legnehezebb 
színészi feladatok közé tartozott. Albert a kettős szerepben, azaz nőnek és férfinak 
egyaránt jó volt. „Sikerének titka talán az lehet -  írta Gerold - ,  hogy jól közelítette 
meg a szerepét: amikor nagynéni volt, a női jelmez alatt éreztük, férfi bújik meg, 
amikor pedig Bob volt, akkor nőies mozdulatokkal tette nevetségessé a figurát” 
(M.Sz., 1968.11.14., 8).

Dévavári Zoltán a rendezői elképzelések maradéktalan megvalósulását 
állapította meg, ami „elsősorban Albert Jánosra (Bob) vonatkozik, aki sok-sok 
leleménnyel keltette életre Charley nénjét, s bár alakítása a burleszk határán 
mozgott, nem engedett a szerepcsábításnak, és játéka nem vált ízléstelen olcsó 
komédiázássá” (H.N., 1968.11.16., 10).

Mindkét referens Pataki László Winston ezredesét is dicsérte, „mert kifejezésre 
juttatta kivételes karikírozó képességét” (Dévavári). A látványos díszletek (Petrik 
Pál), tetszetős, mutatós jelmezek (Radmila Radojevié) is hozzájárultak az előadás 
sikeréhez, csakúgy, mint a koreográfus segítségével betanult, sok új tánclépést



tartalmazó táncbetétek, melyekhez Milán Asié karmester jól összehangolt zenekari 
kíséretet biztosított.

Csiky Gergely A nagymama című darabjának zenés változatát is Seregi 
László rendezte, ezúttal azonban nem ismétlődött meg a Charley nénjének sikere, 
legalábbis a bemutatóról készült beszámolók ezt sugallják. Mindkét recenzens 
nehezményezte, hogy a rendező egyáltalán nem élt „a szatíra hangvételének remek 
skálájával” (H.N., 1969.IX.26., 10). Gerold László a fogyatékosságok számba 
vételével igyekezett bizonyítani azt, hogy a A nagymama nem lett jó színpadi 
produkció. Az ötletszegénységet, a rutinmunkát, a modern rendezés hiányát rótta 
fel Sereginek. A színészek legtöbbjének az alakítását viszont elfogadhatónak találta 
(M.Sz., 1969.X.14., 7).

Lévay Endre jó szezonkezdő előadásról számolt be a hetilapban. „Jobb könnyű 
műfajjal kezdeni” -  írta, amolyan „bemelegítőként, hogy a legigényesebb darabok 
beérése a főszezonban örvendeztesse meg a már sokkal több belefeledkezést és 
mélyebb átéléseket igénylő közönséget” (H.N., 1969.IX.26., 10).

Szerémy grófnőt Heck Paula személyesítette meg „enyhén árnyalt, érzelmek
kel megformázva és szépen érzékeltetve a távolodó romantikát”.Verseghy József 
Örkényi bárója, jó  milleneumi szoldateszka” volt. Lévay a többi között megdicsér
te Sántha Puszta Lajos (Tódorka), Karna Margit (Szerafin), meg R. Fazekas 
Piri (Tímár Karolin) szereptolmácsolását. Véleménye szerint a többiek is belesegí
tettek a hangulatos évadkezdésbe.

Kolozsi Tibor, a Hét Nap színi referense mindenekelőtt azt kifogásolta a Mona 
Marié mosolya című zenés vígját műsorba iktatását illetően, hogy a francia szerző, 
Claude Magnier „nagyon komolytalanul fogta fel a vígjátékírói hivatást,... vidám 
játékot próbált összeeszkábálni a markában lévő semmiből” (H.N., 1970.X.9., 11). Az 
Ifj. Szabó István rendezte produkció megjárta Szlovéniát és Szlavóniát is, minek 
utána a szabadkai premier huszonegyedik előadásként került bemutatásra, így a 
nézők egy jól bejáródott, „olajozott”, mozgalmas koreográfiára épülő produkciót 
láthattak, melyben „a műfaj két legrutinosabb szabadkai művelője”, Majoros 
Katica (Marié) és Albert János (Blaise D’Ambrieux), eddigi teljesítményeiket 
felülmúló alakítást nyújtott {M.Sz., 1970.IX.29., 6).

Somerset Maugham színpadi műve, az Imádok férjhez menni, Nemes 
László fordításában és Nádas Gábor zenebetétjeivel került bemutatásra. Az Ifj. 
Szabó István rendezte produkciónak kirobbanó közönségsikere lett. Nyílt színi 
tapsok, megismételt táncszámok jelezték a publikum elégedettségét, mellyel „nem 
azonosulhatunk”, írta Aladics János a Magyar Szó bán (1971.IV.17., 12). Erősen 
magyarított változatban állította színre a rendező „a kissé disztingváltabb angol 
társalgási modort” igénylő darabot, elkerülve „a halkabb, fanyarabb ízű humort”. 
Egyes nőszereplők pl. „fülsüketítően affektáltak”. Verseghy túljátszottá a szerepét. 
Albert János (William Cardew) dikciója örvendetesen javult, írta Aladics, 
egyébként pedig „a tőle megszokott leleményességgel” jelenítette meg a figurát. A 
mellékszerepekben Karna Margit és Heck Paula váltak ki, míg Czehe Gusztáv



(Raham ügyvéd) a harmadik felvonásban zseniális alakítást nyújtott (M.Sz., 1971.
IV. 17., 12).

Gönci Sára a hetilapban hasonlóan értékelte a produkciót (H.N., 1971.IV.23., 18).
Kivételes esemény színhelye volt 1972 januárjában a doroszlóiak színpada. 

Méhes György Férfihüség című színdarabját, melynek zenéjét Majláth Júlia 
szerezte, itt mutatta be a szabadkai társulat. A nem túlzott igényességgel 
megszerkesztett színpadi szerzeményt a rendezői -  ifj. Szabó István -  
leleményesség, meg a színészek játéka tette élvezhető előadássá, olvassuk a Hét 
Napban aláírás nélkül megjelent tudósításban. A közönség szempontjából sikeres 
bemutatóról lehet beszélni (1972.II.4., 18).

Híd című folyóiratunkban, 1976 júniusában, a Krónika rovatban, a 813. oldalon 
jelent meg az az elmarasztaló megjegyzés, amely arra hívta fel a figyelmet, hogy a 
harmincéves szabadkai magyar társulat immár századszor játszotta Szigligeti Ede 
Liliomfi című vígjátékának zenés változatát, melyet a budapesti Seregi László vitt 
színpadra 1974 őszén. A centenáriumot megélt produkció megérdemelte volna, írta 
a jegyzetíró, hogy a napi sajtó foglalkozzon ezzel a jugoszláviai magyar színjátszás 
szempontjából is jelentős színházi eseménnyel. Az adai bemutatót, mellesleg, 
táblás ház fogadta. Árok Ferenc volt a címszereplő, Szelleműként pedig Nagy 
István jeleskedett. Az 1974. november 14-i bemutatóról Molcer Mátyás írt a Hét 
Napban. Gyorsan gördülő színpadi cselekményről, mesteri rendezésről számolt 
be, melynek során Seregi László fölényes tudása, képzeletének gazdagsága 
mutatkozott meg. Árok Ferenc jól felépített és túlkapásoktól mentes, gazdagon 
árnyalt Liliomfit jelenítette meg, és muzikalitása is a megfelelő módon jutott 
kifejezésre. Nagy István Szelleműje nagyszerű alakítás volt. „A múlt századbeli 
hamis pátosszal beszélő vándorszínész” alakját ripacskodás nélkül személyesítette 
meg, kiválóan. Hangulatteremtő szerepében jól helytállt Karna Margit (Kamilla) 
is. A megérdemelt taps énekének is szólt.

Gyuri pincér szerepében a budapesti színiakadémiát végzett Korica Miklós 
mutatkozott be, méghozzá sikerrel. „Érdekes -  írta Molcer - , hogy máris milyen 
rutinosan mozog a színpadon” (H.N., 1974.XI.22., 10).

Példaértékűnek nevezte Gerold László a kecskeméti Balogh Géza vendégren
dező munkáját a szabadkai Népszínházban, 1975 májusában. Katajev Bolond vasár
nap című darabjának színreviteléről van szó, melyhez kísérőzenét Aldobolyi Nagy 
György írt. A végtelenül szellemes fordítás Bartha Andrást dicsérte. A nagyon jó rit
musú előadás csak nevettetni akar, jegyezte meg a napilap kritikusa, a bulvárbohózat 
keretein és lehetőségein belül maradva. Ügyes, lelkiismeretes rendezői munka követ
kezményeként az előadás tempója állandóan fokozódó tendenciát mutatott, a színé
szek pedig jókedvvel, teljes belefeledkezéssel komédiáztak a rendezői elvárásoknak 
megfelelően. Hupkó István mulatságos díszleteket, Ana Atanackovié színekben 
gazdag, szabásban nagyszerű jelmezeket tervezett. A funkcionális koreográfia Ro- 
zalija Dobrovoljacot dicsérte. Az egységes stílusú, valóban szórakoztató előadásban 
minden színész a legjobb formáját hozta (M.Sz., 1975.V.22., 12).



A szórakoztatás szándékával tűzte műsorára a színház a Kaviár című Csiky 
Gergely-vígjáték zenés változatát, melyet Udvaros Béla békéscsabai rendező állított 
színre 1976 legelején. Vidékjáró közönségdarabnak szánta a produkciót a művészeti 
vezetés. A nagy vonzerőt Fényes Szabolcs zenéje jelentette. A mozaikszerűen 
megmunkált előadásban sok lett az üresjárat. Albert János (Poroszkay Tivadar) 
dinamikus mozgásával életet vitt a színpadra, de a táncokban igazán csak Albert 
Mária (Bomba Lilly) volt a partnere. Az Asié vezényelte zenekíséret gyakran 
túlharsogta az énekeseket. Csinády István díszleteiről az volt a véleménye Csordás 
Mihálynak, hogy azokat nehéz lesz majd a vidéki színpadokon felállítani (H.N.,
1976.1.23., 18).

A Neil Simon-Bert Bacharak szerzőpáros darabja, a Legénylakás, melyet 
Virág Mihály rendezett, a teljes jellegtelenség és igénytelenség szellemét sugározta 
a színpadról. Az évadzáró bemutató rendezőileg és színészileg a „keserves 
erőlködések komédiájává” silányult, melyet még Bacharak zenéje sem tudott 
megmenteni. A ponyva ízű érzelmi dráma műsorra tűzését a repertoárt összeállítók 
teljes fiaskójának nevezte Csordás Mihály (H.N., 1976.V.28., 16).

Vígjátékból fabrikált zenés változat volt a Lányi István rendezte Jó reggelt bol
dogság című Alekszej Nyikolájevics Arbuzov-darab, melynek zenéjét Tamássy 
Zdenkó szerezte. Az 1976 októberében bemutatott évadnyitó produkció nem tar
tozott a jó előadások közé. A gyengén megírt színdarab színrevitelét pergő ritmus 
jellemezte, de nyoma sem volt a színvonalas szórakoztatásnak. Gerold László egy
más hegyén-hátán tornyosuló ötlethalmazról számolt be, megjegyezve ugyanakkor, 
hogy semmi sincs „kijátszva”. A nagy igyekezet ellenére, a színészi alakítások jel
legtelenek maradtak, kivétel csak Kasza Éva (Viktosa) volt, míg Czehe Gusztáv 
esetében a referens csak a nagy iparkodást regisztrálta. Végezetül arra hívta fel a 
figyelmet, hogy importált fércművek helyett szívesebben látná pl. Kopeczky László 
valamelyik vígjátékát a szabadkai színpadon {M.Sz., 1976.X.12., 8).

Az Honoré de Balsac -  Káló Flórián -  Wolf Péter -  Mészöly Dezső nevével 
fémjelzett produkciót, a Pajzán históriákat a budapesti Kerényi Imre rendezésében 
láthatta a közönség 1981 februárjában. Gerold László egy reflexió erejéig foglalkozott 
a Hídban az előadással, mely „ügyes, gördülékeny, szellemes, szórakoztató” volt. 
„A legjobb, amit ebben a müformában az utóbbi években mifelénk látni lehetett” 
-  írta {Híd, 1981. 4: 522). A harmonikus színészi csapatmunkában jókedvvel 
komédiáztak a szereplők. Az előadás motorja Póka Éva volt, aki Picinéként főleg 
az első epizódban „sziporkázott”. Sikeresnek minősítette Albert János majomképű 
Prókátorját, meg Nagy István magánszámát a második történetben, Kovács 
Frigyest a mafla férj szerepében a harmadik részben, „akárcsak a visszatérő Pataki 
László jókedvű játékát Amador fráterként a zárótörténetben {Híd, ua.).

A Nádas Gábor-Szenes Iván szerzőpáros Jacques Dévai francia író Potyautas 
című darabját zenésítette meg. Konfliktusmentes színházi tucatárunak nevezte 
a Magyar Szó színi referense a Sándor János által rendezett színpadi játékot, 
melyben egyetlenegy jó jelenete a címszereplő Árok Ferencnek „a zoknistoppolási



zseniális magánszáma” volt (M.Sz., 1984.111.20., 12). Csordás Mihály arról számolt 
be, hogy Jónás Gabriella, Albert János és Árok Ferenc „a zsonglőr ügyességével 
szórakoztatta” a nagyérdeműt. A vékony cselekményű szövegből a színpadon a 
rendező leleményességének köszönve, élettel teli produkció keletkezett, melyben 
a táncnak meghatározó szerepe volt, Albert János pedig ismét bebizonyította: „a 
vajdasági színjátszásnak ma is a legkiválóbb énekes-táncos színésze” (Ü., 1984. 7: 
399-400.).

Végeredményét tekintve, Csordás az előadást örömteli, tiszta játékként 
értékelte, mely azonban nem volt hibamentes.

Az 1951 és 1985 közötti periódus utolsó zenés vígjátékát 1985. április 19-én 
mutatta be a magyar társulat Vajda Tibor rendezésében. Vaszari Gábor Bubus 
című darabjának zenéjét Fényes Szabolcs szerezte. A mű a budapesti Vidám 
Színpad sikerdarabjai közé tartozott. Csordás úgy értékelte a bemutatót, hogy 
az egy-két gyengébb jelenete ellenére, végeredményét tekintve, megérdemelte 
a sikert. Izgalmasnak nevezte Laczkó Illés koreográfiáját. Élményzavaró volt 
viszont a gyakran akadozó magnetofon, amely nagyon rosszul helyettesítette az 
élő zenét. Mindezek ellenére a hetilap referense azzal zárta értékelését, hogy az 
előadás „igényesen és vérbelien tud szórakoztatni” (H.N., 1985.V.10., 31).



A KÖZÖNSÉG CSALOGATÓ BŰNÜGYI JÁTÉK

A 20. század hatvanas éveiben közkedveltek voltak azok a színházi produk
ciók is, melyeket a bűnügyi játékokhoz, azaz a krimikhez kell sorolni. A mozival 
versenyt futó színház, ha meg akarta tartani a közönségét, kénytelen volt ebben az 
irányban is engedményeket tenni. Szabadkán az első, bűnügyi történeten alapuló 
bohózatot Virág Mihály rendezte. Az ostoba lány idényt nyitó előadás volt 1963. 
október 19-én. A darab szerzője nem volt más, mint Marcel Achard, a Francia 
Akadémia írótagja, aki évente egy-két színpadi művet is készít, így megesik, hogy 
három-négy vígjátékot is játszanak tőle a párizsi színházak -  írta Vukovics Géza, 
a Magyar Szó referense, meg azt is, hogy Az ostoba lány „az úgynevezett párizsi 
»vígjátékgyár« jó alkatrészű terméke”, és közhelyszerű igazságokat megfogalmaz
va szórakoztat {M.Sz., 1963.X.31., 9).

Dévavári Zoltán érdekfeszítő kezdetű darabról adott hírt: halva találnak a fő
hősnő szobájában egy sofőrt, és mellette anyaszült meztelenül a szeretőjét, egy 
vonzó szobalányt revolverrel a kezében. A detektívtörténet nem jelentős alkotás, 
még akkor sem, ha érintőlegesen a francia igazságszolgáltatás kétarcúságára mutat 
rá, s amint a második felvonás vége fele nyilvánvalóvá válik, hogy ki a gyilkos, 
a harmadik felvonás vontatottá lesz. A fordulatos rendezés Virág Mihálynak kö
szönhető. Romhányi Ibi remekül személyesítette meg Josefát, a szobalányt: „Jó
formán minden porcikájával átérezte a gyilkossággal vádolt szobalány sorsát, aki 
végtelenül tudná gyűlölni az embereket, ha nem szeretné annyira őket”. Szilágyi 
László hitelesen jelenítette meg a vizsgálóbírót, Barácius Zoltán pedig kettős sze
repében -  Benjámin, bankár -  alapos felkészültséggel és igen szuggesztíven for
málta meg az utóbbit (H.N., 1963.X.25., 12).

A Dolgozókban (nj) [Nagy József?] aláírással megjelent kritika elöljáróban 
azt taglalta, hogy a színház falai közül kiszivárogtatott hírek alapján többet várt 
a produkciótól. Romhányival kapcsolatban megjegyezte, hogy nagyszerű színé
szi alakítást nyújtott. Egységes vonalvezetéssel keltette életre a ráosztott íigurát. 
Szilágyi László, szerinte, új oldaláról mutatkozott be. Az első részben túl könnyed 
volt, s csak később lett elmélyültebb a szerepformálása. Czehe Gusztáv (írnok), 
Szabó István (ügyész) felemás alakítást produkált, K arna M argit (feleség) pedig 
kellemes jelenség volt a színpadon. Virág Mihály végül is gördülékeny előadást 
rendezett, a színészek összjátéka pedig kifogástalan volt (£>., 1963.X.25., 14).

A következő bűnügyi játék Agatha Christie Egérfogója volt, melyet Mészöly 
Miklós fordított magyarra. Kolozsi Tibor a Hét Napban filozofálgatva jelentette 
ki, hogy a detektívregény bizonyos értelemben alacsonyabb rendű műfaja az iro
dalomnak, akárcsak az operett vagy a dzsessz a zenében (sic!). Az angol krimiíró 
igyekszik felzárkózni a műfaj klasszikusaihoz, állapította meg -  lásd Edgár Allan 
Poe-t meg Sir Arthur Conan Doyle-t.



Az Egérfogói ifj. Szabó István rendezésében láthatta a publikum. A hetilap 
recenzensének nem tetszett a darab. Úgy értékelte, a szerző „ezúttal cserbenhagyta 
a logikát”. Dicsérte viszont a rendező igyekezetét, akinek sikerült a második 
részben erősen felfokoznia a tempót. A színészek játékát sem érte különösebb 
kifogás (H.N., 1965.1V.9., 12).

A bűnügyi játékot másodszor is bemutatta a magyar társulat. Az 1982. évi ka
punyitás előadását Barácius Zoltán rendezte. Aladics János recenziójában kom
mersz ízű félirodalomról beszélt, amelyet rendezői közhellyel tűzdelt tele Barácius, 
mert mást nem is igen tehetett. A színészi alakítások hemzsegtek a külsőséges szí
nészi eszközök alkalmazásától, a kivétel Majoros Katica (miss Casewell), Nagy 
István (Christopher Wren) és Albert János (Paravicini) színpadi játéka képezett 
(M.Sz., 1982.X.13., 11)

Csordás Mihály recenziójából, mellesleg, az is megtudható, hogy az Egérfogó 
kényszermegoldásként került az 1982/83-as évad műsorába, mert a tervezett Koldu
soperáról egyelőre technikai okok miatt le kellett mondani. A gyorstalpalás módsze
rével színre állított krimiben szövegtudással is küszködtek a színészek. Nem csoda 
tehát, hogy a bemutatóról igen elmarasztaló kritikák születtek (H.N., 1982.X.8., 13).

Közönségsiker lesz John Boynton Priestley Veszélyes forduló című bűnügyi 
játéka, melyet Pataki László rendez -  írta kritikájában Gerold László, a Magyar Szó 
színi referense. Véleményét annak alapján fogalmazta meg, hogy a darab ügyesen 
bonyolított, érdekes mű, az előadásnak pedig voit néhány nagyon is sikeres, színvo
nalasan kidolgozott perce. A produkció egészének az egyenletes színészi alakítások 
biztosították a megfelelő színvonalat. Itt kell utalni arra is, hogy a szabadkai társulat 
Garay Béla rendezésében állította színre először a darabot 1947 októberében, s az 
akkori produkciónak is nagy közönségsikere volt.

Dévavári Zoltán a Hét Nap kritikusaként megjegyezte, hogy kikapcsolódásra 
alkalmas, figyelemfenntartó a realizált színpadi játék, maga a darab pedig „rejté
lyes, izgalmas észtorna”, némi társadalombírálattal, pszichológiával elegyítve, vá
ratlan fordulatokban bővelkedő cselekménnyel. A kiegyensúlyozott színpadi játék 
a színészek érdeme (H.N,, 1967.II.3., 11). Mindkét kritikus az újonnan szerződtetett 
társulati tag, Fischer Károly sikeres bemutatkozásáról is hírt ad, aki Charles Tre- 
vor szerepét tolmácsolta. Gerold Romhányi Ibi (Olween Peel), Barácius Zoltán 
(Gordon Whitehouse) és R. Fazekas Piri (Maud) alakítását emelte ki, s az utóbbiét 
kabinetalakításnak nevezte (M.Sz., 1967.1.29., 15).

Dévavári Zoltán is hosszú életet jósolt a produkciónak, melyben a szereplők 
,jóval többet nyújtottak a műfaj elemi követelményeinél”. Fischer Károly 
bemutatkozását ígéretesnek nevezte. Ügyesen formálta meg a léha sikkasztót, 
arcjátéka kifejező volt, színpadi mozgását is magabiztosság jellemezte. Az 
előadásról azt is elmondta, hogy az gondűző és elgondolkodtató szellemi játék is 
egyben (H.N., ua.).

A krimi jó ideje vonzó műfaja lett a színházi repertoárnak, írta a hetilap 
referense, amikor, ugyancsak 1967-ben, bemutatták a Nyolc nő című bűnügyi



játékot Pataki László rendezésében. Az ún. filléres füzetek, krimifilmek, tv- 
játékok dömpingjének korszaka ez, nem csoda, hogy Thália temploma sem tudott 
ellenállni a közkedveltté vált műfajnak. A januári bemutatót újabb, novemberi 
krimipremier követte 1967-ben. Ezúttal Róbert Thomas izgalmas cselekményű, 
elszórakoztató, meg el is gondolkodtató, jól felépített bűnügyi történetét Pataki 
László rendezte meg, méghozzá sikert hozó módon. Gerold László a rendező 
nagyszerű feszültségteremtő képességét nyomatékosította, ügyes, avatott kezű 
színpadra vitelről, jól felépített, „és jól kipoentírozott” előadásról adott hírt. Amikor 
a helyzet adta izgalom a tetőfokára hág, írja a kritikus, Pataki egy groteszk fintorral 
nevetésre készteti a publikumot, lehűti az idegeket, s arra figyelmeztet, hogy amit 
lát, az nem egyéb játéknál, szórakozásnál. Jól megkomponált képek jellemzik az 
előadást, csak a harmadik felvonás borzalomkeltő indítása nyúlt kissé hosszúra. 
Nem rangsorolva a színészi teljesítményeket, Majoros Katicát (Catherine) 
természetes, szellemes, üde játékáért, a Szabó Cs. Mária (Mamy) és R. Fazekas 
Piri (Augustine) kettőst a komikumban bővelkedő színpadi jelenetekért dicsérte 
meg Gerold, meg az előadás vérkeringésének sikeres felgyorsításáért (M.Sz., 1967. 
XI.7., 12).

Miután röviden összefoglalta a szerzőre vonatkozó információkat és a darab 
tartalmát, Dévavári Zoltán Pataki gondos rendezéséről számolt be, meg „a 
szereplők lelkes hangulatot teremtő játékáról”. Mind a nyolc alakítást jónak találta, 
de a legjobban mégis Majoros Katica „dúsfantáziájú bakfisa” tetszett neki (H.N., 
1967.XI.17., 12).

A Bánk bán meg a Viktória című operett után Alfonso Paso soron következő 
krimiparódiáját, Az ön is lehet gyilkos címűt, a Szolnokról érkezett Bor József 
rendezte meg 1969 elején. A darab cselekménye remekül indul, írta a recenzens, s 
egészen a második felvonás közepéig „szellemes, dinamikus, izgalmas”, de utána 
olyannyira ellaposodik, hogy a kitűnő színészi alakítások sem tudnak segíteni 
rajta. A dramaturgiai felépítés hiányosságai ellenére, a játékos kedvükben lévő 
színészeknek köszönve a közönség jól szórakozott a bemutatón. Szabó István 
remekbe szabott nyomozójának „tökéletesen sikerült megformálnia a korlátolt és 
gyanakvó detektívet” -  írta Gönci Sára a Hét Napban (1969.1.17., 12).

A következő év elején ugyancsak kortárs, Róbert Thomas Szegény Dániel című 
bűnügyi komédiáját tűzte műsorra a szabadkai társulat. A rendezést a Romániából 
jött Harag Györgyre bízta a művészeti vezetés. Az ügyesen szőtt, izgalmas darab 
vérbeli krimiszerző müve, írta a napilap tudósítója, s állítása nyomatékosításának 
céljából a színre vitt Nyolc nőre hivatkozott. Ennek ellenére a Szegény Dánielre 
csak fél ház volt kíváncsi Újvidéken. Úgy tűnik, az olcsó krimik fogyasztói (film, 
tv, krimifüzetek) nem bíznak a színház erejében, szögezte le Gerold a napilapban 
közzétett jegyzetében. Egyébként pedig, írta, a távolmaradók sajnálhatják, hogy 
nem jöttek el az előadásra. Harag György „nagyszerű, feszült légkört varázsolt 
a színpadra”. A megfelelő szereposztásnak köszönve a színészek élvezettel 
játszottak. A kivétel Salamon Sándor volt, aki idegességében túljátszottá a



férj szerepét. Jellemformáló, remek alakítást nyújtott viszont Nagy István, aki 
komikummal telített csavargót jelenített meg a színpadon. Hiteles volt Verseghy 
József (plébános), Sántha Puszta Lajos (rendőrbiztos), meg Süveges Eta (nő) 
szereptolmácsolása is (M.Sz., 1970.1.21., 9).

Dévavári Zoltán a Hét Napban azt taglalta, hogy Harag György a gondolko
dásra késztető darab megrendezésekor a lélektani momentumok kidomborítására 
törekedett. Úgy látta, ellentétben Gerolddal, hogy Salamon Sándor az idegbeteg 
férj szerepében eléggé hiteles volt, viszont Sántha Puszta Lajosnak nem sikerült a 
nagystílű nyomozót megjelenítenie. Verseghy meg Süveges Eta, szerinte is, elfo
gadható alakítást nyújtott. Dévavári számára a legárnyaltabb színészi teljesítményt 
Nagy István csavargó festője jelentette, aki „az emberi érzelemvilág gazdag ská
láján szólalt meg rövid jelenése során”. R. Fazekas Piri alakításával kapcsolatban 
annak a véleményének adott hangot, hogy a színésznő „a pénzéhes ápolónőt a kel
leténél keményebb színekkel, erőteljesebb vonásokkal keltette életre, de így is ér
zékeltette a hamis tanúskodásra vállalkozó asszony igazi jellemét” (H.N., 1970.1.9., 
12).

Anthony Shaffer Mesterdetektív című darabját, melyet nagy sikerrel játszottak 
Londonban s másutt is Európa-szerte, Kerényi Im re állította színre Szabadkán. 
A mű a gyors sikert annak köszönhette, hogy „krimi, méghozzá a legügyesebb 
fajtájából”, írta Gerold. A figurákat Pásthy Mátyás és Pataki László keltette életre, 
„és még sokan mások, s hogy kik? Erről a színház és a közönség érdekében ezúttal 
nem ajánlatos szólni” -  olvashatjuk az előadás értékelésében. A két, nevesített 
színész kiváló szereplehetőséget kapott. Pataki László bebizonyította, hogy 
érti a krimit meg a színpadot, mestere a feszültségteremtésnek, „vérében van a 
játék”. Pásthy Mátyás méltó partnerként azt is igazolta, hogy „kivételes tehetségű 
fiatal színész”. Különösen a második részben jeleskedett az egyébként Újvidéken 
színészképzőt végzett, s utána egy ideig szerb nyelven játszó színész.

A kisszínpad szűkös játékterében előadott Mesterdetektív című ötletgazdag 
produkciót a jó, biztos érzékű színészvezetés jellemezte. Az angol atmoszféra 
megteremtéséhez Mihajlo Dejanovié színpadképe is hatékonyan hozzájárult 
(M.Sz., 1971.11.6., 13).

Harag György vendégrendezőnek egy Agatha Christie-bűnügyi játék is 
kijutott az 1970/71-es színi idény végén. A Tíz kicsi négerrel kapcsolatban is el
mondja Gerold, hogy Harag „végtelenül ügyesen és kiváló érzékkel teremti meg 
a színpadon a feszültséget”, nem él olcsó, hatásvadászó fogásokkal, hanem „kul
turáltan teremti meg a krimi légkörét”. Rendezése véleménynyilvánító is egyben, 
írja a napilap referense, nevezetesen „ez az egész krimi játék csupán, melyben... 
minden úgy történik, sokszor a képtelenségig fokozva, ahogy a játékmester, az író 
vagy a rendező akarja”. Régen látott, végig kiegyensúlyozott előadás született a 
műből, melyben, köszönve Harag színészvezetésének, a szereplők is nagyszerűen 
megállták a helyüket. Pataki László nyugalmazott ügyésze kiváló színészi teljesít
mény, s talán a produkció legsikeresebb alakítása lett. Süveges Eta (Emily Brent)



és Barácius Zoltán (Armstrong) „néhány jellegzetes vonással komplett jellemet 
állítottak elénk”, s Godányi Zoltán végre nem volt modoros a nyugalmazott tábor
nokot tolmácsolva. Bada Irén „ügyesen, hitelesen formálta meg a fiatal titkárnőt. 
Titokzatos figurája volt az előadásnak”. A lámpaláz ellenére, jó alakítást nyújtott 
Salamon Sándor (Rogers) meg Ábrahám Irén (Miss Marston) is, míg Kasza Éva 
(Rogersné) és Sebestyén Tibor (Narracot) „átlagukat felülmúlva játszottak”. Vé
gezetül Gerold megállapította: A Tíz kicsi néger közönségsikeréhez nem fér kétség 
(M.Sz., 1971.V.26., 11).

Róbert Thomas harmadik bűnügyi játékát, a Gyilkostársak címűt az 1978/79- 
es évadban mutatta be a társulat Vajda Tibor rendezésében. Gerold Lászlónak 
az volt a véleménye, hogy a darab inkább a műfaj paródiája, mintsem vérbeli 
„műfajpéldány”, de azért semmilyen kétséget sem hagy a szerző mesterségbeli 
jártassága felől (M.Sz., 1979.11.10., 9).

Kopeczky Csaba a Hét Nap kritikusaként Egydimenziójú komédia címmel 
írt kritikát. Megállapította, hogy Vajda Tibor rendezői koncepciójában a 
történet humoros oldala került előtérbe, minek eredménye fergeteges vígjáték 
lett, viszont elsikkadt a darab fekete humora, mely „görbe tükörben mutatja 
meg korunk emberének bizonyos hajlamait: hogy mennyire könnyen billen át a 
tisztességes polgár a bűnözés világába”. Szerinte „szimpatikus bohózati figurákká 
egyszerűsödtek” a Gyilkostársak szereplői, „a történet démonizmusa elsikkadt”. 
A rendezői elképzelés nyomán csak „fordulatos, vérbő vígjátékot” láthatott a 
közönség (H.N., 1979.11.16., 16).

A hetilap kritikusa úgy értékelte, hogy Vajda tempóval keverte a komikumot. 
A gondos rendezői építkezésben arányosan adagolta a részleteket, valamint a 
mértéktartó komikus ötleteket. A színészek gondtalanul, felszabadultan játszottak, 
írta Kopeczky. Jó volt Barácius Zoltán félénk, alamuszi férjként, Dóró Emma 
pedig Therése bárónőt alakította kitűnően. Következetes játéka sohasem süllyedt 
a bohóckodás szintjére. Gerold viszont úgy vélte, hogy a színésznő „ügyesen, 
hatásosan poentíroz”, ám szerepfeldolgozásában az a baj, hogy nincs benne semmi 
bárónői. Tenyeres-talpas asszonyságot alakít, „a demagóg népbaráti ügyeskedés 
mellől hiányzik /belőle/ az arisztokrata modorosság”.

Majoros Katica Berthe-tolmácsolását telitalálatként értékelte Kopeczky, 
mert szánni való, részeges vénkisasszonya „pontosan kidolgozott karikatúrája egy 
típusnak, hitelesen emberi”. Alakítása a közönségsiker egyik pillére lett, meg „a 
színészi találékonyság, ihletett játékkedv ritka példája”. Korica Miklós igényesen 
formálta meg Cézárt, a rendőrkapitányt. Az általa megtestesített figura színészi 
kvalitásainak újabb erényét csillogtatta meg, miközben „magába foglal valamit 
Chaplin diszkrét komikumából”. Jónás Gabriella nem tudott mit kezdeni Júlia 
szerepével. A közönségességet „rikácsolásba fojtotta, számító romlottsága túlfűtött 
obszcén magatartássá devalválódott”, írta Kopeczky. Egyetértett vele Gerold 
László, leszögezvén, hogy a legkevésbé elfogadható alakítás lett Júlia (M.Sz., ua.).



Az újságírót megjelenítő Árok Ferenc is halvány színpadi játékot produkált, 
míg Medve Sándor (Paul) közepes színészi teljesítményt nyújtott. Bada Irén 
(Nmette) „ráérzett a korzikai kis fruska színpadi lehetőségeire -  jegyezte meg 
a hetilap referense naivitásba göngyölt romlottsága jól hangszerelt jelenetet 
eredményezett”. Egyedül a gyilkos indulatok kifejezését nem tudta teljes mértékben 
kifejezésre juttatni. Boris Maksimovié kitűnő színpadképe is hozzájárult az előadás 
sikeréhez. Végezetül Kopeczky megállapította: a korszerű és látványos rendezés, 
valamint az ihletett színészi játék a biztosítéka annak, hogy közönségsiker lesz a 
Gyilkostársak (H.N., ua.)

Évadnyitó előadás volt Joseph Kesselring Arzén és levendula című darabja, 
melyet Radoslav Z. Dórié vendégrendező állított színre. A sikercsináló hírében 
álló rendező megkísérelt egyensúlyt teremteni a túlságos komolyság meg a 
túlzásba vitt bolondozás között, írta Virágh Ottó a Hét Napban, a porondot pedig 
átadta a színészeknek. A két tanti szerepében Majoros Katica (Abby) és Albert 
Mária (Martha) éltek a színpad adta lehetőségekkel. „Félelmesen jóra sikeredett” 
Földi László (Jonathan) és Barácius Zoltán (dr. Einstein) kettőse is. A hetilap 
recenzense szerint ebben a produkcióban alapos mesterségbeli tudását, szakmai 
felkészültségét bizonyította a magyar társulat, holott csak egy „komolytalankodó” 
produkció az Arzén és levendula. A telt ház, mellesleg, vastapssal jutalmazta a 
színészek teljesítményét (H.N., 1981.X.9., 13).

Guelminó Sándor a Magyar Szó kritikusaként azon a véleményen volt, hogy 
az Arzén és levendula bemutatóját illetően „csak a komédia létezik, nem tudni 
miért”. Enyhe szarkazmussal a habkönnyű ürességet említette recenziójában, és 
azt is nyomatékosította, hogy a bűnügyi komédia műsorba iktatása műsorpolitikai 
baklövés volt, mint ahogyan az volt az 1977. év elején az újvidéki bemutató is. A 
színészi alakításokról megemlékezve, Nagy Istvánt (Witherspoon) emelte ki, aki 
„egy lehetséges játékstílust idézett, melyet kölcsönözhettek volna az előadásnak is” 
{M.Sz., 1981.X.4., 12).



A KEDVES ZENÉJŰ, TARKÁN SZÍNES MŰFAJ 
GYŐZELME

(1951 -  1985)

Nem merném egyértelműen állítani, hogy a Vajdasági Magyar Népszínház 
1951-es szervezeti átalakulása Népszínházzá, melynek egy magyar és egy 
horvát, később szerbhorvát társulata lett, szoros összefüggésben állt volna egy 
műsorpolitikai változással is. Pedig műsorpolitikai elmozdulás vehető észre a 
zenés darabok irányába és lehetségessé vált ettől kezdve pl. az operett-előadások 
műsorba iktatása is. Arról a műfajról van szó ugyanis, mely a szocializmus 
építésének ideológusai szerint a népellenség műfaja volt, tehát semmiképpen sem 
lehetett bejárása a szocialista szellemiséget preferáló, azt kialakítani szándékozó új 
színházi értékrendet felállító törekvésekbe. És mégis ez történt a szerkezetváltással 
egy időben.

Az első operettbemutatóról tájékoztatva az olvasóközönséget, Sulhóf József 
a következőképpen fogalmazott a közönségsikert biztosító műfajjal kapcsolatban: 
„Most, hogy a szuboticai Magyar Népszínház -  még egy ideig ezt a megnevezést 
használják, legalább is az újságírók -  a »Leányvásár« bemutatójával feltámasztotta 
a színházaink műsorából szinte már kivesző -  kitiltott!? -  operettet, bizony, hogy 
ez a könnyed, vidám, kedves zenéjű, tarkán színes műfaj egy csapásra visszahódítja 
a színház mozi zenével elcsábított közönségét és elfoglalja régi helyét a közönség 
kegyeiben” {M.Sz., 1951.IV.29., 2).

Ezt követően a referens rövid áttekintést ad a műfaj történetéről, megállapítván, 
hogy Jacobi Viktor Leányvásár című operettje azok közé tartozik, melyek túlélték 
az idővel divatjamúlt dalművek sokaságát. Jó választásnak nevezte Sulhóf a 
Leányvásárt, mert dallamai népszerűek maradtak, s mert „a könnyed, sok mókával, 
érzelgős, hangulatkeltő jelenettel teletűzdelt operett mesében is van szembe állítás 
a dolgozni tudók és a barátaikat is kiraboló vagyonhajhászok £özó7/”( Kiérnék lés: 
K.K.). Merthogy egy kis helyes irányú ideológiai megindoklásra azért szükség volt!

A rendezés Garay Béla keze ügyébe került, a látványos, szép díszleteket 
pedig M agyar Zoltán tervezte. A majdnem négyórás előadás egy pillanatra sem 
volt fárasztó, írta Sulhóf. Nagyszerűen megszerkesztett tömegjelenetek váltották 
a hangulatos párjeleneteket a régi operettstílus jegyében. Ez utóbbiról csak azért 
nem nyilatkozott elmarasztalóan a referens, mert úgy vélte, az új nemzedéket 
is meg kell ismertetni azzal, milyenek is voltak az egykori operett-előadások. 
A szerepeket elsősorban az addig prózában jeleskedő színészek játszották, s 
néhányuk igen kellemes meglepetést okozott. R. Fazekas Piri (Lucy), noha nem 
énekesnő, kitűnően megállta a helyét a szerepben. Kellemesen csengő, szép éneke 
élményszerű esemény volt. Művészi képessége nagyszerűen érvényesült, s az 
előadás színvonalának emeléséhez is hozzájárult. Németh Rudolf meglepően jól



személyesítette meg Tomot, „de néha ércesen zengő, néha lágyan csengő, finom 
baritonja helyenként küszködött a magas tenorra írt dallamokkal”. Szabó Cs. 
Mária egyedülálló szubrett volt. A sokoldalú drámai színésznő ezúttal az énekes 
műfajban is jól teljesített, kivéve a táncokat. Gyakorlásra van szükség abból a célból, 
hogy ebben a szerepkörben is méltó helyet foglalhasson el. Gyapjas Istvánról is 
hasonlóképpen nyilatkozott a kritikus. A látottak alapján az volt a véleménye, hogy 
kiváló operettkomikus válhat belőle. Szabó István rugalmas, ötletesen mozgó 
operettfigurát jelenített meg, akárcsak a horvát drámából kölcsönzött Vujkov Géza, 
kinek alakítását frissesség, kedvesség jellemezte. A többi szereplő is igyekezett 
megfelelni színpadi feladatainak. Milán Asié karmester teljes biztonságban 
tartotta kézben mind az ének-, mind a zenekart. A horvát társulatból többen is részt 
vettek a tömegjelenetekben, mint ahogyan a magyar színészek is gyakran felléptek 
a horvát operett-előadásokban.

A produkció őszinte nagy siker, kedves élmény lett, „mely visszahódította 
a színjátszást kedvelők végelláthatatlan tömegét” (M.Sz., 1951.IV.29., 2). Hát 
igen, a szükség törvényt bont, merthogy közönség nélkül színház sincsen, s ha a 
publikumnak az operett kell, hát akkor annak helyet kell biztosítani a műsorrendben 
még a szocialista társadalom létrehozásának idején is.

A Szirmai Albert-Bakonyi Károly szerzőpáros Mágnás Miskáját ugyancsak 
Garay Béla rendezte meg. Az 1951. évi novemberi bemutató próbáin a vajdasági 
magyar színjátszás nagy öregje „csatasorba állította mindenből a legjobbat”, írta 
Hock Rudolf a Hét Napban (1951.XI.26., 14). Sulhóf a produkciót „a nemesebb 
veretű” szórakoztatások közé emelte, hiszen benne, egy kicsit Beaumarchais 
Figarójának módjára, a parasztlány hozza rendbe a gügye grófok szerelmi ügyeit, 
és az sem mellékes, hogy a forradalom előestéjén íródott a dalmű. Szirmai Albert a 
zeneszerző Jacobival együtt azok közé tartozik, írta a referens, akik az elalpáriasodó 
„magyar operettzenébe egy kifinomultabb, nemesebb csengésű, európai színezetű 
és értékű stílust” vittek be (M.Sz., 1951.XI.16., 2).

Az operettszínpad mesterének, Garaynak a rendezésében a Mágnás Miska a 
nagy színpadok pazar kiállítására emlékeztetett, habár Magyar Zoltán díszletei 
„egy kissé hátráltatták a rendezői ötletek kibontakoztatását”, különösen a 
tömegjelenetek esetében. Ez az előadás is több mint négy órát tartott, de Sulhóf 
szerint ez nem volt zavaró körülmény. Marcsát Szabó Cs. Mária tolmácsolta 
komikai képességeinek teljes bevetésével. „Humorérzéke, könnyed frissessége, 
érzéke a helyzetek kiaknázásához igazi komikává avatja”, de időnként túlzásokat 
is megengedett magának, feleslegesen. Az eltúlzott tramplizása ugyanis 
valószínűtlenné tette könnyed mozgású társaságbeli hölggyé való átalakulását. 
Gyapjas János a címszerepben kitűnő jelét adta színészi fejlődése újabb 
állomásának, s idővel nagyszerű táncoskomikus lehet belőle. Róla R. Fazekas 
Piri tolmácsolásában a színésznő azon igyekezetéről tanúskodott, miszerint 
könnyed operettfigurát kell megjelenítenie a színpadon és nem drámai hősnőt. A 
bonvivánszerepet Dragutin Margetié, a horvát társulat dalmát származású tenorja



személyesítette meg. Szép éneke kárpótolta a nézőket a kiejtésbeli hiányosságok 
miatt, hiszen idegen volt számára a magyar szöveg. A többi szereplő is, hellyel- 
közzel, megállta a helyét. Bermel Miklós karnagy viszont nem ügyelt eléggé a 
zenekar közvetítette hangerőre, és „hiányzott a keringőkből a jellegzetes keringő
akcentus, a tánczenéből pedig az a friss ütem, ami viszi a táncost”.

Sulhóf azt is megjegyezte az előadással kapcsolatban, hogy „nem számít a 
magasabb helyár, zsúfolásig megtölti a termet” a közönség (M.Sz., 1951.XI.16., 2).

Hock Rudolf hasonlóképpen írt a Mágnás Miska bemutatójáról. A közönség 
a szépen csengő hangú dalmát tenor beszédhibáját jóindulattal elnézte, s az est 
sikerének oroszlánrészét a Miska/Marcsa páros jelentette. A karmestert a hetilap 
kritikusa is elmarasztalta (H.N., 1951.XI.29., 14).

Virág Mihály első önálló rendezése Komor Gyula Aladár nem szamár című 
gyermekoperettje volt, melynek realizálásában az egész együttes részt vett. A 
bemutató felnőtt nézői zsúfolásig megtöltötték a termet. Amolyan főpróbaszámba 
ment az esti produkció, melyet délutáni gyermekelőadásnak szánt a művészeti 
vezetés. A címszerepet a közönség kedvence, Szilágyi László alakította, közvetlen 
melegséggel. A főbb szerepek tolmácsolóit mindenekelőtt azért dicsérte meg a 
napilap színi referense, mert kellő komolysággal és rátermettséggel oldották meg 
színészi feladataikat (M.Sz., 1951.XII.25., 4).

Kálmán Imre nagyoperettjében alkalmazta először a társulat a kettős 
szereposztást. A Marica grófnő ben Liza grófnő szerepében R. Fazekas Piri, majd 
a társulat új tagja, Petz Marika lépett fel. A zsupán megszemélyesítője Gyapjas 
István, illetve Godányi Zoltán volt. Az 1952. április 25-i előadást már másnap, 26- 
án megismételték. Erre azért is szükség volt, mert a bemutatóra kétszer annyian 
igényeltek színházjegyet, mint amennyi ülőhellyel rendelkezett a nézőtér.

A játékmester ezúttal is Garay Béla volt. Különböző ötletekkel, táncbetétekkel 
igyekezett minél látványosabbá tenni az előadást, mert, mint már az előzőekből 
is kiviláglott, az együttes még nem volt eléggé felkészülve a nemcsak színészi, 
de ének- és tánctudás tekintetében is sokoldalúságot követelő operett-előadások 
minőségének maradéktalan realizálására. A publikum viszont nagyfokú 
érdeklődést tanúsított a műfaj iránt, és az sem volt mellékes, hogy a pénztár 
melletti hirdetőtáblán ott állt-e az, hogy „minden jegy elkelt estére!”. A nézőket 
nem kellett vadászni, szakszervezeti úton becserkészni. Az ilyen jellegű előadás 
hosszú életű volt, tehát nyugodtabb körülmények között, és nem lóhalálában 
lehetett az új bemutatókra felkészülni. A kettős szereposztás abban segítette a 
társulat munkáját, hogy az összehasonlítás eredményeként fény derüljön a tagok 
színészi képességeire is.

Garaynak ezúttal kevésbé sikerült a tömegjelenetek megkomponálása, ami 
főképp a színen levők tehetségtelenségéről árulkodott, nem pedig a rendezőt mi
nősítette.

R. Fazekas Piri otthonosabban mozgott a színpadon, Petz Marika viszont 
kristálytiszta hangjával vonta magára a figyelmet. Egyértelmű volt, hogy, ha kellő



gyakorlatra tesz szert, kiváló énekes színésze lesz a társulatnak. Godányi Zol
tán kellemes meglepetésben részesítette a nézőtéren ülőket, mert elegáns, könnyed 
alakítást nyújtott a zsupán szerepében. A zenekar Borislav PaSéan vezényletével 
elfogadható módon töltötte be a feladatát, habár néha most is hangosabb volt a kel
leténél, s elnyomta az énekesek hangját.

Kolozsi Tibor a Magyar Szó bán annak a kérdését is felvetette, vajon mi lesz, 
ha a vidéki kultúrházak műkedvelői a Népszínház műsorát utánozva, megfelelő 
hanganyag, zenei képzettség híján, operetteket is műsorra tűznek (1952.IV.29., 4).

Hock Rudolf a Hét Napban megérdemelt sikerről számolt be, és az alternatív 
szereposztást is pozitívan értékelte (1952.V.11., 7).

A Franz Schubert zenéjéből összeállított Három a kislány című operettet 
Pataki László rendezte 1952 végén. A 19. századi nagy dalkomponista zenéje a 
szereplők előadási készségével párosulva mindig sikert hozott a produkciónak. 
A rendezőnek ezúttal fiatal, színpadi jártasság dolgában kezdő szereplőkkel 
kellett színpadra vinnie a zenés művet, ezért arra törekedett, hogy ne csak a 
hangversenyszerű frázisos éneklésben merüljön ki a fellépők alakítása, hanem 
hogy a cselekmény, a mozgás meg a nézők előtt lejátszódó esemény „betetőzéseként 
csendüljön fel a Schubert-dallam”. Ebből a szempontból Vukovics Géza, a Magyar 
Szó referense, sikeres bemutatóról adott hírt. A Népszínház zenei ágazata egyébként 
ebben az időben alakult át operaegyüttessé, annak ellenére, hogy rutinos, sokévi 
tapasztalattal rendelkező tagoknak híján volt a társulat. A Három a kislány egy 
kissé lámpalázasan indult, de a színen levők lelkes odaadással hamar leküzdötték 
a kezdeti feszültséget, s a végén színvonalas operettbemutatónak tapsolhatott a 
publikum. A referens úgy értékelte, hogy Bodrogi Lajos Schubert szerepében 
mind a színészi alakítást, mind pedig kellemes hangját illetően, szép teljesítményt 
nyújtott. Dragutin Margetié nehéz énekszerepét időnként „nem bírta mindig teli 
tüdővel zengeni”. Médy, Hédy és Édy Petz Marika, Szűcs Marica és Temunovics 
Marica volt. Ez az előadás volt első komoly színházi fellépésük, s ha a mozgásban 
nem is jeleskedtek mindig, Schubert dallamainak báját -  különösen Petz Marika 
kedvesen csilingelő hangjával - , képesek voltak visszaadni. Németh Rudolf mind 
színpadi játékban, mind az énekszámok előadásában, nagyszerű Tschöll papa volt. 
Rackó Ilus mint operaénekesnő szintén könnyedén illeszkedett be az együttes 
játékba. A zenekar Bermel Miklós karmester vezényletével „kitett magáért, 
zengően és kifejezően adva a zenei aláfestést” (M.Sz., 1952.XII.16., 3).

Eredetileg Garay Bélának kellett volna megrendeznie Huszka Jenő Gül baba 
című operettjét, de Németh Rudolf, a társulat baritonistája, kijelentette, hogy az 
ő rendezésében nem kívánja eljátszani a címszerepet. Az operettet végül Németh 
Rudolf és Kunyi Mihály állította színpadra. A baritonista azonban nem énekelte 
el Gül baba szerepét, mert időközben az újvidéki operatársulat tagja lett. A nézetel
térések ellenére zsúfolt nézőtér fogadta 1954 júniusának végén a bemutatót, s mint 
Lévay Endre, a Hét Nap krónikása megírta, nagyon sokan voltak a nézőtéren azok, 
akiket egyébként nemigen lehet látni máskor a színház berkeiben, de még a köze



lében sem. A műfajnak köszönve, írta, a szabadkai kispolgári közönség belefeled
kezve nézi az operett-előadásokat, feltétel nélkül élvezi az érzelmes, romantikus, 
édes-bús melódiákat. A jelenetek kidolgozottságán érezhető volt a nézeteltérések 
generálta feszültség. A színpadi látvány Petrik Pál képzeletvilágát dicsérte. Petz 
Marika kellemes hangú, bájos Leila volt. Énekhangjával magasan túlszárnyalta 
nemcsak partnereit, de a kórust is. Szabó Jánosnak, ha nem kellett volna énekel
nie, egyik legjobb alakítása lehetett volna Gül baba. Jobb lett volna, ha prózában 
mondja el a szöveget, szögezte le a színi referens. Verseghy Józsefnek Gábor diá
kot simább játékkal kellett volna ábrázolnia, énekhangja viszont kiváló volt. Lévay 
Endre még Kunyi Mihályt említette, aki testhezálló szerepében mértéktartóan 
játszott, ami mellesleg nem mindig jellemző rá. Az énekkel ő is hadilábon állt, írta 
Lévay (,H.N., 1954.VII.4., 6).

A Denevér című Strauss-operettet „meglehetősen nehéz igényesen, jó kivitel
ben, megfelelően előadni”, írta Vukovics Géza, a napilap kritikusa. Az operettiro
dalom maradandó alkotását Sántha Sándor vitte színpadra. A hatásosan felépített 
tömegjeleneteket, meg a légkörteremtést dicsérte meg Vukovics. Frosch kulcsár 
szerepében szintén magával ragadó alakítást nyújtott Sántha. Petz Marika eleven, 
fiatalos lendületű Adélja is megnyerte a kritikus tetszését. Kitűnő hangja ezúttal 
jó színpadi játékkal párosult, lévén hogy színészként is sokat fejlődött. Verseghy 
József „sok igyekezettel, lendülettel játszotta Eisensteint, éneke azonban halk volt, 
pedig jó hangja van, s bátrabban kellene azt használnia”. Szudárevics Kató kissé 
indiszponált Rosalindája színpadi mozgás tekintetében is sok kívánnivalót hagyott 
maga után. Sántha Puszta Lajos nem volt elég természetes Falke. Póka József 
Orlovszki hercege nem mozgott otthonosan a színen, Rackó Ilus pedig erőlködés 
nélkül, könnyedén oldotta meg a ráosztott szerepet. Petrik Pál atmoszférateremtő 
színpadképet tervezett, s a kis létszámú zenekart hozzáértéssel irányította Bermel 
Miklós {M.Sz., 1955.111.11., 4).

A Hawaii rózsáját is Sántha Sándor rendezte meg az 1955/56-os évad végén. 
Az apatini születésű Ábrahám Pál operettjének bemutatója hangos, színes és lát
ványos volt, írta Lévay Endre a Hét Napban. A zeneszerző nem Strauss-tanítvány, 
jegyezte meg a krónikás. A modern időkhöz közelálló dzsessz volt rá hatással, a 
szövegkönyv írója, Földes Imre pedig egy kicsit „izgató egzotikummal” fűszerezte 
a történetet. A hetilap tudósítója úgy értékelte a színpadon látottakat, hogy azok -  
főleg a táncok -  látványosak, változatosak, sőt néha erotikusabbak voltak a kelleté
nél. Utóiratként, még odabiggyesztette Lévay: „Ennyi erővel és ennyi igyekezettel 
Brecht Koldusoperájat is elő lehetett volna adni” (H.N., 1956.V1.10., 6).

Amióta műsordarab lett az operett, a magyar társulat minden évadban lega
lább egyet bemutatott az ismertebbek közül. A Csárdáskirálynő örökzöld dallamai 
1957 közepén csendültek fel a szabadkai színpadon. Ismét Sántha Sándor kapta 
a rendezés feladatát. Munkájában, mint már előbb is, Mamuzsics István segítette. 
A szabadkai közönség is a Békeffy István-Keliér Dezső szerzőpáros átdolgozá
sában láthatta a zenei felépítés tekintetében mesterműnek számító Kálmán Imre-



operettet. A zenekart Miroslav Kunc vezényelte hol halkabban, hol hangosabban, 
s olyankor az énekeseket gyengébben lehetett hallani. A zenészek egyébként meg
érdemelték a tapsot, írta a Hét Nap (S.K.) aláírású referense. A címszerepet Heck 
Paula alakította, kiválóan. Tud énekelni, táncolni, színészi játékban is jeleskedik, 
állapította meg a kritikus. Rackó Ilus Cecíliaként dekoratív jelenség volt, Tóth Éva 
„tüzes szubrett helyett”, sajnos, otrombán maszkírozott, „valóságos festékhalmaz” 
volt. Verseghy József Edvinje igencsak elhalkult a magasabb regiszterekben, de 
„a könnyebb melódiákat szépen győzte”. A táncoskomikusi szerepkörben Godá
nyi Zoltán Doniként inkább humorral, mintsem tánccal tűnt ki. Az operett-előadás 
legsikerültebb figuráját Fejes György jelenítette meg. Ő volt Miska pincér. Sántha 
Sándor Ferkója inkább dekoratív jelenség volt. Feltehetően a rendezés mellett nem 
futotta idejéből saját alakításával behatóbban foglalkozni. A díszleteket, jelmezeket 
Aurelija Brankovié tervezte meg biedermeier hangulatot idézve a színpadra (H.N.,
1957.VII.7., 7).

Nyár eleji produkció lett a Montmartre-i ibolya című Kálmán-operett, melyet 
az immár hivatásos rendező, Varga István vitt színre. A meleg tavasz után hűvösbe 
forduló júniusban „a mélyebbre markoló irodalmi célkitűzésű darabok nem kötik 
le a színházlátogatók figyelmét”, szögezte le Laták István a Magyar Szóban. A szó
rakoztatás szellemében íródott színpadi művek a kelendőek, ezért készül a „tréfás, 
kedves, kissé romantikus meséjű operett” bemutatójára az együttes. A dalműnek 
kevés szereplője van, így kisebb zenekarral vidékjárásra is alkalmas lesz (M.Sz.,
1958.VI.13., 7).

A bemutatóról Vukovics Géza írt a napilapba. Sokszor ráfogták már az operett
re, szögezte le, hogy a végét járja -  meg a színházra is, nemde? - , de az mindig fő
nixmadárként újraéledt, hiszen a behízelgő zene, a jó kedélyt, önfeledt derűt árasztó 
hangulat és a zene varázsereje tartja életben. Meg aztán némi csiszolással, javítással, 
mint ebben az operettben is tette azt Innocent Vince Ernő, még némi mondaniva
lóval is el lehet látni a banális tartalmakat. A főszereplő egy párizsi hármas -  festő, 
zeneszerző, költő, akár a Bohéméletben - , meg egy árva lány. Varga István rendező 
tág teret biztosított a jó ízléstől behatárolt színészi játéknak. Verseghy József terebé
lyes Raoul volt, akiről nehezen lehetett elhinni, hogy festő a Montmartre-on, írta a 
Hét Nap referense (1958.VI.22., 9). Vukovics Géza szépen csengő hangját dicsérte 
(M.Sz., 1958.V1.13., 7).

Pataki László valóságos típust kreált Spaghettiből, végrehajtója az előadás 
legkacagtatóbb figurája volt. Fejes György rutinosan játszotta el Florimondot, a 
zeneszerzőt, Faragó Árpád az író szerepében kissé színtelenre sikerült. Vukovics 
arról is beszámolt, hogy Petz Marika (Violetta) eleven, üde játékáért nyílt színi 
tapsot kapott. A Hét Nap referense azt írta Heck Pauláról (Ninon), hogy egymaga 
is képes betölteni a színpadot. Sántha Sándor kitűnően jelenítette meg Rotschild 
báró alakját. Petrik Pál légkörteremtő díszletet, jelmezeket tervezett, melyeket jól 
megválasztott kellékek egészítettek ki. A sikeres operettbemutatóhoz a Milán Asié 
karmester vezényelte zenekar is sokban hozzájárult.



Az 1959/60. évad utolsó bemutatója Leó Fali operettje, a Szíambul rózsája 
lett. A kapuzárás előtti előadást Garay Béla rendezte. A zeneszerző egyik 
legszebb nagyoperettje szép melódiáival, egzotikus világával nagy vonzerőt 
jelentett a közönség számára, mint az már a premieren is látható volt. Dévavári 
Zoltán meglátása szerint mozgalmas, látványos, magával ragadó játékú produkció 
lett a Sztambul rózsája, melyben Heck Paula ellenállhatatlan szuggesztivitással, 
közvetlenséggel, hitelesen jelenítette meg Kondzsa Gült, Kemál pasa lányát. 
Énekmódja lebilincselő volt.

Petz Marika (Midili) érzékeny, finom pikantériával, sok-sok pajkossággal 
tolmácsolta a szerepet, végtelen kedvességgel árasztva el a színpadot. A gördülékeny 
előadásban Verseghy és Godányi is jól alakított. Milán Asić vezényletével a 
zenekar „olykor operai magaslatokig” emelkedett. Sziveri József és társai pedig 
„talán még soha nem készítettek ilyen gazdag, ízléses és mutatós ruhákat Mihajlo 
Dejanovié tervei alalpján”. Végezetül elmondható, írta Dévavári, hogy a sikerben 
a produkció minden résztvevője osztozik (H.N., 1960.VII.3., 8).

Az első musical-rendezés Virág Mihálynak jutott. A társulat 1965. január 
9-én mutatta be az Irma, te édes című francia színpadi művet, melynek műsorra 
tűzésével kapcsolatban Barácius Zoltán írt a Hét Napba egy részletes ismertetőt 
az újnak számító műfajról. Az előadásról recenzió készült Kolozsi Tibor tollából. 
A hetilap referense elöljáróban szintén foglalkozott a szabadkai színpadon újnak 
számító „musical comedy” műfajával, megállapítván, hogy elődje a múltban a 
vígopera volt, majd azt követte a 19. században az operett, illetve az 20. század 
elején a dzsesszoperett, mindebben pedig nagy szerepet játszottak az új igények 
kialakítására való törekvések, illetve a társadalmi változások.

Az Irma, te édes című zenés komédia „a színpad és a könnyűzene frigyének 
egy új lépcsőfokát jelenti”, szögezte le Kolozsi. A műfaj világhódító úton van, s ez 
az út „egészében újszerű, afféle nagy grimasz, amit a színpad vet a világra: lám, 
nevetek rajtad, minden szörnyűségeddel együtt”. A songszerű dallamok formai 
szempontból Brechtet hozták a kritikusnak emlékezetébe, ámbár a tartalmat 
tekintve, természetesen, a Koldusopera meg az Irma, te édes semmiképpen sem 
hasonlítható össze. A kettő közötti különbség olyan, mint a tenger felszíne és 
mélysége közötti különbözőség, írta Kolozsi.

Virág Mihálynak sikerült az Alexander Breffort-Marguerite Monnot páros 
művének színpadra állításában valóságos emberi légkört teremteni, miben sokat 
segítette őt Petrik Pál díszlete, különösen az első felvonásban, míg a másodikban 
sikerült elkerülni annak veszélyét, hogy az előadás veszítsen a ritmusából.

A bemutatót két említésre méltó körülmény kísértre. Jelesül, a bemutatón Tóth 
Éva (Irma) partnereként a budapesti Horváth Tivadar lépett fel. Mint a referens 
írta, „nem alakít ... mélyre nézőén, nem is játszik”, s az embernek olyan érzése 
támad, hogy a színész pusztán „cseveg velünk”. Színpadi mozgása könnyedséget, 
természetességet sugároz, s lenyűgöző erővel hat. A másik kellemes meglepetés 
az volt, hogy Tóth Éva „a neves partner mellett is teljes mértékben megállotta



helyét, ... egészen előtérben tudott kerülni akkor is, amikor Párizs utcáit járta, és 
akkor is, amikor a gyermekét váró anya elnehezült torzított mozgásában kellett 
megjelennie”.

A többi színész képességeinek megfelelően járult hozzá ahhoz, hogy a bemu
tató közönsége kellemes érzésekkel térjen haza az előadásról. Kolozsi sikert hozó 
produkcióként értékelte a zenés komédiát (H.N., 1965.1.15., 8).

Némi szünet után, 1966 elején, újra operettet játszott a társulat, mert mint 
Dévavári Zoltán írta, komoly bírálat érte a Népszínházát, amiért mellőzte ennek 
a műfajnak a műsorra tűzését. Az igaz, hogy az operett túlhaladott „érzés- és 
ízlésvilágot tükröz”, de a zenéje ma „már csaknem klasszikus értékű”. A hetilap 
recenzense azzal indokolta a műfaj távoltartását a repertoárból, hogy nagyon 
kiábrándítóan hat, ha a közreműködők közül csak ketten, hárman tudnak 
énekelni, az ének- és tánckar csak öt-hat tagú, a hivatásos statiszták helyett pedig, 
„csupán néhány műkedvelő cselleng a színpadon”. Hogy most ismét vállalkozik a 
szabadkai társulat egy operett színre állítására, annak az az oka, hogy megnyílt 
a színészképző stúdió, s alapos tapasztalattal rendelkező vendégrendező 
alkalmazására is van lehetőség. Ábrahám Pál Bál a Szavoyban című operettjének 
bemutatására elérkezett az idő (H.N., 1966.111.4., 12). A darabot Romhányi József 
átdolgozásában a szegedi Versényi Ida állította színpadra. Munkáját ifj. Szabó 
István segítette. A rendező, mint Vukovics Géza megállapította, mellőzte az előző 
operett-előadásokban meghonosított olcsó trükköket. A friss ötleteknek vastaps 
lett az eredménye. „Csipetnyi gúnnyal, kissé fonákjára fordította a szokványos 
történetet.” A revüszámok derűs látványának nagy sikere volt a közönség körében. 
Egyedüli kifogás a zenekart érte, mert időnként „döcögött”. Vukovics Géza 
közönségsikert jövendölt a produkciónak (M.Sz., 1966.11.26., 8).

Fényes Szabolcs Maya című operettjének rendezője is Versényi Ida volt. Nem 
a rutinból írt operett fajtájából való volt a fülbemászó zenéjű darab, amiből a rendező 
szemrevaló, dekoratív előadást varázsolt a színpadra. Mozgalmas, szellemes 
rendezői megoldások jellemezték a produkciót, meg kiegyensúlyozott ének- és 
tánckar, szolid színészi alakítások és könnyed, elegáns szerepmegformálások. A 
látványos, gördülékeny, jó ritmusú színpadi játék a belgrádi koreográfus, Rozalija 
Dobrovoljac ragyogó elgondolásainak kivitelezését is dicsérte.

A címszerepet Majoros Katica temperamentumos és érzéki játékkal jelenítette 
meg. Albert János (Rudi) ezúttal is bizonyította, hogy kiváló táncoskomikus. 
Kettőjükkel senki sem vehette fel a versenyt. Dóró Emma (Barbara) színészi 
sokoldalúságáról győzte meg a színi referenst, Heck Paula (Madeleine) pedig új 
színnel gazdagította eddigi alakításait. Verseghy József (Charlie) jól kamatoztatta 
eddig szerzett színpadi tapasztalatait. Milán Asié karmester is hozzájárult ahhoz, 
hogy a Maya operett-előadása több lett vidéki premiernél, írta Dévavári Zoltán a 
Hét Napba (1967.1.20., 11).

A bemutatót követően állandóan zsúfolt ház előtt játszották a 
színészek Á brahám  Pál Viktória című operettjét, melyet a szolnoki Bor



József rendezett. A színvonalas előadás, ahogyan a műsorfüzet is jelezte, 
„megpróbált tartózkodni az ál romantikától és a szépelgéstől, s e helyett a 
cselekményességre, a humorra és a látványosságra helyezte a hangsúlyt”. 
Dévavári véleménye szerint a rendezőnek sikerült realizálnia a leírt 
koncepciót. Hegedűs Györgyi koreográfiája a cigánytánc esetében kivétel 
volt ezalól. Petrik  Pál színpadképe kissé negédes lett, de Jánoskúti 
M árta  látványos, igényes, ízléses és szép jelmezeket tervezett. A színészi 
teljesítmények is rangosak voltak. A címszerepet Heck Paula tolmácsolta 
kiváló hanggal és alakító készséggel. Verseghy (Webster) megérdemelte a 
sok nyílt színi tapsot, és a kecskeméti vendég bonviván, Sárosi G ábor egy 
csapásra meghódította a publikumot. Sántha Puszta Lajos is remekelt újra 
megcsillogtatva humorérzékét. M ajoros K atica könnyed mozgású szubrett 
volt. A lbert János „rokonszenves megjelenésével, sima játékával csak 
még inkább fokozta az amúgy is túlfűtött nézőtér hangulatát”. Az elegáns, 
dekoratív A lbert M ária a többi szereplővel, és a karmesterrel, M ilán 
Asiétyal együtt, sokban hozzájárult az élénk ritmusú produkció sikeréhez 
(H.N., 1969.1.10., 12).

Pietro G arinei és Sandro Giovannini sok színpadot megjárt Tigris a 
garázsban  című musicalje 1970 januárjában érkezett Szabadkára. Az újnak 
számító műfajjal a napi- és hetilap is foglalkozott némi ismereteket nyújtva 
a leendő színházi közönségnek arra vonatkozóan, mire is lehet számítani, 
hogyan lehet megközelíteni a nyugatról érkező zenés színpadi játékot. Gerold 
László „tömegérdeklődésre számító, könnyed” színpadi műként jellem zi az 
igényesebb mondanivaló nélküli tucattörténetet, az előadás pedig „egy mai 
operettváltozat -  í r ta - ,  szerencsére több bohózati lehetőséggel és korszerűbb 
zenével, noha muzsikája szelídebb -  főleg a szabadkai előadásban -  mint a 
legújabb musicaleké”. H arag György, a vendégrendező ügyesen kihasználta 
a műfaj lehetőségeit, „ötletskálája az intellektuális humortól az egészen 
olcsó bohózati helyzetkomikumig terjed ... igen egyszerű eszközökkel és 
effektusokkal legalább felvillantotta, sejttette a musical, a korszerű nagyvárosi 
zenés színpadi műfaj kontúrjait”. Gerold úgy értékelte a bemutató-közönség 
reagálása alapján, hogy a rendezésnek köszönve a produkció siker lesz. A 
legjobb alakítást K arna M argit (Yvonne) mértéktartó, nem trivialitásba 
forduló komikuma nyújtotta. Czehe Gusztáv (Ettore) szereptolmácsolásától 
a harsányságot kérte számon. A főszerepet alakító A lbert János (Rino) és 
M ajoros Katica (Nicolette) kifogástalan összjátéka nagy tetszést aratott. A 
nemrég komoly sérülést szenvedett Albert János nagy érdemének tartotta, 
hogy a színész egyáltalán elvállalta a szerepet. A bohózati szerepben Szél 
Péter is jeleskedett. A statiszták is ügyesen, felszabadultan mozogtak, 
szögezte le Gerold {M.Sz., 1970.1.17., 8).

Dévavári Zoltán a hetilapban írt nagy elismeréssel Albert János és 
Majoros Katica alakításáról. M indketten bebizonyították, hogy jól ismerik a



könnyűzenei színpad követelményeit. „Ezúttal azonban nemcsak könnyedén 
mozogtak, hanem karikírozó képességüket is megcsillogtatták”. Bada Irén 
„vágyakozó felesége elég érzéki volt ahhoz, hogy hitelesnek érezzük a 
garázsjelenetet”, állapította meg a kritikus. Ő is kiemelte, hogy a statiszták 
jól beleilleszkedtek az előadásba, amire már régóta nem volt példa (H.N.,
1970.1.23., 11).

Az operett műfaj utolsó produkciója A mosoly országa volt. Lehár 
Ferenc gazdag dallamvilágú, igényes muzsikájú, ma már klasszikusnak 
számító színpadi müvét Versényi Ida vitte színre. Nem kis feladatot 
jelentett a társulatnak az időtálló operett színpadra állítása, hiszen kiváló 
énekesekre, jó  zenekarra, ügyes táncosokra volt szükség. Gyakran megesett, 
hogy operaénekesek játszották/énekelték a főbb szerepeket. A rendezőnő 
„csalhatatlan érzékkel valódi operett-hangulatot tudott teremteni, még 
ha zavaró volt is a bizonytalan szövegmondás és a gyakori nyelvbotlás”, 
állapította meg Dévavári Zoltán. Az előadásból Heck Paula tűnt ki, aki 
őszintén és meggyőzően tolmácsolta Liza szerepét szépen csengő, kulturált 
énekhangjával varázsolva el a publikumot. Verseghy József (Szu-Csong) 
méltó partnere volt a primadonnának. Nagyáriáját vastapssal jutalm azták a 
nézők. M ilán Asié magabiztosan vezényelte a zenekart. Látványos díszlet 
(Petrik  Pál), pazar ruhák (Radm ila Radojevié) adtak keretet, az ötletes 
koreográfiát - Ligeti M ária -  is magába foglaló színpadi játéknak.

Dévavárinak az volt a véleménye, hogy „még ha látta is a néző pl. a 
fővárosban A mosoly országát, akkor is elégedetten távozik majd a szabadkai 
előadásról (H.N., 1970.V.15., 16).

A Seregi László rendezte budapesti La Mancha lovagja  című musical 
alapján színre vitt szabadkai produkciót 1972 júniusában mutatták be a 
„pesti ... díszletben, jelmezben”, és annak koreográfiájával. A színpadra 
állító pedig Mikolay László volt. A címszerepben Pataki László eddig 
kevésbé felfedett színészi tehetségének alkotóelemeit használta fel Don 
Quijote/Cervantes megjelenítésére, ugyanakkor pedig „a maga nemében 
kimagaslóan érett musical énekesként” is bemutatkozott. Zenekultúrája és 
orgánuma „olyan találóan egyesült, hogy keresve-kutatva sem lehetett volna 
ilyen kifejezően játékos drámai hangot találni”. Lévay Endre egyértelművé 
tette, hogy senkivel össze nem téveszthető, egyéni hangvételű játék a 
Patakié. Bada Irén Aldonzája a másik nagy meglepetése volt az előadásnak. 
„Egy ordináré kis vadmacska, akit az álmodozó hidalgó lovag Dulcineának: 
az eszményi »hölgynek« vél. Csupa tűz, csupa temperamentum volt, a 
songjai rikoltozásaiban, lírai ellágyulásaiban és triviális recitativóiban a 
hallgató torkát szorongatták, s feledhetetlenül szépen érvényesítette azt a 
színeváltozást: hogyan lesz egy kígyóból tiszta lelkű, normálisan érző ember. 
És még valamit el kell itt mondanunk: szinte hihetetlennek tűnt, hogy -  mint 
színésznő kibírja ezt a másfél óráig tartó »inkvizíciót«”, így a kritika.



Pásthy M átyás naiv la mancha-i szolgalelkü parasztként ártatlan egy
szerűségben jelenítette meg Sanchót, a szelíd árnyékként meghunyászkodó 
hűséges és állhatatos cselédet. Énekszámai kevésbé voltak sikeresek. Verse
ghy robusztus alkatú kormányzót személyesített meg, és azt is bizonyította, 
„hogy adott helyzetet, játéklehetőséget leleményesen kiaknázó, sokoldalú 
színésze” a társulatnak. A zeneértő Lévaynak az volt a véleménye az előa
dásról, hogy az ritkán látott,jól összehangolt színpadi játékot eredményezett 
(.H.N., 1972.VI.16., 16).

Az egyik nyilvános főpróbán színészavatás is történt. A budapesti szí
niakadémia növendéke, Soltis Lajos alakította Sanchót (M.Sz., 1972.VI.9.).

A nagy filmsikert megért Kabaré című musicalt is színpadra állította a 
szabadkai együttes. A J . K ander -F . Ebb.-H . Prince szerzőhármas darabja 
Szinetár Miklós rendezésében került a nézők elé. A díszletet Fehér Miklós, 
a jelmezeket Horányi M ária tervezte, a koreográfus Bogár R ichárd volt.

Veszélyes vállalkozás Szabadkán zenés darabot színre vinni, írta Kope- 
czky Csaba a bemutatót követően. A Népszínháznak ugyanis nincs tánc
kara, s néhány kivétellel, a színészek is gyengén énekelnek. Kiváló színé
szi alakítások ezért gyakran degradálódnak, ellaposodnak az igényes zenés 
müvek tolmácsolásakor. Szinetár a revüszerű elemeket nyomatékosította az 
előadásban. „Sally Bowls esetében a legbántóbb a sematikusság”, állította 
a Hét Nap referense. Pezsgő vérű kis szajhává degradálódott a kitűnően 
mozgó és jól éneklő Kerekes Valéria alakította figura, így játéka sokszor 
erőltetetté vált. Mellesleg, szereptolmácsolása a prózai részekben gyengébb 
volt, mint az énekesekben. Kovács Frigyes kezdetben túlzásba vitte C liff 
sutaságát, de ettől függetlenül, ígéretes pályakezdőt ismerhetett meg benne 
a közönség. A kelleténél komikusabb lett Barácius Zoltán (Schultz úr) és 
Dóró Emma (Schneider kisasszony) kettőse. Árok Ferenc konferansziéja 
„végletek között csapongott”. Táncszámai sem voltak jól kidolgozottak. A 
legkevesebb jó  az előadás koreográfiájáról mondható (Bogár Richárd), míg a 
zenekar kifogástalanul működött.

Kopeczky úgy összegezte az előadással kapcsolatos meglátásait, hogy a 
Kabaré amolyan tanulmányi produkcióként is felfogható, amelynek segítségé
vel a színészek most sajátítják el „a musical fortélyait” (H.N., 1978.111.24., 19).

Gerold László a Magyar Szó  színi referenseként, a müvet elemez
ve mondta el véleményét a bemutatóról. M egírta, hogy Szinetár a musical 
drámajellegét kívánta előtérbe helyezni. A produkció nem lett egy látványos, 
izgalmas színpadi játék. A Cliff/Sally páros sokszor magára hagyottan já t
szotta az eléggé sematikusan megírt szerepet. Kovács Frigyesnek nem sok 
játéklehetőség állt rendelkezésére, Kerekes Valéria pedig kispolgári feleség
gé szelídült Sally lett, méghozzá a rendező hibájából, amit a korhű, em i
nens gimnazistajelmez még kirívóbban nyomatékosított. A napilap kritikusa 
kiemelte Barácius Zoltán és Dóró Em ma kettősét, mint a nagyszerű jel-



lemformálás és komikusi tehetség megnyilvánulását, továbbá Barácius ma
gánszámát, Medve Sándor barnaingesét a csimpánzzal, meg Árok Ferenc 
történelmet felidéző tragikus számát. Gerold azt sem hallgatta el, hogy „a 
szöveg olykor pestiesen jópofáskodó” volt, máskor meg unalmas és ritmus 
nélkülire sikerültek a jelenetek (M.Sz., 1978.III.19., 22).

Gerold a Hídban is foglalkozott a Kabaré előadásával. Főleg Sally Bowls 
figurájának elsikkadását nehezményezte, hiszen Kerekes Valéria rendelkezett 
azzal a tehetséggel, mindazzal a szakmai tudással, amely lehetővé tette volna 
számára, hogy egy sokszínű, jellemében összetett színpadi alakot jelenítsen 
meg, mely a szélsőséges emberit éppúgy magában foglalja, mint a belső 
drámai küzdelmet. A rendezés hibájából azonban „a koncepció és a ruhák 
miatt -  épp az igazi Sally tűnt el” (Híd, 1978. 4: 543).



VERSEGHY JÓZSEF. RACKOILUS. PETZ MARIKA 
(Strauss: Denevér. 1155. VI. II.)

RACKÓ ILUS. FEJES GYÖRGY. 
PATAKI LÁSZLÓ, HECK PAULA 

(Bemard Shaw.Pygmalion, 1955. X. 29.)







i'JK  *

P OKA ÉVA (Kreisler: Lola Blau, 1981.111.15.)

R. F AZE KAS  PIRI,  
S Ü V EG ES  ETA, 

K A R N A  MA RG I T  
(Agallui Christie: Egérfogó,l965.IV2.)









RÖVIDÍTÉSEK

Sz.V. Szabad Vajdaság 
M.Sz. Magyar Szó 
H. N. Hét Nap 
D. Dolgozók 
Ü. Üzenet

FELHASZNÁLT FORRÁSOK

Szabad Vajdaság, napilap, 1945.V.18. -  1945.IX.30.
Magyar Szó, napilap, 1945.X.2.- 1985. IX.l.
Hét Nap, hetilap, 1946. IV.5. -  1985. III.l.
Dolgozók, hetilap,1948.111.24. -  1969. X.17.
Üzenet, irodalmi folyóirat, 1974. 12.sz. -  1985.4.sz.
Híd, irodalmi folyóirat, 1946. 5.sz. -  1985. 5.sz.

A.Sajti Enikő (2010): Mit tudunk még a hideg napokról? In: História, 2010, 1-2. 
sz. 37-43.0.
Bambach Róbert színháza (2007), összeállította: Káich Katalin, Pozorišni muzej 
Vojvodine. Növi Sad
Barácius Zoltán (1992): Mestermutatványok. Virág Mihály színháza, Életjel 
Könyvek, 51. Szabadka
Barácius Zoltán (2002): Néhány boldog óránk, Életjel Könyvek, 92., Szabadka
Barácius Zoltán (2003): Ötgarasos színház, A szabadkai Népszínház Magyar
Társulatának múltjából, Életjel Könyvek, 101., Szabadka
Barácius Zoltán (2005): Az ördög cimborái, Életjel Könyvek,113., Szabadka
Burkus Valéria (1970): Ibolya, Életjel Miniatűrök, 8., Szabadka
Franyó Zsuzsanna (1995) A jugoszláviai magyar dráma története 1948-tól 1995-ig,
doktori értekezés, kézirat
Garay Béla (1953): Az ekhósszekértől a forgószínpadig, Testvériség-Egység 
Könyvkiadó, Újvidék



Garay Béla (1970): A kulisszák világában, Életjel Miniatűrök, 10., Szabadka
Gerold László (1998): Drámakalauz, Fórum Könyvkiadó, Újvidék
K. Nagy Magda (1973): Balázs Béla világa. Kossuth Kiadó, Budapest
Káich Katalin/Katalin Kaié (2014): A kölcsönösség színpadtere /Scena uzajamnosti,
Pozorišni muzej Vojvodine, Újvidék/NoviSad Bibliotéka Lovorov venac, knjiga
IV
Káich Katalin (2003): A nagybecskereki magyar színjátszás története és 
repertóriuma (1832-1918). II., Fórum Könyvkiadó, Újvidék 
Magyar Bálint (1979): A Vígszínház története, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 
A magyar irodalom története (1965): Főszerk.:Sőtér István Akadémiai Kiadó, 
Budapest, V. kötet
Magyar színházművészeti lexikon (1994), Főszerkesztő: Székely György, 
Akadémiai Kiadó, Budapest
Molnár Tibor (2011): A zentai városparancsnokság válogatott iratai 1944-1945. 
Szeged-Zenta, Csongrád Megyei Levéltár és a Zentai Történelmi Levéltár 
Pál Tibor (2011): Bácska 1941 és 1945 között, In: História, 1-2. sz. 9-10.O.
Pataki László (1996): Elmúlt bizony a régi szép idő... Vázlatok egy életrajzhoz, 
Életjel Könyvek, 64., Szabadka
A Szabadkai Népszínház magyar társulata 1945-1970, műsor és bibliográfia (1970), 
Szerk.: Gerold László és Pastyik László, Hungarológiai Intézet, Bibliográfiai 
Füzetek, 3., Újvidék
150 éves a színház épülete (2005) /150 roflHHa no3opnwHe 3rpaae, HapoflHO 
no3opmiiTe /Népszínház, Szabadka (CyőoTHua)
Szerb Antal (1972): Magyar irodalomtörténet, Magvető, Budapest 
Szerb Antal (1973): A világirodalom története, Magvető, Budapest 
Színházi kalauz (1971), Szerk.: Vajda György Mihály, Gondolat, Budapest 
Vajda Gábor (2006): Remény a megfélemlítettségben. A délvidéki magyarság 
eszme- és irodalomtörténete (1945-1972). Magyarságkutató Tudományos Társaság, 
Szabadka
Világirodalmi kisenciklopédia (1976), Szerk.: Köpeczi Béla, Pók Lajos, 
Gondolat, Budapest, I—II kötet



NÉV- ÉS CÍMMUTATÓ

Abay Pál 274
Ábrahám Irén 120,151,158,200,286 
Ábrahám Pál 292, 295,
A botcsinálta doktor 54, 234
Achar, Marcel 271, 282
Ács József 265
Ács Károly 114
A csendháborító 48
A csikós 69
Ádám és Éva 20, 201
Adáshiba 155
Ady Endre 17
A fattyú  25- 27
Áfonyák 96-100, 113, 117
A gyereket a gólya hozza 266, 267
A hazug 27, 28
Ajtai Andor 218
Akasztottak balladája 108
A kaktusz virága 276
A kaukázusi krétakör 222, 224, 243
A képviselő 32, 33,44
A kertész kutyája 218
A kis rókák 191
A kintornás család 126, 128
A komédiás 212
Aladár nem szamár 290
Aladics János 157,164,247,248,249,
268, 278, 283
Albert János 75, 76, 93, 94, 98, 107, 
115, 120, 137, 144, 151, 163, 166, 173, 
190,213,224,236,242,244,246-250, 
256, 258, 260, 270, 273, 275-278, 
280, 281, 283, 295, 296, 305 
Albert Mária 75, 96, 107, 156, 164, 
166, 169, 170, 216, 235, 237 238, 242, 
247, 248,270, 280, 287, 296 
Álarc nélkül 83, 87 
Alecsandrescu, Dán 243 
Aldobolyi Nagy György 106,276,279

A legyező 74, 176, 178 
A lehetetlen nő 210 
A Magdics-ügy 83 
A megóvott szüzesség 271 
A medve 42, 93, 214 
A megboldogult 59-62, 67 
A meztelen király 227 
A miniszter felesége 46,52 
A mosoly országa 297 
Amphitryon 242 
A nagymama 124, 126, 278 
Andersen, Hans Christian 227 
András László 197 
André, Michel 276 
Angyal szállt le Babilonba 233, 234 
A nagy Romulus 233, 258 
A nadrág 265
A nehéz honfoglalás 110, 111 
A nemzet napszámosai 72 
A Noszty fiú  esete Tóth Marival 165 
Antigoné 244, 245 
A nyugati világ bajnoka 227 
Antonioni, Michelangelo 97 
Anouilh, Jean 101, 268 
Apró Ernő 156 
A pusztai szél 130, 132, 137 
Arany János 183
Arbuzov, Alekszej Nyikolájevics 
230, 80
Arisztophanész 229, 240 
Árok Ferenc 93,98,109,112,113,150, 
154, 156, 161, 164, 165, 179, 189 230, 
232-240,242,245-248,250,253,258, 
261,269,270,279,280,287,298,299 
Ascher Tamás 5
Asić, Milán 48, 61 91, 151, 209, 210, 
278, 280, 289, 293-297
A. Sajti Enikő 16, 307 
A parasztkisasszony 81, 85



A piros bugyellárist 126,127,128,137 
A proletárok 124 
Arzén és levendula 287 
A revizor 194, 195 
A róka meg a szőlő 209 
Árva Bethlen Kata 165 
A salemi boszorkányok 196, 198 
A sevillai borbély 49-51 
A szabadság első napja 213, 214 
A szabadság pillanata 104 
A száműzött 104

A szerelem és véletlen játéka 209 
Atanackovié, Ana 74, 75, 93, 104, 
158, 188, 235,240,241,279 
A tanítvány 104, 111, 112 
A tanítónő 122, 123, 124, 178 
A Titanic-keringő 192 
A tizenhetedik baba nyara 212 
A tisztességtudó utcalány 207 
A tóparti ház 85, 86 
A túsz 229
Audiberti, Jaques 269 
A varázsló 113, 114, 173 
A világ legszebb szerelme 271 
A windsori víg nők 182 
A zöld hajú lány 105-108 
A Zseleznov-ház asszonya 56 
Az ember, az állat és az erény 226 
Az ember tragédiája 145,150,152,168 
Az élet küszöbén 90 
Az elhagyott szerető 126, 128 
Az esőcsináló 265 
Az igazság házhoz jön  144 
Az iguána éjszakája 238 
Az imbroszi boszorkány 135,137, 165 
Az orosz kérdés 47, 48, 50 
Az ostoba lány 282 
Az ördög cimborája 46 
Az ügynök halála 192 
Álarc nélkül 83, 87 
Axelrod, George 200 
Aymé, Marcel 217

Babarczy László 237 
Babay József 272 
Đabić, Sava 74 
Bacharak, Búrt 280,
Bada Irén 110, 135, 156, 158, 169,
224,230,234,241,247,249,258,265,
286, 287, 297
Bajor Gizi 157, 218
Bakonyi Károly 289
Bál a Szavoyban 295
Balla Kálmán, 207
Bálint István 80, 81
Bálint Piroska 164
Balázs Béla 12, 13, 15,18, 150, 308
Balázs Janka 10, 35,49, 51, 78
Balázs Piri Zoltán 240,243
Balogh Géza 239, 240, 242
Balog István 162
Balsac, Honoré de 280
Bambach Róbert 95, 111-113, 162,
257, 307
Bánk bán 152, 154, 155, 170, 284 
Barácius Zoltán 72, 85-87, 92, 94
100, 102, 103, 112, 113, 119, 137, 144, 
151, 152, 154-158, 160, 165, 171, 185, 
189, 195, 196, 208,212, 215, 216,219, 
220, 222-226, 228, 229, 232, 233, 
235. 238-240, 247- 250, 257, 265, 
282, 283, 286, 287, 294, 298, 299, 307 
Barillet, Pierre 276 
Barta Lajos 141, 301 
Bartha András 279 
Barátkái Márta 84 
Bartók Béla 67, 101 
Bartuc Gabriella 113, 166, 223, 224, 
250,271
Bata Ferenc 189,225,230,232,237,269 
Báthori András 24 
Beaumarchais, Pierre-Agustin 
Cáron de 49, 51, 133,281 
Becsapott menyasszony 269 
Bedzsula Margit 11



Beethoven, Ludwig van 13
Bejach. Peter 210, 264
Beckett, Sámuel 97, 101
Békeffy István 292
Berberovié, Milanka 224
Bérezik Árpád 81
Bereczky Erzsébet 231, 242
Brendan Behan 230
Bermel Miklós 62, 183,290,291,292
Bernarda Álba háza 113,197,199,200
Ben, Jonson 21, 56
Benedetti, Aldo 181
Bevk, Marjan 199
Bicskei István 96, 159, 160
Biedermann és a gyújtogatok 216
Bíró Lajos 81, 140
Bischof Margit 10
B. Kerekes Valéria lásd
Kerekes Valéria
Blaha Lujza 122
Blöse úrék mindenkinek tartoznak 
160, 161, 171 
Bodrogi Gyula 111 
Bodrogi Lajos 291 
Bogár Richárd 298 
Bogdáni! Sándor 72, 74, 76 
Bóka Jánost 10, 22 
Boldogság részletre 89, 90 
Boldogtalan hold 224, 256 
Bolha a fülbe 269 
Bolond vasárnap 279 
Bor József 284,
Bordás Győző 102,241 
Boros István 91
Bocskovics Rózsi 141, 184, 191, 194, 
196,199
Boschán György 265 
Bosnyák István 110 
Boszorkánytánc 12,13,18,21,23,70,150 
Brandon, Thomas 277, 305 
Braginszkij, Emil 270 
Brankovié, Aurelija 203, 293

Brecht, Bertold98,111, 112, 114, 146, 
152,219-224,227,229,230,255,257, 
292,294
Breffort, Alexander 294 
Brél, Pierre Aristide 270 
Brindza Károly 43 
Bródy Sándor 122 
Broz, Josip Tito 17, 27
B. Szabó György 55 
Buday Dénes 272 
Bubus 281
Bulgakov, Mihail 239 
Burány Nándor 157, 208,
Burkus Valéria 134, 307 
Bűnösök 74, 75

Calderón, Pedro de la Barca 193
Caligula 232
Camoletti, Marc 266
Camus, Albert 232
Candida 71, 178, 179, 180
Cankar, Iván 11
Caragiale, Ion Luca 243
Carmen és a bikák 92
Cathry Nelli 11,39,44
Ceraj-Cerié, Stana 194
Cervantes, Miguel de 218, 297
Charley nénje 277, 278, 305
Christie, Agatha 282, 285, 303
Čiplić, Bogdán 59, 60, 68
Copperfield Dávid 192
Constantin, Anatol 105, 241, 242
Crvenčanin, Vera 240, 241
Csacsifogat 275
Csak a vak nem látja 57, 58
Csak szilárd legyen 208
Csárdáskirálynő 292
Csányi Árpád 140
Csáth Géza 113, 114, 173
Cseh Károly 105, 141
Csehov, Anton 19, 42, 90, 142, 159,
188, 214-216



Csepreghy Ferenc 126-128, 130 
Cseresznyéskert 215 
Csiky Gergely 124, 126, 278, 280 
Csizmarek Mátyás 273 
Čobanski, Spasoje 17 
Csodák pedig nincsenek 250 
Csókot kérek 143 
Csongor és Tünde 156 
Csordás Mihály 94, 96, 107-109, 
111, 114, 124, 135,139, 162-166, 178, 
186-188, 223, 234, 241, 244, 246
249, 271, 280, 281, 283 
Csuka Rózsa 44
Czehe Gusztáv 84, 118, 124, 128, 
139, 142,144, 152,154,177,183,185, 
190,191,193,203,206,213,218,222, 
226, 233, 236, 244, 264, 270, 274, 
278,280, 282, 296

Dal a földemről 108
Dali, Salvador 97
Danáin György 37,40,44, 235
Darvas Iván 195
Davidović, Radivoj 17
Deák Ferenc 72, 96, 99-102, 104
Dejanovié, Mihajlo 155, 199, 202,
204,205,209,211,214,218,227,228,
233, 274, 285, 294
Delaney, Shelagh 226
Delila 133
De Negri Endre 131,139,175, 178,
183, 184, 195
Dénes György 275, 276
Denevér 292, 300
Dér Zoltán lásd. Dévavári Zoltán
Dévai, Jacques 280
Dévavári Zoltán 86, 87, 90, 94. 96,
98, 102, 103, 134, 143, 153, 184,
211-214, 216, 220, 226, 227, 231,
264- 266, 273-275, 277, 282-285,
294-297
Dévics Imre 91, 150, 219, 220, 229

Deželić, Berislav 28,34, 39,42,48,61 
Dickens, Charles 54, 192 
Dinulovié, Predrag 192 
Dobrovoljac, Rozalija 229, 279, 295 
Doktor úr 134 
Domonkos István 109 
Dormán László 106-108 
Dormán Manci 212 
Don Juan utolsó kalandja 92,93, 120 
Doró Emma 135, 147, 154, 208, 222, 
225,229-231,233,253,256,257,286, 
295, 296, 298
Dórié, (Zlatan) Radoslav 287
Dosztyigajev 56
Dováth Amália 139
Dózsa György 27, 32
Dudás Lajos 81, 193, 204, 206
Dukay Tóth Éva, lásd Tóth Éva
Dunai Ferenc 265
Dühöngő ifjúság 210,213, 253, 254
Dürrenmatt, Friedrich 98, 216, 217,
228, 233, 234, 258

Ebb, Fred 298 
Eduárd gyermekei 201,203 
Egerek és emberek 247 
Egérfogó 282, 283, 303 
Egérút 266 
Egmont-nyitány 13 
Egy bőrönd boldogság 268 
Egy csepp méz 226,
Egy őrült naplója 165, 194-196 
Egy szál magam 155 
Ehrenburg, Ilija Grigorjevics 15 
Éjjel az omnibusz tetején 90 
Éjjeli menedékhely 9, 11, 205-207 
Elítéltek 76, 83 
Elcserélt vőlegény 268 
Elveszem a feleségem 273 
Ember a híd alatt 128, 129 
Ernőd Tamás 56, 61 
Énekes madár 156



Én lenni... 108-110, 165 
Érdekházasság 273 
Euripidész 240

Fali, Leó 294
Faragó Árpád 95, 96, 205, 206, 208,
210,211,293
Farkas Zsuzsa 113
Fatornyok 11, 21, 22, 23
Fauchois, René 191
Fazekas Mihály 11,42, 173
Fehér Miklós 298
Fehér Ferenc 114, 197
Fehér Kálmán 109
Fehér Klára 142, 264
Fejes György 35, 39, 40, 41, 45, 64,
65,73,81,82,84,86, 88,92,124,127,
128, 131, 133, 134, 136, 139, 141, 142,
146-148, 168, 174, 176, 178, 180, 181,
183-185, 191,193, 195, 196, 201-203,
205, 207, 212, 213, 217, 221, 224,227,
253,254,255,264,265,272,274,275,
293, 300
Fekete ventilátor 143
Felnőnek a gyerekek 265
Fényes Szabolcs 275, 276, 281, 295,
304
Ferenczi Ibi 47, 48, 51, 53, 56, 59, 71, 
74, 85, 88, 117, 125, 131, 133, 134, 
136,144,154,176,183,184,194,195, 
203, 205, 209, 252 
Feleség férj nélkül 266 
Férfiaknak tilos 275 
Férfihüség 279 
Férjek papucsban 274 
Férjvadászat 276 
Feydeau, Georges 234,243, 269 
Figueiredo, Guilherme 209 
Filippo, Eduardo de 203 
Finom úriház-Dulszka asszony er
kölcse 204
Fischer Károly 248, 283

Fischer, Leck Oto 214
Fischer Várady Hajnalka 238
Finom kis társaság 94
Fizetővendég 84
Fo, Dario 274, 306
Fodor Sándor 243
Fontányi Lajos 22,44
Fő a nyugalom 89, 90
Földi László 107,112, 113, 247, 287
Főleg szerelem 83
Franyó Zsuzsanna 76, 78, 83, 85, 89, 
92-94, 105, 106, 108, 109, 113, 114, 
307
Frisch, Max 98,216 

Gál Gyula 60
Gál László 14-18,42, 59,60, 64, 114 
Gara József 26
Garay Béla 10-12, 20-22, 30-35,
40-42, 46-49, 52-62, 64, 67, 71, 73,
80, 84, 86, 89, 122, 124, 133-136,
142-144, 175, 182, 183, 191, 192, 210,
213, 219, 235, 265, 272-275, 283,
288-291, 294, 307, 308
Garinei, Pietro 296
Gáspár Sándor 218
Gavella, Branko 128, 140, 192, 197
G. Dénes György 276
Genet, Jean 101
Gergely Sándor 48
Gerold László 22, 36, 38, 42, 59, 74,
75, 81, 86, 87, 92-115, 134, 135, 138,
140, 145-166, 175, 178, 184, 186-196,
200,205,214,216,222-250,265-271,
273, 275-280, 283-286, 296, 298,
299, 307, 308
Gershe, Leonard 239
Géza és Dusán 132
Gmzburg, Natalia 269
Giovannini, Sandro 296
Grédy, Jean-Pierre 276
Gresiecker, Hermann 235



Gobby Fehér Gyula 72,104-108,241 
Godányi Zoltán 51, 54, 67, 78, 81, 
119,133, 134. 136,144,154,175,176, 
183,184,194,195,199,203,206,210, 
213,219,226,272,275,276,286,290, 
291, 293
Gogol, Nyikolaj Vasziljevics 194, 
196,257
Goldoni, Carlo 24,27, 74, 176-179 
Gorkij, Makszim 9, 11, 56,206 
Gosztonyi János 135 
Góth Sándor 49, 60, 142, 191 
Gottesmann Tibor 10 
Gow, James 53
Gönci Sára 156, 157, 232, 233, 267, 
276, 279, 284 
Görgey Gábor 269 
Gubás Ágota 75, 92, 93, 104, 109
111, 159, 160,197,200 
Guelminó Sándor 287 
Gül baba 88, 134, 191,291,292 
Gvozden András 8, 17 
Gyanús személy 21, 32, 33 
Gyárfás Miklós 266,275 
Gyarmathy Ágnes 161 
Gyjapjas] Dávid Mária 40,42 
Gyapjas István 49,125,289, 290 
Gyapjas János 24, 51, 289 
Gyenes Zita 165, 173 
Gyetvai Károly 16 
Gyilkostársak 286, 287 
Győzelem 159, 172

Hacks, Peter 242 
Hadžić, Miloš 43 
Hair 106 
Hajrá 51 
Hajdú Vilmos 53 
Hajnalban, délben, este 190 
Halász Rudolf 277 
Handabasa 269, 270 
Hangya András 10, 265

Harag György 74, 75, 166, 174, 236, 
237,242, 246, 268, 284, 285, 296 
Hartog, Jean de 200, 202 
Három a kislány 291 
Három kalap 191 
Három nővér 215 
Három szegény szabólegény 272 
Három szerelem és a többi 90,214,215 
Hasenclever, Walter 190 
Hat szerep keres egy szerzőt 85 
Házitücsök 54 
Hawaii rózsája 292 
Háy Gyula 12, 21, 149, 150, 169 
Heck Paula 82, 86,139,144,167,180, 
185,196,198,204,209,212,221,239, 
256, 265, 266, 268, 270, 272, 273, 
275, 276, 278, 279, 293-297, 301, 302 
Hegedűs Béla 136, 174, 175 
Hegedűs Györgyi 277, 296 
Hegedűs Gyula 60 
Heijermans, Hermán 37 
Hekusok 228, 229 
Hellmann, Lilian 191 
Heltai Jenő 134, 157, 267,
Hennequin, Alfréd 191
Hernyák György 246
Hétvégi hűség 201
Hevesi Sándor 41, 51, 195
Hirschler Ferenc 11
Hock Rezső 33, 34,43-45, 73,74, 84,
175, 177, 178,289, 290, 291
Hock Rudolf lásd. Hock Rezső
Hornyik Mikós 149
Horthy Miklós 59, 78, 130, 158
Horvat, Jože 58
Horváth Béla 22
Horváth Jenő 272-274
Horváth Tivadar 294
Hont Ferenc 44
Hubay Miklós 196
Hupkó István 74, 104, 106, 107, 114, 
115, 159, 188, 236, 239, 244, 279



Hunyadi Sándor 129, 130,132 
Huska, Mirko 67 
HuszkaJenő 134, 191,291 
Huszka Ica 145, 265 
Huszonnégy piros rózsa 181

Ibolyák 135
Ibsen, Henrik 64, 65, 127, 175, 248, 
249
Illés Endre 232
Ilyen nagy szerelem 217, 259
Illyés Gyula 48, 161, 197,240
Imádok férjhez menni 278
Indig Ottó 128
Ingyenélők 124, 125
Innocent Vince Ernő 293
Irma, te édes 294
Ionescu, Eugéne 101
Isten, császár, paraszt 149, 150, 152,
231
Iván, a rettentő 239 
Ivánfi Jenő 60 
Izrael Edit 96 
Izzadjunk együtt 92

János Vitéz 37,40,41,44, 68, 70 
Jacoby Viktor 74 
Jánoskúti Márta 296 
Jaramazović, Lajčo 17 
Jasenovié, Josip 67,136, 137 
Jávor Pál 129 
Jegor Bulicsov 56 
Jernej szolgalegény 11 
Jegygyűrű a mellényzsebben 275 
Ješić, Jasminka 249 
Jób 102-104,111, 113, 120 
Jókedvemben vettelek el 269 
Jónás Gabriella 93, 95,107, 108, 112, 
113, 115, 120, 158, 164,165, 178, 187, 
189, 200, 222, 223, 224, 234, 238, 
240-243, 245, 249, 250, 260, 261, 
263, 281, 283

Jordán Erzsébet 55, 56, 60 
Jó reggelt boldogság 280 
József Attila 218
Juhász Anna 54, 61, 74, 78, 94, 124, 
128, 131, 157, 176, 178, 190, 191-194, 
196, 199, 203 204, 212, 213, 221, 249, 
264, 265, 270
Juhász Zsuzsa 74, 129, 131, 176, 181 
Júlia kisasszony 174, 175

Kabaré 298, 299
Káich Katalin 6, 52, 57, 60, 67, 68, 
106, 206, 307, 308 
Kakuk Marci 144, 145 
Kállay István 144 
Kálmán Imre 290,294, 302 
Káló Flórián 280 
Kander, John 298 
Karinthy Frigyes 164, 190 
Karna Margit 87, 118, 137, 144, 151, 
154,161,164,165,171,200,212, 218, 
226, 234, 237, 238, 244, 255, 258, 
259, 268, 275, 278, 279, 282, 290, 
292, 303
Kárpáti Aurél 156
Kasza Éva 100, 113, 119, 152, 157, 
169, 230, 231, 240, 261, 269, 280, 
286
Katona József 20, 152, 170, 228
Katajev, Valentyin Petrovics 51, 279
Kaviár és lencse 267
Kék Zsigmond 17
Kecskés Irén 44
Kellér Dezső 134, 272,292
Kerac, Milán 265
Kerekes Valéria 115, 159, 160, 165,
200, 237, 245,298, 299
Kerényi Imre 267, 268, 280, 285
Kerényi Grácia 213
Kérők 143, 144
Kertész Imre 275
Kesey, Ken 246, 262



Kesselring, Joseph 287
Két úr szolgája 178
Két szék közt a pad alatt 193, 194
Kéz a kézben 58, 59, 116
Kidőlt a májusfa 80, 81, 85
Kimenő 214
Kincses Elemér 165
Király Ernő 90, 104
Kisasszonyok a magasban 275
Kísértetek 64, 175, 240
Kisfaludy Károly 143
Kiss Ferenc 11
Kiss István 10
Kiss Júlia lásd. N/agygellértné/ Kiss 
Júlia
Kiss Klára 10, 35, 39,40,48
Kiss Mária 10
Kiss Sándor 193
Kizur Eta 10
K. Nagy Magda 13
Kodály Zoltán 66
Kocsis István 165
Kohout, Pavel 217, 259
Koldusopera, 145,219-221,223,224,
255, 283, 292, 294
Kollár Péter 213
Kolozsi Tibor 25, 26, 72, 76, 84, 85, 
87, 90, 92, 101, 127, 128, 130, 132, 
133, 136-138, 143, 145-147, 151, 155, 
179,180,183,190,194,201,202-207, 
214, 215, 219, 221, 222, 224, 226,
228-230,272-274,278,282,291,294 
Kolozsvári Grandpierre Emil 171 
Komor Gyula 290,
Komor István 265,272 
Koncz Zsuzsa 107 
Kongó Tivadar 43 
Konjovié, Milán 212, 265 
Koppány György 110 
Kopeczicy Csaba 94, 110, 111, 161, 
199, 236, 242, 243, 286, 298 
Kopeczky László 72,91,92,270,280

Korica Miklós 95, 96, 104, 112, 114, 
115, 135, 161, 164, 187, 189, 223, 224, 
234,234,242,243,245,246,249,261, 
263, 279, 286 
Kormányeltörésben 109 
Kott, Jan 186, 189
Kovács Frigyes 6, 112, 135, 163, 166, 
173, 244, 245, 247, 248, 250,280,298 
Kovács Kornél 61, 66,127 
Kovács Sztrikó Zoltán 49 
Kovačević, Eržika 192, 193 
Kozla András 24 
K. Szkala Jolán 125, 139 
Köpeczi Béla 308 
Kirijescu, Alexandru 264 
Krleža, Miroslav 19, 37,174, 192 
Krombholz Károly 183 
Kruczkowski, León 213 
Kun Szabó György 7, 10, 51 
Kunc, Miroslav 293 
Kunyi Mihály 10,24,40,41,127,212, 
291, 292
Kurázsi mama 221, 237, 240, 257 
Kutyavásár 274 
Különös főpróba 85 
Kvazimodo Braun István 72, 83-86, 
97, 116, 117

Laczkó Illés 166, 281
Lakodalom 214, 215
La Mancha lovagja 297, 306
Lányi István 91, 92, 124, 201, 205,
206, 212, 274, 280
László Attila 175,176
Laták István 9-12, 17, 19, 23-25, 26,
32, 33, 38, 39, 43, 44, 53, 55, 58, 64,
67, 68, 79, 82, 136, 138, 140, 141, 175,
206, 209, 210
Lázadás a Caine hajón 205, 206 
Lázié, Radoslav 106 
Lawler, Archie Rice Ray 212 
Leánykérés 214



Leányvásár 74, 126, 288
Legénylakás 280
Légszomj 98-101, 104, 119
Lehár Ferenc 297
Lehotay Árpád 60
Lendvay Ferenc 156
Lendvay, Lajčo 150
Lengyel Gábor 106,107,113,114,270
Leszállás Párizsban 266
Letraz, Jean de 205
Lévay Anna 10
Lévay Endre 10, 11-15, 19, 22, 27
29, 34-41, 46-49, 52, 55, 56, 77, 
78, 81-84, 87, 88, 94- 96, 127, 128, 
130-133, 136, 138 -142,144, 145, 149, 
150,177-184,186,190-210,225,226, 
231-234, 264, 278,291,292, 297, 298 
Ligeti Mária 297 
Lili 39
Liliom 37,39,40,44, 81,132,140,167 
Liliomfi 279
Ljubimov, Jurij Petrovics 237 
Lippay Etelka 72, 85, 89, 264 
Lola Blau 165, 303 
Lorca, Federico García 165, 196-200 
Ludas Matyi 11,12, 37,42,44, 45,48, 
50, 68, 162, 163, 173, 246 
Lukács evangéliuma 86, 87, 97, 118 
Lulu 276, 277 
Liiszisztraté 229, 240

Mackó 205
Macska a forró bádogtetőn 238 
Machiavelli, Niccolo 175, 176, 251 
Madách Imre 20, 145, 146, 148, 154, 
168, 204, 239 
Ma éjjel megnősülök 270 
Mágnás Miska 126, 289, 290 
Magnier, Claude 268, 278 
Magyar Bálint 129, 308 
Magyar Zoltán 80,123,125,127-129, 
131, 175, 180,288, 289

Mahler, Gustav 114 
Majláth Júlia 279 
Major Tamás 8
Majoros Kati 75, 86, 93, 94, 113, 142, 
156,171, 200,208, 210,212,213,219, 
221,237,266,268-270,273,274,276, 
278,283,284,286,287,295,296,304 
Majtényi Mihály 48, 60, 73, 80, 81, 
85, 88, 89, 104, 111, 192 
Makrancos Kata 182, 183 
Maksimović, Boris 287 
Mamuzsics István 59, 67, 72, 116, 
132, 133, 174, 191, 203, 292 
Manzari, Nicola 219 
Marenić Vladimír 190 
Margetić, Dragutin 289, 291 
Marica grófnő 126, 136, 290, 291 
Marivaux, Pierre Carletde Chamblain 
de 209, 264 
Márki Béla 29
Mandragora 1A, 175, 176, 251
II. Richard 185, 186
Matija Gubec 13
Maya 295, 304
Mayer Ottmár 108
Medres János 86, 210, 274
Medve Sándor 93,100, 151,156, 158,
169, 230, 235, 242, 247- 249, 276,
287, 299
Megtorlás 242, 243 
Megyeri Lajos 112 
Méhes György 279 
Merkovics János 48 
Mesterdetektív 285 
Mészáros Sándor 62 
Mészöly Dezső 266, 280 
Mészöly Miklós 151, 188, 267, 269, 
282
Mézeskalács 61
Mihajlovié Annamária 113,190, 246, 
271
Miller, Arthur 192, 196, 197



Mikes Lajos 208 
Mikolay László 297 
Mikszáth Kálmán 165, 166 
Minden 13 91 
Mirandolina 178, 179 
Mithois, Marcel 273, 276 
Mohács 150, 169
Molcer Mátyás 74-76, 92, 158, 197, 
222,244, 279
Moliére, Jean-Baptiste 19, 37, 40, 41, 
54, 55, 64, 161, 193, 210, 235- 237, 
258, 260, 261 
Molnár Cs. Attila 195 
Molnár Ferenc 39,132, 133,135,167 
Molnár Tibor 16, 308 
Mona Marié mosolya 278 
Monnot, Marguerite 294 
Montmartre-i ibolya 293, 302 
Móricz Zsigmond 11, 20, 21, 22, 29, 
42,130, 137-140,165-167 
Most majd elválik 265 
Mrkšić, Luka 46 
Mrožek, Slawomir 228, 229 
M. Pálfi Margit 59, 61, 125, 136, 175, 
178, 204
Muscatescu, Tudor 192

Nádas Gábor 276,278,280
Nádassy László 266, 273
Nádor Katalin 10, 21, 28, 29,43, 44
Naftalin 134, 267
Nagy Edit 166
Nagy Ernő 156
Nagy István 94, 96, 124, 147, 157,
161,185,217,224,236,265,268,276, 
279, 280, 284, 285, 287 
Nagy Istvánt ifj.124 
Nagy József 86, 90, 145, 146, 282 
Nagygellért János 159, 172, 265 
Nagygellértné Kiss Júlia 54, 76, 77, 
159,160, 178, 264 
Napfoltok 106

Nash, Richard 264, 265 
Negyven gazfickói 249, 263 
Néma levente 157 
Nem az én fejem  214 
Nemes László 278 
Nemes Zoltán 275 
Németh Antal 158 
Németh László 158,159 
Németh R István 89, 141, 142, 181, 
201, 202
Németh Rudolf 10, 24, 29, 34, 35, 39,
40,45, 47, 54, 70, 288, 291
Neumann Frigyes 11
Nem élhetek muzsikaszó 137, 139
Nem vagyunk angyalok 142, 143
Nicodemi, Dario 190,252
Nikolié, Radivoj 197
Nirvána 107
N. Kiss Klára 35,40,48
Nóra 248, 249
Női zenekar 268
Nušić, Branislav 21, 32, 44, 46, 52, 
59, 66, 67, 174
VIII. Henrik és hat felesége 235 
Nyolc nő 283, 284

O, Barbara 211 
Obrenovié, Aleksandar 143 
Oldrich, Danek 250 
Olajos Mihály 129, 130, 132 
O, mai gyerekek! 219 
O’Neill, Eugene 208, 225, 255 
Orešković, Želimir 249 
Orff, Carl 97, 114 
Orosz emberek, 35 
Osborne, John 211, 212, 253 
Otelló 183 
Ottlik Géza 211 
Ördögűzők 65, 66, 67 
Örkény István 151, 155, 278 
Őrsi Ferenc 143
V. szimfónia 13



Pablitó nővérei 219 
Pacsirtaszó 137, 139, 167 
Pádé 1968 augusztusa 109 
Pagnol, Marcel 33, 35 
Pajzán históriák 280 
Pajzs Pál 32, 34, 36- 38,43,44 
Pál Tibor 16, 308 
Pálos György 217 
Pašćan, Borislav 291 
Paso, Alfonso 284
Pásthy Mátyás 156, 157, 160, 172, 
186, 215, 236, 239, 269, 285, 298 
Pastyik László 21, 36, 38, 42, 58, 74, 
81, 144, 175, 191, 195, 205, 214, 233, 
273,275, 308
Pataki László 6, 7, 9, 10-13, 18, 20-22, 
24,26-29,36,40,42,43,45-50,52,54
58, 61, 66, 70, 73, 75-77, 83, 84, 86, 87, 
90, 91, 98, 102-104, 122,123, 125, 127, 
128, 130, 132, 136, 137, 144, 147-151, 
153, 158, 159, 165, 166, 168, 169, 171, 
180, 182, 187, 190, 191, 196, 201- 209, 
212, 214, 216, 217, 220, 223-225, 227, 
230, 233, 236-239, 241, 243, 246, 255, 
258, 261, 264-267, 269, 272-277, 280, 
283-285,291,293,297,300,306,308 
Patika 163 
Paulay Ede 49 
Pavelkić, Rade 106 
Penes, Romulus 142 
Péter László 128, 141, 192, 193 
Pethes György 207 
Petrik Pál 75,79,85,88,93,96,102,104, 
110, 112, 134, 137, 139, 141, 142, 147,
148, 150, 151, 152, 154, 158, 184, 186,
1%, 197, 205, 207-210, 215, 218, 221,
223, 228, 230, 232, 235, 237, 245, 265,
267,273,277,279,292- 294,296,297 
Petőfi Sándor 8
Petz Marika 210, 273, 275, 290-294, 
300, 302
Pintér Lajos 85, 112

Pirandello, Luigi 85, 226
Pištalo, Boško 108,134, 250, 271
Piszkos kezek 208
Podolszky József 268
Pogány tivornya 113
Pók Lajos 308
Póka Éva 165, 280, 303
Póka József 192
Popovié, Jovan Sterija 174,191
Popovié, Vlado 17
Potyautas 280
Pozsár Mária 11
Prince, H 298
Priestley, John Boynton 46, 47, 201, 
202,283
Prokié, Jevrem 33 
Porxy, Raoul 264 
Pygmalion 300, 179, 180, 181

Rackó Ilus 22, 56, 59, 61, 71, 78, 116, 
129, 184, 204, 291-293, 300 
Rácz György 143
Radojevié, Radmila 134, 137, 147, 
148,150, 154, 214,217,221,228,232, 
233, 268, 274, 277, 297 
Raffai Sarolta 154
R. Fazekas Piri 45, 50, 54, 56 -  59, 
61, 67, 75, 80, 84, 88, 99, 100, 123, 
125,125,127,128,136,138,142,152, 
157, 184, 193, 194, 205, 210, 218, 219, 
241,265,266,269,273,278,283-285, 
288-290, 303 
Rahmanov 11, 12, 25-27 
Rajk László 77 
Rajkovié, Milutin 43 
Rákosi Mátyás 27 
Remhardt, Max 86, 193 
Remény 37, 38,44 
Remenyik Zsigmond 160, 161, 171 
Remete Károly 41,46, 54, 58, 75, 94, 
105, 124, 127, 139,152, 157,187,208, 
213



Richter János 10, 83, 87,133 
Rind Károly 38, 39, 51,
R. Kiss Júlia lásd Kiss Júlia 
Rjazanov, Eldar 270 
Rómeó és Júlia 186, 187, 261 
Romhányi Ibi 86,94,98,99,117,137, 
142,145,147- 150,153,154,169,170, 
185,211,212,213,218,224,226,227,
229-232, 254, 256,282, 283,295 
Romhányi József 295 
Rozov, Viktor 265 
R, Siflis Irma 55 
Ruttkai Éva 157, 217

Sáfrány Imre 86, 220 
Sárga liliom 81, 140 
Sári bíró 21, 22, 25, 81 
Sauvajon, Marc-Gilbert 200, 203 
Scapin furfangjai 234-236, 258, 260 
Scarnicci, Giulio 267 
Schaffer Judit 140 
Schisgal, Murray 231 
Schönthan, Franz 272, 301 
Schubert, Franz 291 
Salamon Sándor 104, 119, 137, 186, 
225, 226, 229, 231, 234, 240, 243, 
246,247,248,256,265,284,285,286 
Sándor János 155,269, 270, 280 
Sántha Anna lásd. Juhász Anna 
Sántha Sándor 11, 22, 24, 26, 28,29, 
33, 34, 36, 41, 42, 4 6 - 48, 51- 54, 
56- 58, 61, 67, 71, 74, 76, 78, 80, 81, 
124, 125, 127, 129, 131, 133, 138, 
139,141, 175, 176, 180, 181, 183,184, 
195, 201, 206, 208-210, 236, 272, 
292, 293
Sántha Puszta Lajos 34, 59, 235,260, 
266,269, 277, 285, 292, 296 
Sartre, Jean-Paul 207, 240, 260 
Šarčević, Petar 159 
Schiller, Friedrich 152 
Sebastian, Mihail 241

Sebestyén Tibor 243, 248, 286 
Sefcsics Mici 10, 18, 26,40 
Se eleje, se vége 81, 82, 88 
Semsei Jenő 273
Seregi László 134, 178, 267, 268, 277,
278,279, 297
Shaffer, Anthony 285
Shakespeare, William 56, 60, 127,
152, 154, 174, 177, 181-186, 188-190,
193, 234, 251, 256, 261
Shaw, George Bemard 46, 47, 49, 59,
71, 86, 179- 181, 196, 201, 300
Sík Ferenc 139, 165, 166, 271
Sík Sándor 137, 140
Siklós Olga 165
Simon, Neil 280
Sinkó Ervin 72, 76-79, 83, 117
Simokovich Rókus 108
Sirály 215, 216, 240, 261
Skvarkm,Vaszilij 25, 28
Slaj, Petar 106, 107, 144
Sok hűhó semmiért 184, 256
Soldatovié, Jovan 240,242
Soltis Lajos 239, 298
Somerset, Maugham William 278
Sövény Károly 11, 35, 42, 44, 45, 48,
50, 52, 59, 116
Sóti Pál 17
Sőtér István 308
Steinbeck, John 247
Stella Adorján 46, 100, 271
Straka, Željko 19, 13
Strauss, Johann 293, 300
Steinfeld Sándor 10
Steinitz Tibor 79, 83, 84
Strindberg, Agust 174, 175
Sulhóf József 47, 51, 58-62, 64-67,
72-75, 78 -81, 85, 88, 123-125, 141,
174,175,288-290
Süveges Eta 87, 94, 95,140, 156, 169, 
216, 222,226,247, 276, 285, 303 
Svarc Sándor 36



Svarc, Jevgenyij Lvovics 226, 227 
Synge, John Milling 228

Szabó Erzsébet 61 
Szabó Hangya Teréz 93 
Szabó István 11 ,24 ,26 ,51 ,54 ,59 , 
61, 75-77, 79, 88, 120, 125,127- 129, 
131, 137, 139,147, 149, 150, 153-158, 
176, 177, 180, 194, 196, 199, 206,
210, 211, 214, 230, 235, 241, 246,
248, 256, 264, 268, 269, 282, 284,
289,
Szabó István ifj. 6, 93, 102, 103,109,
111,112,144, 156-158,160,164,165, 
174, 178, 188, 189, 208, 215, 216, 219, 
224, 225, 227, 229, 234-236, 244, 
245,249,250,267,271,278,279,283, 
295
Szabó János 73, 128, 133, 138, 142,
178,184,193,205,208,212,273,277, 
292
Szabóné Cseh Mária 11, 40-42, 45,
54, 56, 65, 80, 81, 84, 134, 139, 142,
148, 152, 156, 158,174, 178,180,181,
183,184,190,191,193,196-198,202,
204, 207, 209, 210,212, 215,217,218,
220, 225, 226, 230, 240, 241, 266,
270, 275, 276, 284, 289
Szakonyi Károly 155
Száll a kakukk fészkére 246, 262
Szállnak a darvak 265
Száműzött 104, 111
Szántó Judit 228, 276
Szász Károly 266, 276
Szegény Dániel 284
Szegény Mavrier 191
Székely György, 308
Székely Piroska 103, 157, 159, 163,
216, 233, 235, 239, 269, 270
Szél Péter 75, 152, 158, 161, 163, 231,
236, 239, 258, 263,269
Szenes Iván 272, 273, 276, 280

Szentivánéji álom 183, 188, 193, 241 
Szerelem 141 
Szerelem, ól 231, 232 
Szerb Antal 144, 156, 157, 163, 308 
Szép Ernő 144, 160, 163, 164 
Sziget 241
Szigligeti Ede 11, 20, 24, 29, 279 
Szilágyi László 55, 57, 71, 73, 77-79, 
82, 84, 85, 88, 90, 94, 117, 123, 124, 
128,131, 133,141, 146,177,180,181, 
183, 184, 190, 192-194, 198, 199, 
203, 204. 206-209, 211, 213-219, 
221, 225, 226, 253, 272, 273, 282, 
290
Szinetár Miklós 289
Szirmai Albert 61,239
Szivárvány 32, 34,43
Szimonov, Konsztantyin 33, 34, 47,
48
Szophoklész 244, 245 
Szombaton és vasárnap 94, 95 
Szolgák országa 140 
Szolovlyev, Leonyid 48 
Szöllősy Vágó László 246 
Szörnyű szerencse 78, 79, 117 
Szőnyi Hermina 11,49 
Sztálin, Joszif Visszarionovics 27, 
35, 239
Sztambul rózsája 294 
Sztraniszlavszkij, Igor 207 
Szuboticski Dusán 10 
Szudárevics Kató 292 
Szűcs György 271 
Szűcs Hajnalka 135, 173, 244 
Szűcs Imre 267 
Szűcs Mara 291

Tabarin 211
Tabi László 265,270
Tábor (Logor) 192
Tallós Zsuzsa 113, 244, 248,262
Talpig úriember 190



Tamás bátya kunyhója 53 
Tamási Áron 156,233 
Tamási Anna 244 
Tamássy Zdenkó 280 
Tarabusi, Renzo 267 
Tarelkin halála 246, 253 
Tartuffe 236, 237, 242, 261 
Tavaszi keringő 273 
Téli rege 182
Tersánszky Józsi Jenő 144
Thomas, Róbert 284,286
Thurzó Lajos 54
Tigris a garázsban 296
Tikviczki Géza 44
Tikviczki Mária 11,18,42,46,47,49 70
Tikvicki, Šime 108
Tiszazug 8, 21, 32
Tíz kicsi néger 285,286
Tíz kiló arany 178, 270,271
Topáz 33-36
Tóték 151, 155,231
Tripolszky Géza 265
Trójai nők 240, 241,242, 260
Todorović, Duško 113
Tolnai Ottó 108
Topolovački, Milán 265
Tor 99
Tóth Ede 126, 128
Tóth Éva 81, 117, 142, 144, 147-149, 
184, 193, 202, 203-205, 207, 209, 
211, 212, 229, 254, 255, 293, 294

Tóth Ferenc 102 -104,111,120 
Tóth Miklós 268, 275 
Török Rezső 266 
Tűvétevők 161, 162

Udvaros Béla 280,
Ungvári Tamás 227 
Úri muri 126, 137 
d’Usseau, Arnaud 53 
Utasi Csaba 109

Utazás az éjszakába 208,224,225,240 
Útitársak 200, 202, 203

Vajda Gábor 12, 13, 308
Vajda Tibor 113, 238, 239, 247, 271,
281, 286
Vajda György Mihály 308
Vakarcs 190,252
Vallatás 105, 141
Vannak még kísértetek 203
Ványa bácsi 215
Váratlan vendég 46,47, 51, 201
Varga István 78, 79, 88, 110, 128,
137-141,159, 179, 182-184, 192, 195,
196, 203,205, 206, 293
Varga Zoltán 104, 111,
Varsányi Irén 60
Vas Gereben 72
Vas István 236
Vass Péter 73, 75, 76
Várkonyi Zoltán 155
Vasiljević, Žarko 17
Vaszari Gábor 281
Változatok 143
Vega, Lope de 218
Velencei kalmár 60
Vencel Valentin 244
Véres menyegző 197, 198
Vérnász 197, 241
Vereczkey Zoltán 274
Verseghy József 73,74,81,86, 88,92,
104, 105, 127, 128, 131, 137, 138, 145,
147, 149, 150, 151, 171, 183, 184, 204,
206, 208-210,217, 231,235,242, 255,
262,272,275,276,278,285,292-298,
300, 301, 304, 305
Versényi Ida 155, 295, 297
Veszélyes forduló 283
Vicsek Károly 106-108,113, 115
Viharos alkonyat 8,11
Villámfénynél 158, 171,240
Viktória 284, 285



Virág Mihály 6,34,59, 81,82,84,85, 
97, 98, 100-102, 104, 122, 124,130
133, 137, 139, 141-154, 157, 161, 174, 
176,177,180-182,184-188,190-194, 
197-202, 204, 205, 208-211, 216
233, 236, 238-242, 246, 247, 268 
-270, 272, 276, 280, 282, 287, 290, 
294,307 
Virágh Ottó 287 
Viski András 275 
Visszakérem az iskolapénzt 164 
Vitkovics Viktor 48 
Vízkereszt 182 
Volpone 56, 57 
Vörösmarty Mihály 156 
Vukovics Géza 64, 82, 84-86, 88, 89,
126,127,143,144, 177, 183,204, 205, 
207,208,211,213-220,266,273,274, 
282,291-294

Warrenné mestersége 59, 60, 62, 71 
Weigand József 57, 58, 65, 66, 72, 76, 
116
Weiss, Peter 98 
Wilde, Oscar 208 
Williams, Tennesse 238 
Wolf Péter 280 
Wouk, Hermán 205

Zapolska, Gabriela 204 
Zenebohóc 135,136 
Zilahy Lajos 11,21, 22, 135- 137 
Zlatovié, Aleksandar 224 
Zweig, Stefan 56 
Zsuzsi 141, 301





TARTALOM

ELŐSZÓ........................................................................................................................5
A HIVATÁSOS MAGYAR NYELVŰ SZÍNJÁTSZÁS
KEZDETEI (1945 -  1950 ) ...........................................................................................7
A VAJDASÁGI MAGYAR DRÁMAÍRÁS SZÁRNYBONTOGATÁSA
(1951 -  1985)................................................................................................................72
MAGYAR KLASSZIKUSOK, KORTÁRS SZERZŐK A
MŰSORRENDBEN (1951 -  1985).......................................................................... 121
A VILÁGIRODALOM VONZÁSKÖRÉBEN (1951 -  1985)............................... 174
A ZENÉS VÍGJÁTÉK BŰVÖLETÉBEN ............................................................272
A KÖZÖNSÉG CSALOGATÓ BŰNÜGYI JÁTÉK............................................. 282
A KEDVES ZENÉJŰ, TARKÁN SZÍNES MŰFAJ GYŐZELME
(1951 -  1985)..............................................................................................................288
RÖVIDÍTÉSEK ....................................................................................................... 307
FELHASZNÁLT FORRÁSOK..............................................................................307
NÉV- ÉS CÍMMUTATÓ........................................................................................ 309





A szabadkai Életjel Könyvek és az újvidéki 
Vajdasági Színházmúzeum kiadása

Felelős kiadók:

Sorozatszerkesztő: 

Recenzensek: 

A szöveget gondozta: 

Grafikai előkészítés: 

Fedőlap:

Dévavári Beszédes Valéria és

Zorán Maksimovié

Dévavári Beszédes Valéria

Dr. Horváth Futó Hargita és dr.Hózsa Éva

Pálics M árta

Weissenberger Rudolf

Kanyó Janovics Erika

A fényképeket a szabadkai Népszínház Archívumából válogattuk 
Megjelent 300 példányban, 20.5 ív terjedelemben 

Készült a szabadkai S€ik5§ nyomdában 2016-ban.



CIP - KaTajiorH3auHja y nyőJiHKauHjw 
BwőjiHOTeKa MaTHue cpncKe, Hobh Ca,a

792(=511.141 )(497.113 Subotica)” 1945/1985”

KÁICH, Katalin, 1943-
A színész és a színjáték dicsérete : a szabadkai Népszínház magyar 

társulatának első negyven éve / Káich Katalin. - Szabadka : Életjel Könyvek ; 
Újvidék : Vajdasági Színházmúzeum, 2016 (Subotica : Čikoš štampa). - 323 str. : 
fotogr.; 23 cm. - (Életjel könyvek ; 166)

Tiraž 300. - Bibliografija. - Registar.

ISBN 978-86-88971-21-8 (ÉK)

a) HapoflHO no3opwujTe (CyőoTMua). flpaMa Ha MaljapcKOM je3HKy - 1945-1985 
COBISS.SR-ID 305427463





A szabadkai magyar nyelvű hivatásos színjátszás első negyven éve 
bemutatatásának egy lehetséges változata ez a színháztörténeti 
könyv, mely a megvalósított"színielőadásokat és a színészi játékot 
elemző korabeli vajdasági magyar színházi kritikák és egyéb 
vonatkozású írások alapján íródott. Az első negyven év egyik 

alapvető sajátosságai népszínházi/repetoárszínházi jelleg volt.
»A  színházi előadások okán, il/modon kívánok emléket 

állítani rendezőknek, díszlet é̂s jelmeztervezőknek,
* zenei nuinkatársaknak̂ koreográfusoknak, de 

mindenekelőtt a produkciókat realizáló 
színészeknek, mert Ascherjamás neves 
magyar rendezővel együtt hiszem és vallom, 
hogy: „a színház lelke és lényege a színész!"


