
felgyülemlett mondanivalójukat. Bi
zonytalan kézzel nyúlnak ezek a mű
vészek, az uj téma felé. öntudatlanul 
is azon igyekeznek, hogy megszokott 

• eszközieikkel és kipróbált módszerek
kel közelítsék meg ..az. ui valóságot. A 
békeévek tájképfestője, kinek régebbi 
képein gyakran szerepeltek piroscsere-
pe£ házikók, ma üszkös romokat fest. 
A zsánerfestö aki néhány:: év elölt a 

"igyümölcsfa^árnyékában gondtalanul ol
vasó fiatal asszonyt festett, ma gyász
ban találná modelljét, aki gyermekét, 
férjét vagy testvérét siratja. A gyü
mölcsfákat pedig a tankok taposták el. 
Ha művész vagy, mutasd meghat mi
lyen nyomot hagy lelkedben a, pusztu

l á s képe. Más művészeket a fegyverre 
kelt nép hősköltemény szerű harca kész. 
tét szólásra. Az acélhitü harcosok hő
söket kitermelő csatái, rohamai pa

rancsolóan követelik művészetünktől a 
megörökítésüket a jövő nemzedékek szá 
mára. A festők.és szobrászok ilyenirá
nyú kísérletei azonban idáig: még nem 
jártak eredménnyel. Miért? Egyrészt, 
mert a művészek közül, akik népükkel 
vállvetve harcra., keltek, sokan m nem 
tértek vi-sszk onnan. Mások akik. ott 
jártak ugyan és közvetlen átélésük van, 
vágy olyanok, akik szélvédett helyen 

; várták ki a küzdelem kimeneteléti nenT 
rendelkeznek kellő,. kifejezó eszközzel 
ahhoz, hogy a megvívott harc témáit 
feldolgozzák. Mit is jelent ez és mért 
van ez igy? A polgári művészet, amely
nek talajából a most élő művészek táp

lálkoznak téma tekintetében egy ugyan

csak használhatatlan kelléktárát ha
gyott ránk. Mit kezdjünk most ezzel a 
nagy tömeg birsalmával, gitárral, lus
tán elterülő rózsaszínű női testtel, tar
ka keleti mintájú rongyokkal, leveses
tányérral és őszirózsával, kérdezik ta
nácstalanul a festők. Aj témák . ame
lyeket a történelmi valóság: állított, a 

müvíészek elé emberábrázolást kívánnak 
— figurális kompozíciót. A polgári mű
vészetben az emberábrázolás a szojga-
szerü, behízelgő arcképfestészeten kivül 
"leggyakrabban rózsaszánü ködök, tova, 
suhanó árnyékemberek, fátyoltáncot já
ró balerina ábrázolásában merült ki. 

A .ma" festészete vérezni, izzadni, 
szeretni ;és ütni tudó ember ábrázolását 
kívánja meff. A művészeti iskolák 
programja és a tehetséges művészek 
önképző munkája meghozzák -majd a 
kívánt eredményt. Képben és szobor
ban kifejezésre jut. majd az a nagy 

_anyag,":, amelyet .ma még -tehetetlenül 
kerülgetnek a mesterek — kicsinyek és 
nagyok egyaránt. 

Ma nincs festékanyag/vászon, gipsz, 
kő bronz, műterem. De hisszük, hogy 

"talán ugyanakkorra, amikor gazdasági 
sebeink annyira begyógyulnak, hogy 
áz elsősegély és a szükségmegoldáso'i 
után sor kerül az uj tervek kivitelére, 
készen fognak m á r állni a képzőmű
vészek, hogy igazi feladatukat teljesít
sék: .hogy ábrázolják, lerögzítsék népe
ink hősi harcát győz.elmét és boldog 
otthonának felépítését. 

Boschán György 

A DOLGOZÓ MAGYARSÁG UJ SZÍNHAZA 

Áfl^gi Jugoszláviában a magyar- tö
megeknek nem yolt állandó színházuk. 
Még magánkezdeményezésre sem enge

délyeztek— egyetlen tiszavirágéi etü kL 
sérletet leszámítva — állandó színház.-
alapítást a reakciós államvezetők. 

Egészen a nagy világháború kitöré
séig csak a műkedvelői előadások ré
vén jutott a magyar közönség színját

száshoz. A műkedvelő társulatok azon-

rban többnyire a vidékies elmaradott-
ságu egyletek vezetőségének szeszélyes 
és szinmüirodalmilag alacsonyszjnvo-
ná'lu. kívánságaihoz alkalmazkodtak: és 
csak a vajdasági magyar kulturális 
élet gócpontjaiban, néhány városban, 
ahol igazi színművészek és színészek
ké érett, díjazott álmükedvelőí mű
ködtek (elsősorban Szuboticán),- tűz
hettek néhanapján' a sziniátszásveze-



tők irodalmilag is értékes szándarabo
kat műsorrá. ~-

A megszállás évei alatt a Magyaror
szágból importált társulatokkal az i t
teni műkedvelő színjátszás nem birta 
a versenyt és csendesen haldokolva 
tengődött. Legjobb vajdasági magyar 
színjátszó erőink vagy elhallgattak teli 
jesen, vagy beálltak messzi vidékek 
vándortársulataiba és ott használták fel 
színjátszói . tapasztalataikat Termé
szetesen a, színészet közlegényeinek 
sorait szaporították elsősorban, mert a 
magyar sziriészkamarai rendszer a sztá
rok tündöklésének világa volt és le
marták a vidéki kezdőket. 

Most a népfelszabadító háború győ
zelmének eredményeképpen a Vajdasá
gi Magyar Népszínház megindítására 
is sor került > azon jogegyenlőség alap
ján amelyet minden becsületesen épi-
tó nép élvez az* uj demokratikus Ju
goszláviában. Az autonóm Vajdaság 
Népképviseletének Elnöksége komoly 
anyagi segítséget nyújtott a Magyar 
Népszinhá? működésének megkezdé
séhez. A Vajdasági Magyar Kulturszö-
vetség pedig a szinésztársulat össze
állítása és-;, a Népszánház - tanácsokkal, 
útbaigazításokkal való ellátása érdeké
ben szánügyi bizottságot létesített. A 
társulat megszervezését a Népszínház 

intézösége a szinügyi bizottság javas-*, 
lataival megegyezőleg intézte. 

A vajdasági magyarság uj színháza 
egyelőre nem élvezi az idősebb és £ya-. 
korlottabb színház-emberek támogatá
sát. Fiatal erőkkel és a mai szellem., 
neic megfelelő programmal kezdi meg 
működését. A színház intézösége min* 
dent felkövet, hogy a legkorszerűbb né-. 
pi és demokratikus szellemű színmü
veket szerezze be. Az intézőség tiszta- -
ban van azzal, hogy uj feltörekedett. 
dolgozó rétegek is fogják látogatni ezt 
az uj szellemű színházat, s. ezért 
klasszikusokat játszik maid azoknak a 
népi rétegeknek, akik eddig nem lát
hatták a színműirodalom régi remekei-, 
nek talán egyikét sem. A jugoszláv 
színműirodalom- legjelesebbjeinek - be--, 
mutatásával pedig az ittélö népek test
véri megértését fogja elősegíteni. 

A fiatal együttes nagy tervvel és. 
nagy reményekkel indul. Ma még több 
az akadály előtte, mint az ígéretes si
ma ut, de vállalja a munkát. Ezt a 
lelkes munkát akkor koronázza majd 
tökéletes siker, ha nemcsak az együt
tesi de a magyar szinházlátogat6 kő*, 
zönség is a legnagyobb lelkesedéssel, 
és megértéssel támogatja munkáját-

^ ' Laták István 

EGY SZÍNHÁZI BEMUTATÓRÓL 

Esztendők óta figyelve a magyar 
színjátszás vergődését, számtalanszor-
föltettük a kérdéséi: meddig bolyong 
a színész, a rendező és a közönség a 
színpadi irodalom vadhajtásai között; 
meddig fertőzi a délibábos, hazug ro
mantika a nép' lelkét s meddig tart 
még az az idő, amikor a kriminalisz-v 

likától, a nagyzásí hóborttól és a tör
tén e;emhamlsitástól földuzzadt szenny 
irodalom uralja a színpadot. A kriti
ka éles hangja ellenére az üzleti ala
pon berendezkedett színházi üzérke
dők mindig a »közönség« kívánsága

ira, hivatkoztak, hogy az ő, tömött-
zsebü közönségüket kiszolgálják, to
vábbra is tartották, pénzzel és lepén
zelt sajtóval védelmezték léha ope
rettektől hemzsegő szinházkukuráju-
kat (?). 

A háború hamuja betemette, ezt a 
megromlott és megrontott színházi é-
letet. Az őszi évad küszöbén meg
nyílt uj színházak már uj szellemet 
hoztak: egészségesebbet, tartalmasab
bat és kultúrában, követelményekben 
gazdagabb^ mint a múlt repertoárjai^ 
Nem az olcsó szórakoztatást, gond-


