
Vass Péter  
Bogddnfi Sándor szinmiive a szabadkai magyar szinhdzban 

Goethe »Fauszta-jónak el ő játékában a színigazgató beszél a szerz ő-
höz és a szerepl ő  színészhez. Kétségei vannak és ezeket mondja :  

Ti ketten, kik már emberül 
Uе lytálltatok sok bú-bajomban, 
Hiszitek e, hogy most e honban 
Vállalkozásunk sikerül? 

A kétség minden művészi alkotása körül, minden alkotóban — a si-
kert ,és a hatást illet ő leg — örök. A versíró, prózaíró nálunk is éppen 
úgy, mint mindenütt, művészi kétséggel a lelkében ül papír elé, s teszi 
ezt különösen, aki a színházi kulisszák. erdejébe téved alkotásával, ahol 
egy másik művészet, az el őadás, az alakítás lesz m űvének tolmácsa. 

A kétség nálunk különösen indokolt; nálunk, ahol a színpadi ábrá-
zolásnak nincsenek mély gyökerei, hagyományai. Új társadalomban élünk, 
tetézve helyzetünket a perem-kisebbség sajátos problémáival, amelyben 
egy szűk környezet centripetális körei életét kell az írónak, az írói meg-
látás eszközeivel, átvágni. átmetszeni és ebben a kis körben tükrözni az 
élet dolgait. Számítva természetesen azzal, hogy m űvét nemcsak a mű-
vészet síkján mérik és bírálják, hanem mint emberi tettet és társadalmi 
jelenséget. Egész sor komponens ez és jogosa kételyes sóhaj: vállalkozá-
som sikerül-e? 

N ézzük, mi volta vállalkozás ebben az esetben. Bogdánfi Sándor 
színművének »Vass Péter« -nek esetében. Parasztdarab vajdasági környe-
éles színkülönbségekkel, elég élesen fehér és fekete, ami tendenciával 
zetben, falurajz; az osztályharc egy szakasza a vajdasagi faluban. Elég 
igazolható. 1948. A fejlődésben még nem jutottunk el oda, ahová ma. 
A szerz ő  egy szál fejszével bátran nekivág ennek a s űrű  nagy erd őnek 
,és döngetni kezdi egyik szálf ő  j át. A kérdés: volt-e ilyen kör, ilyen kép, 
ilyen jelenségsorozat falvainkban, mint amit a szerz ő  elénktár? Volt és 
lehetett — bár hogy éppen ez a tipikus, nem merném mondani, hiszen az 
egész cselekmény egyetlen család életében játszódik le. A szerz ő  szuvere-
nitását azonban nem lehet olyan ítélettel elmarasztalni, hogy ami nem 
tipikus, az nem is műbe ,és nem színpadra való. Az egész — min őség 
kérdése. Be tudja-e hálózni a cselekményt azokkal a, finom aranyszálak-
kal, melyek a néz ő t elkapják .és viszik a cselekménnyel, alakokkal. Hogy  
valóban falut, akkori falut érez mögötte, akkori embereket es els ősor-
ban embereket. 
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Ezeket a szálakat sokszor érezhetjük a darab el őadásán. De nem 
mindig. Amíg maga a darabcselekmény a műnek jól felépített tényez ő je: 

pergő  és változatos — különösen az első  két felvonásban, hogy a harma-
dikban egyhelyben topogva kier őszakolja a happy end-et — mondom, 
amíg a darabcselekmény ügyes és perg ő . S igazolja,, hogy színpadi kul-
túrával rendelkez ő , jó megfigyelővel és ügyes meseszövővel állunk szem-
ben, az alak jellemzésnél már nagy obbak a hézagok. L ő rinci András 
halvány és passziv alak, azzá teszi maga a beállítás, nem segít ezen a 
negativumon maga a, játék és a rendezés sem. Kicsit savanyújóska. Mel-
lette Erzsike már élénkebb ,és jobb alak, L őrincivel való viszonylatában 
azonban ez a jobban megformáltság is elromlik. Ezt a szerelmet -- a két 
szerepl ő  összetartozását — nem hatja át elég emberi melegseg. Több szen-
vedéllyel kellett volna beállítani — végeredményben a közönség inkább 
hisz mindiga nagy emberi érzésben, mint abban a félig érdekházasság-
féle, a nagybácsi-n ősz ő  által támogatott és célhozvitt happy end-ben, 
minta milyen a szeme el ő tt a színpadon megszületett. Felmerül persze a 
kérdés, hogyan kellett volna, emberibben megoldani, kifejleszteni a da-
rab tengelyét képez ő  szerelmi epizódot? A válasz csak az lehet: azért 
költő  á költő  .. . 

Mindamellett Bogdánfi Sándor nem gyenge emberábrázoló, de nem 
ám! Megmutatta azt a nagybácsi alakjában — Sánta kit űnő  tolmácso-
lásában — magának Vass Péternek figurájában — itt legfeljebb az alakítás 
hagyott kivetni valót maga után — megmutatta, a vérengz ő  legénynek, a 
süket öreg rokonasszonynak, Selmecinének, Késmárkinak, s ő t a papnak 
alakjában. S megmutatta az anya alakjában is. Hogyan sikerült aztán az 
utóbbi alakítas, más kérdés; a sorozatosan fehér-fekete alakfelvillanta-
tásban az anyát éppen változó hangulata teszi különösképpen emberivé. 

Egy nagy magyar színműbíráló mondotta egyszer: egy jó figura 
megér egy egész színdarabot. Hát sokszor meg is ér. Sokszor meg néhány 
jólfelépített jelenet ad létjogosultságot egy egész darabnak. Vass Pé-
ternek, Bogdánfi színművének„ vannak ilyen alakjai és vannak ilyen je-
lenetei. S létjogosultságot adnak, m űvészi színvonalat az egész m űnek. 

Szóvá kell tennünk még valamit: a darab nyelvét. Ez a nyelv egyéb'  

kéni jól pergő : »színpadérett«. Parasztdarab vajdasági környezetben, f  a-
lurajz — ezt írtuk elöljáróban. A megfelel ő  nyelvet azonban a szerr_ ő  
csak helyenként tudja adekvát mádon elénktárni: a nyelv, különösen 
ahol tréfálkoznak, nem elég darabos és vaskos. Az esprites a j б ízűség 
között különbség van. A szerz ő  néha elhanyagolja a természetes jó-
ízűséget az esprit kedvéért; ezzel a városi közönségnek tesz engedményt,  

mert a nevetés felcsattan minden esetben — de célját ,a darab hitelessé-
gét kissé elvéti.  

A tendencia — ami ilyen harcos daraboknál elkerülhetetlen — he-
iyenként nem elég rejtett s nem eléggé az eseményekbe ágyazott. 
Mindezek a hibák mégsem olyan kirívóak, hogy zavarólag hatnának a 
nézőre: kerek egészet ad a darab. Ügyes meseszövésével lebilincsel, több-
ségében fölábrázolt alakjaival pedig sodor ,és visz előre. Sehol sem véti. 
cl végső  célkitűzését: bemutatni az 1948. év egyik vajdasági magyar fa-
lujának életét, illetve életének egy darabját, egy jelenségét, ha nem is 
tipikusan s csak egy családon keresztül, de annyi valószín űséggel és 
olyan tükrözéssel, hogy eddig legjobb vajdasági magyar színpadi alkotás-
nak kell mondanunk. Szerz ő jének érzéke van a színpadi alkotásokhoz 
és ez nagy szó nálunk. 
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A színház nem adott elég támogatást a, darab teljes sikeréhez. Nem 
mondom, hagy ez célzatos volt, azonban elvétett egy fontos körülményt: 
vajdasági darab el őadására, éppen mert ezek nem »márkás«, száz szín-
padot járt darabok, jól bevált és kipróbált játékstílussal — jobb szerep-
osztást kell biztosítani. Az ilyen darabokat segíteni kell és emelni magá-
val az alakítással, játékkal és el őadással. A lapok színházi rovatai már 
szóvátettek egyes konkrét hibákat, mi csak általánosságban emelnénk 
kifogást.Dícséretes viszont H  hogy a színház vajdasági magyar szerz ő  da-
rabjának műsorratűzésével segíti általános irodalmi fejl ődésünk bemu-
tatását.  

Majtényi 1Vfihál У  
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