
F I G Y E L Ö 

MŰKEDVELŐ VERSENYÜNK MÉRLEGE 

A versenyszellem kulturális életünk területén is megindítot ta a fej
lődés gyorsabb menetét . A páresztendős idegenkedés után a dolgok i t t 
is meglelték igazi értelmüket: népünk tudatában é! már, hogy a ver
seny a dolgozó, az alkotó ember erőfeszítése a magasabb és a töké
letesebb teljesítmények elérése iránt. Ezért a versenyekre való készü
lődés nagyobb fölkészüitséget igényel és éppen az erre való tö rekvés 
hozza meg azután a szokottnál értékesebb és figyelemreméltóbb ered
ményeket . 

Műkedvelő színjátszásunk, amely pá r esztendővel ezelőtt még a 
vidéki komédiázás legalsóbb színvonalán mozgott és amelv az öncélú 
primadonnáskodáson kívüi jóformán semmi egyebet nem nvnjtott a kö
zönségnek, de a legtöbb esetben magának az együttesnek sem. — ma 
már érettebb színvonalon áll és nyugodtan megállapíthatjuk: i e é n y e -
sebb munkát végez. A műkedvelő színjátszás irányítói és művelői — 
egynehány kivételével — fölismerték végre, hogy a színpad nem csu
pán a szórakoztatás t és főleg nem az öncélú szórakoztatást , hanem 
mindenek előtt a nevelés föladatát állítja a műkedvelő elé. A ket tős ne
velését: az önnevelést, amely az együt tes nrnden egyes tagiát világ
nézeti és kulturális tekintetben erősíti, — és népművelést , amelv n he
lyesen megválogatot t műsor helyes földolgozásán ős előadásán át ér
vényesül. 

A vajdasági magyar műkedvelők idei versenve eredményeivel és 
fogyatékosságaival is ezeket a kérdéseket vetette íölszinre. Kétségte
len, hogy méreteiben sokkal nagyobb vállalkozással találkoztunk, mint 
az elmúlt esztendőben, — mert amíg tavaly csupán a bácskai m ű k e d 
velők még mindig kissé hevenyészve összeállí tott együttesei lóptek 
színpadra, addig az idén már Bánát műkedvelő színjátszói ÍS ielen'kez-
tek és olyan számban, amely már joggal a műkedvelői színjátszás éb
redésére és főként fejlődésére enged következteti! ' . Jóllehet, a bácska i 
együt tesek jelentkezése után a krkindai csoport jelentkezése már Bánát 
hangját hozza elénk, mégsem mondhatjuk azt. hogv az idei versenv 
már valóban Vajdasági méretekét öltött. A versenyben résztvevő együ t 
tesek, tehát az élő, működő és a népművelés terén ható csoportok 
csaknem valamennyien északbácskai és északbánáti csoportok voltak. 
Sem Délibácska, sem Déibánát — egyetlen egy együt tes t kivéve — nem1 

jelentkezett s m é g csak a gócok társulatai sem tudtak fölkészülni anv-



nyira, hogy szereplésükkel száonot adjanak egyévi munkájuk eredmé
nyéről . * 

Jóllehet, műkedvelő színjátszásunk területe népesebb, jóval népe
sebb, mint amilyennek a versenyen láttuk, de szervezetileg laza, alkal
mi csoportok, amelyeknek tagjai puszta időtöltésnek, sokszor pedig cél
talan és felelőtlen szórakozásnak tekintik a műkedveiést , amely műve
lőivel szemben semmiféle követelményeket nem támaszt . A szervezett
ség és a belső, összefogó e rő hiánya azután még az alkalmi munkára 
is (karácsonyi, farsangi rendezmények, ünnepi előadások. Jubileumi ün
nepségek stb.) rányomja a fércmunka értékfosztó bélvegét. Ám elvetés 
lenne a bírálat fegyverét i t t kizárólag az alkatom együttesek tagjai el
len irányítani és megfeledkezni arról, hogy kul tűrmozgálmunknak min
denütt, m'nden helységben felelős vezetői vannak, ak'k tr-laidőnké:, pen 
mindennapi föladataikról feledkeztek meg akkor, amikor együtteseiket 
egy-két téli előadás után, tavasz beálltakor vagy még ióval előbb szél
nek eresztet ték. Egyrészt azért , mert a műkedveiést egv hatodrangú, 
alkatai alosztálynak tekintették (holott egyesületeink életéből és je
lentéseiből tudjuk, hogy a műkedvelés a legjobb mozgósító és töme-
ge-sítő eszköz), másrész t azér t hullott k i kezűikből a komolyabb fölada
tokra hívatott színjátszó alosztály, mert < -semmiféle munkaprogramot 
nem dolgoztak k i számukra. 

Lássuk mármost a résztvevő tizenhét együt tes belső összetételét , 
szervezeti egységét , hibáit és erényeit . Mert ezen a helven nem a ver
seny fényes külsőségén, ünnepi jellegén van a hangsúly, hanem a pusz
ta eredmény lemérésén, hogy számbavehessük a rendelkezésre álló e rő
ket és táviatokat adjunk az elkövetkezendő még komolyabb é:s még 
igényesebb munkához. 

Nem lenne helyénvaló az a megállapítás, hogy mind a tizenhét 
együttes a legjobb erőivel lépett föl a versenyen. Ez már a szervezett
ség és a szerves munka igen magas fokáról tett volna tanúbizonysá
got, inár pedig mi ilyennel a verseny során nem igen találkoztunk. A 
társulatok — mondjuk meg őszintén — olyan erőkkel léptek föl, ami
lyenek kéznél voltak ék amilyeneket a leggyorsabban és természetesen 
könnyűszerrel mozgósí that tak. Ezér t lépten-nyomon szükség-megoldá
sokkal, helyesebben kényszermegoldásokkal találkoztunk, amiből ter
mészetesen arra lehet következtetni, hogy a szervezők, az irányítók 
vagy a rendezők az eredményes játék előfeltételeit sem tudták teljés 
egészében megteremteni. (Igaz, ez ff-étei műkedvelő betegség: a csúcs
teljesítmények mellett kezdők dadogása és sokszor szinte szánalmas 
vergődése zavarja a nézőt, de nagyon jól tudjuk és tudják a rendezők 
is. hogy mindezek az úgynevezet t »gyermekbetegségek« a szereplők 
alaposabb összeválogatásával elkerülhetőek.) Ezeknek az előíöltételek
nek a megteremtését még ott is hiányolnunk kell, ahol ré'gi gyakorlat
tal rendelkező műkedvelőkről van szó cs többé-kevésbé összeszokott 
együttesse! léptek színpadra. 

Majd mindenik együttesnél, — részben még a győztes kikiud.ii 
csoportnál is, — hiányzott a teljességre való törekvés. 

Az együttesek belső összetételét illetően, ahány volt majd annyi 
féle. Értelmiségiek, iparosok, kereskedők, munkások, diákok egyesü
lései ezek; vannak közöttük egységes összetételű csoportok, mint a 
szakszervezeti műkedvelők, a középiskolás diákok társulatai , — míg a 
többek tiVnvomórészt kispolgári csoportok, ami ér thető is, mert ezek 
a műkedvelő együt tesek csaknem mindegyike a helyi kul túrkörök kere-



tében működik. Mimkásegyüttessel , amelyben a városi ipari munkásság 
tevékenykedik, csak eggyel találkoztunk. Ez a szuboticai »Piole tár -
kultúregyesület műkedvelő alosztálya volt, — Vajdaság többi városá
nak ipari munkássága — mint miinkásegyüttes — nem jelentkezett. 

A falvak együttesei már jóval egyöntetűbbek s ennek folytán -egy
ségesebb szellemet is v ;szriek a színpadra. A falu szellemi életének a 
mai szintjéről lépnek elénk: azt hozzák magukkal, amit a falu dolgozó 
népétől kaptak és azt, amit a falu szelíemi nevelői képviselnek ma az 
iskolában, a knltúregyesülctben, a munkahelyen: a falu társadalmi és 
magánéletében is. Ad:i fiatalsága nagy vállalkozásával erre vetett fényt : 
ezt mutatta nekünk a Bánáti Dvor, az 1200 lakosú kisközség 'szakszer
vezeti csoport jával; Kovi-n, Noviknyezsevác. Az eredmény .elégtelen
ségére vall. hogy ez a fölsorolás három-négy község neve után már 
megszakad — hiszen Topolyát, 'mint nagyközséget ezúttal méltán so
rolhatjuk a városok mellé — és semmi hír arról, hogy többi községeim; 
ezen a téren milyen munkát végeztek. 

A versenytel jesí tmény lemérésénél jó kiinduló pont a bírálat szá
mára a darab választás, mert ez nem csupán a vállalt föladat nagysá
gára vet fényi, hanem mindenekelőtt arra, hogy az együttesek tagjai, 
vezetői menekülnek-e mélg a társadalmi problémákat föltáró darabok
tól a könnyű igénytelen és problémátlan koinédiázás leié, vagy csak
ugyan mondanivalót várnak a darabtól és minden igyekezetükkel ezt 
tolmácsolják a közönség f e l é ? . . . A színlapokon találkoztunk Nusics 
h'ran.szláv nevével ; a »Miniszter íelesége« c. szatirikus vígjátékot négy 
együttes is műsor ra t ű z t e , Moliére Daiidin Györgyét , Berthold Brecht 
drámáját , a C a r r a m é puskáit, Kacsoh Pongrácz örökbecsű daljátékát, 
a János vitézt, Heyennans Hermán halászdrámáját , a Reményt , Kata-
jev Valentin vígjátékát, a Tévedések napját, Móricz Zsigmond paraszt-
vígjátékát, a Sári bírót, Darvas József színművét, a Szakadékot és Mó
ricz Zsigmond Légy jó mindhalálig című diák-darabiát . 

A verseny repertoárja szemléltetően bemutatja, hogy az együttesek 
nem sokkal nagyobb százalékban választó:táik a vígjátékot, m'nt könv-
nyebb műfajt (vígjátékot nyolc együt tes játszott) mint a társadalmi 
problémával mélyebben foglalkozó színművet, drámát . Ez már bizonyos 
fokú fejlődésnek minősíthető, de nyc :mban fölmerül emellett a kérdés : 
mennyiben ismeri föl a rendező és a műkedvelő a darab ideológiai és 
politikai iclei.-iését? 

És itt van a legfőbb fogyatékosság, amely főleg a múlt öröksége 
és amely csaknem minden együttesünket jelieinzi. 

A puszta szövegmondás sem ritka jelenség, de ha már ezen túl is 
jutottak, megtorpantja eket a játék. Sok rendező és műkedvelő úgy 
fogja föl a föladatát — már a színpadi gyakorlat bir tokában is — hogy 
a cselekmény végigjátszásáról van szó. Szóval játék a iáték kedvéér t . 
Olykor észre sem veszik, hogy a műkedvelő önmagának iátszik és egeL 

szen megfeledkezik arról a típusról vagy a l a k r ó l akinek megformálá
sára vállalkozott. Benne nem azok a változások mennek végbe, amelye
ket a szerző elgondolt és amelyekkel társadalmi jelentését művébe 
ágyazta, hanem amelyek az öncélú játék hevében támadnak. Jó példa 
erre Nusics Praniszláv szatirikus vígjátéka, a »Miniszter íelesé(ge«. A 
rendezők csaknem valamennyien a vígjátékelem kihangsúlyozására 
törekedtek és megfeledkeztek arról, hogy az író szavát követve meg-



győzőbb erővel mutassák meg a közönségnek, hogv milyen volt a hulló 
társadalom s így nern szabad élnji<<. Hiányzott ez a hang a Katajev víg
játék bemutatójából is és a Csehov-darab is inkább kacagta tó jelenőt 
volt, mint egy olyan egyfelvonásos vígjáték, amely egy beteg t á r sa -
Jalom görbetükrét tartja a közönség elé. Szerencsésebb rendezői meg
oldásokkal találkozhattunk voiría Kacsóh Pongrácz daljátékában, ha a 
szereplők több színpadi gyakorlattal rendelkeznek és az együttesnek 
gazdagabb hanganyag áll a rendelkezésére. 

A színmű központi problematikáját illetően a kikindai együttestől 
is többet vártunk. Heyermans Hennán halászdrámáia talán a leghálá
sabb darabja a verseny-reper toárnak és már ezért is komolyan hiá
nyolható, hogy a gyakorlott szereplőkkel működő társulat csak egyet
len felvonás földolgozására vállalkozott. A teljes dráma előadásával 
nz együt tes teljesítőképessége jobban kibontakozott volna előttünk és 
mindenesetre nagyobb erőfeszítést is jelentett volna a műkedvelők szá
mára. 

A két niunkásegyüt tes jó darabválasztása új munkás-színjátszásunk 
Kennény lépteit sejteti. A »üliartreusi s.zőlős.gazdák« és a »Carrarné 
puskái* színrevitele kcnioly föladatot jelent még a hivatásos színészek 
számára, is. I t t tehát a vállalkozásé az érdem, mert ha a játékban és a 
rendezésben még darabosság is mutatkozik, az nem csökkentheti az 
együt tesek értékét . Jól tudjuk: a kezdet kezdetén állnak ő k a kovini 
maroknyi együt tes még inkább, .mint a szuboticai, — de a kezdet leg
nehezebb lépéseit is eredménynek kell vennünk, hogv lássuk meg ide
iében, hol van a legnagyobb szükség a segí tésre. 

Ugyanezeket elmondhatjuk diákegyütteseink teljesítményéről is. 
i i a vállalkozásuk anyagiak liijján nem is lehetett olyan nagyvonalú és 
példátadó, mint az adni műkedvelőké, — mégis bíztató és lelkesítő volt 
őket látni a színpadon. Maroknyi együttes az egész és valóban szívvel, 
lélekkel dolgozik, — és ha igényesebb darabot választanak, minden bi
zonnyal előadókészségük mélyebb értékeiről is meggyőzhet tek volna 
'bennünket. 

• 

így, a v?jdasági verseny mérlege föltárta előttünk miíkedvelésüuk 
legfőbb problémáit is. 

A feimeb vázolt szervezési kérdésen túl, amely az állandó társu
latok rendszeres munkáját biztosítja, legfőbb problémaként a rendezés 
kérdése, a darabválasztás és az új , realista ja téks t fus meghonosításá
nak szükségessége jelentkezik. Ezeknek a problémáknak a megoldása 

nélkül még a régi, színpadi gyakorlattal rendelkező együttesek mun
kája sem lehet eredményes és fejlődéssel biztató. 

Műkedvelő színjátszásunknak hitele van a közönség előtt. Néoünk 
szereti a sziliházat és értékelni tudia a komoly színpadi teljesítmé
nyeket, de -•- éppen e versenyből láthatjuk, még nagvon sok közsé
günk nem jutott eí odáig, hogy állandó műkedvelő együt tes t szervezzen 
cs munkájának eredményét fölmutassa Vajdaság népe előtt. Nem egy 
kis falu fölött hónapok, sőt esztendők elfutnak, anélkül, hogy rvkár 
egyetlen színielőadást is tar tanának, anélkül hogv a tömegiieveléis e 
kiváló eszközét egyetlen egyszer is föllnsználták volna. 

A kulhífegyesületek, szakszervezeti kul túrosztá 'yok legrugalma-



sabb szektora és legjobb élesztőié a műkedvelés lehet, mert tömege-
v í t ő eie .unéi fogva 3z egyesület többi alosztályait is mozgásba hozza. 
E s közelebb hozza a kultúrához, a könyvhöz, a nyomtatott betűhöz azo
kat, akik még ma is attól távol élnek és nehéz munkájuk közepette egé
szen megfeledkeznek a kultúráról . 

Kultúrszervezésünk további föladatai között . — akár az első he
lyen is — ez a íöfadat áll. 

Ezt mondja nekünk ez t v versenyének minden tanulsága. 
Lévuy lindrc 

FILMKOCKÁK 

Nemrégen mutatták be nálunk is 
»A gyilkosak köztünk vannak« című 
háború utáni első német filmet, ame
lyet különös érdeklődéssel vártunk,, 
hiszen egyetlen haladószellemű em
ber sem lehet közömbös aziránt, 
hogy mi történik ma Németország
ban, ahonnan annyi szörnyűség zú
dult a világ csaknem minden népére 
és egyben magára a németre is. M'n-
denkit érdekel, hogy milyen fejlődé
si útra lép a német nép. Szeretnénk " 
ma már a németeket ott látni azok
nak a táborában, akik szakítottak a 
múlttal és népeik fejlődését olyan 
polit'kai és gazdasági vonalra állí
tották be. amely a jövőben b'ztosít-
ja számukra a tartós békét és a sz >-
cializrmis kiépítését. 

Az új német filmgyártásnak ez 
az alkotása bizonyítja, hogy a né
met nép egy részére oz imperializ
mus erői megszűntek tovább hatni 
és megnyílott előtte az a lehetőség, 
hogy a felszabadult keleteurőpai né
pekkel együtt meg'n dúljon az igazi 
úton. A ülm Németország .>zo\jet 
övezetében készült, ahol ma már nz 
újjászülető német filmgyártás da
rabja} egymásután készülnek el és 
ez cvi termelése több mint 30 új, 
igaz;, demokratikus szellemű film. 

Figyelemreméltó esemény ez az 
új német film. am't örömmel üdvö
zöl mindenki, aki az igazi kultúra és 

a népek egymás közötti együttmű
ködés őszinte híve. Az újjáéledő né
met í.lmgyártás már egy bizonyíté
ka annak a helyes polit kának, ame
lyet a szovjethatóságok valósítanak, 
meg a német néppel szemben akkor, 
amikor a nyugati övezetben az an
golszászok az értékes iilmberendezé-
seket és készülékeket sorra leszere
lik és átszállítják az óceántúlra 
megakadályozva a'maguk övezetei
ben a német filmgyártás' újjászüle
tését. 

Az új német film, művészi értéke 1 

mellett, jelentős polit ka^ dokumen
tum. Jellemző képet nyújt a Német
országban fejlődő eseményekről az 
a tény. hogy ezt a filmet Nyugatné 
metországban az angolszász meg
szálló hatalmak betiltották, nem en
gedélyezték bemutatását. Ez a tény 
jellemző arra az amerikai irányzat
ra, amely ma meghonosul mind ma
gában Amerikában, mind az ellenőr
zése alatt álló országokban. * 

Amerika a flnrpar terén is követ
kezetesen valósítja meg elgondolá
sát, amelynek lényege az, hogy a 
felügyelete alá vont országokban a 
hazai ipart, így a filmipart is, meg
fojtsa é s a népekre rákényszerítse-
az amerikai termékek fogasztását. 
rjkaiáknak. A film mágnásai jelentős 
E z kétszeres hasznot nyújt az ame-
jövedelemre tesznek szert, filmjeik
kel pedig gondolkodásmódjukat: 


