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Jób kései gyermekei

Szabadkaiak Szegeden

Nemrég számolt be Benkő Ákos e lap
hasábjain (SZÍNHÁZ, 1972. november) a
jugoszláviai magyar színjátszás és dráma
helyzetéről, valamint a több sikertelen
pályázatot követő eredményes Fórum-
színműpályázatról, mely végre tartalmas,
színvonalas drámákkal gazdagította a
jugoszláviai magyar színmű-irodalmat.

A második díjas pályaművet, Tóth
Ferenc Jób című verses drámáját a Sza-
badkai Népszínház magyar társulata mu-

tatta be 1972 decemberében, s az előadás
később sikerrel szerepelt a Jugoszláviában
megrendezett Sterija játékokon is. Most a
szegedi vendégjáték kapcsán számolunk
be a szabadkaiak érdekes előadásáról.

*

„Imé, boldog ember az, akit Isten meg-
dorgál; ezért a Mindenhatónak büntetését
meg ne utáljad! Mert ő megsebez, de be is
kötöz, összezúz, de kezei meg is
gyógyítanak."

Így szól a Biblia-beli Jób, e szelíd,
jámbor, istenfélő és becsületes lény, aki
lázadás nélkül tűri a rámért csapásokat:
családja s minden földi java értelmetlen
pusztulását, fekélyes testét, a szörnyű
fizikai fájdalmakat. Ez a Jób a szenvedés
embere és a hité, aki ártatlansága tudatá-
ban sem kérdőjelezi meg a legfelsőbb ha

talom, az isten büntetésének jogosságát.
Ezért nem lázad, legfeljebb lázong az
igazságtalanság ellen, s a végső megbo-
csátás (egészséges, békés öregkora, a
maga és családja dús gazdagsága) nem-
csak kárpótolja őt régi szenvedéseiért, de
visszamenőleg is igazoltnak láttatja vele
magatartását, és egyúttal felmenti istenét.
Jób a Bibliában a felső hatalmak, Isten és
a Sátán játékszere.

Ennek az igazságtalan igazságszolgál-
tatásnak a létét s a hatalomnak való kor-
látlan kiszolgáltatottságot kérdőjelezi meg
Tóth Ferenc drámája, mely a bibliai Jób
történetét alapul véve a ma emberének
konfliktusára keres választ a hatalom és az
egyén viszonyát taglalgatva. S mindezt
egy verses dráma formájában, a költői
szöveg patetikus elvontságával.

„A színházi előadás Jóbja szükségsze-
rűen különbözik egy lényeges tekintet-
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ben a bibliai Jóbtól, különbözik bizonyos
tekintetben az eredeti szövegkönyv
Jóbjától is. Ott a darab végén Jób »szol-
gává aljasul«, a színpadon »szolgák so-
rába kényszerül« ! Ez a különbség a szer-
zői és rendezői szándék spontán találko-
zásának következménye. Célunk nem a
Bibliából ismert és nem csak a Bibliában
erénynek tartott jóbi magatartás elma-
rasztalása, hanem a ma is előfordulható
jóbi szituáció kegyetlen és abszurd jelle-
gének bemutatása. A mi Jóbunk, aki
éppoly vakon, őszintén és önérzet nélkül
magáénak vallja a dogmát, mint a bibliai
Jób, miután kiállta a próbát, amelyben
megszületett és megedződött saját
igazsága, miután szembetalálja magát a
hatalmát demonstráló Úrral, tudja, hogy
két lehetőség között választhat: egyik az
értelmetlen pusztulás, a másik az ér-
telmetlen élet! Szertefoszlott hittel, el-
árult igazával! Ebben a kilátástalan vá-
lasztásban látjuk a jóbi szituáció tragi-
kumát. A fizikai és erkölcsi megsemmi-
sülés közötti választás abszurd lehetősé-
gében."

Ilyen gondolatokkal vezeti be az elő-
adást a műsorfüzetben ifj. Szabó István, a
darab rendezője, aki a színházművészet
sokféle eszközét használta fel, hogy e
drámát (mely oratorikus feldolgozásra is
csábíthatna) s annak gondolati erejét
minél élőbben és kifejezőbben tolmácsol-
hassa. A színpadra állítás közös munká-
jában megváltoztatták egyes jelenetek
sorrendjét, nagyobb lehetőséget teremtve
ezáltal a jellem és a cselekmény fejlő-
désére. A biblikus hangvétel is megvál-
tozik a színpadon, természetesebbé, em-
beribbé lesz. Jób szenvedő emberből,
mártírból gondolkodó, kételkedő emberré
válik.

Látványában viszont különös sugalla-
tokat ébreszt a színpad. Látunk egy
furcsa, szürrealisztikus konstrukciót, mely
ragyogó színpadtechnikai bravúrral,
állandó mozgásváltozással egyaránt érzé-
keltet valamiféle mitikus, ősi földet, krá-
terszerű üregekkel, a szenvedések senki
földjét, ugyanakkor még egy repülő csé-
szealj benyomását is kelti. A háttérfüg-
göny előtt pedig néhány szakadozott
rongy lóg. Ez a különös monstrum füg-
gőleges-vízszintes mozgásával mindig
érdekes és kifejező drámai teret biztosít a
játéknak. A cselekményt - a külsőt és a
lélekben történőt egyaránt - mindvégig
adekvát zenei effektusok kísérik; termé-
szet hangjainak, emberi szenvedély meg-
nyilvánulásainak (sóhajok, felcsukló zo-
kogások), elektronikus zörejeknek fur-

csa elegye. A színpadon a gondolkodó,
kételkedő Jóbot látjuk; szenvedéseit jel-
képező gyászruhás siratóasszonyok su-
hannak el, fáklyával kezükben, görög
kórusra emlékeztetve, szenvedélyes dal-
lammal kísérve saját mozgásukat. A bib-
liai környezet érzékeltetésére a rendező
furcsa lényeket jelentet meg, a kráter-
szerű üregekből előmászó, majd eltűnő
alakokat, akik fény- és hangeffektusok
közepette végzik kúszó, táncszerű moz-
gásukat, bizarr, szürrealisztikus látványt
hozva létre. E misztikus és mitikus szín-
padi hangulatot drasztikusan töri meg a
Sátán megjelenése, a közönség sorai közül
jövő, mai öltözéket viselő, szemüveges
hivatalnokember. Ezután már a csak
hangját hallató istenről sem a szakállas
bibliai agg jut eszünkbe. S amit látunk és
hallunk, csak azt tudatosítja bennünk,
hogy a Sátán kizárólag borsot akar törni az
isten orra alá, összetűzésük csak a kisebb
hatalom vitáját sugallja a nagyobb
hatalommal, melynek levét végül a ki-
szolgáltatott ember issza meg. Az elő-adás
végén a zsinórpadlásról leereszkedő
színházi reflektor, mely az első jelenet-ben
a szenvedő Jób arcát világította meg,
felénk fordul; éles fénycsóvát vetve ar-
cunkba és gondolatainkba egyaránt. Ez-
által e groteszk, tragikus parabola végső
kérdéseit a közönségnek teszi fel.

Elgondolkodva ezeken, arra a megálla-
pításra kell jutnunk, hogy nem érthetünk
egyet azzal a számunkra túlságosan
pesszimisztikus gondolattal, melyet az író
így fogalmaz meg: „a dráma lényege a
dehumanizáló hatalmak elleni jóbi tilta-
kozáson és az emberhez méltatlan szük-
ségszerűségek tudomásulvételén alapuló
kettősség vállalása egy olyan világban,
melyben a két elem közül csak az utóbbi
van meg, forradalmi tett." Vagyis nem
értünk egyet részint a hatalom elvont-
ságának és dehumanizálásának ilyesfajta
általánosításával, részint azzal a gondo-
lattal sem, hogy a ma emberének válasz-
tási lehetősége csupán kisebb vagy na-
gyobb negatív magatartások között adatott
meg. Hiszünk abban - e feltevés tragikuma
ellen harcolva -, hogy mi, Jób kései
gyermekei, világunkban megtaláljuk az
emberibb, pozitívabb választás (vagyis
cselekvés) módjait és lehetőségeit.

*

Ami az előadást illeti, nagy kár, hogy a
Szabadkai Népszínház magyar társulatá-
nak színészei korántsem állnak művé-
szetük és szakmai tudásuk oly magas fo-

kán, mint az előadás rendezője, ifj. Szabó
István és a nagyszerű szcenikai megvaló-
sítást létrehozó Petrik Pál, vagy a két
magyar vendég: Székely Piroska fan-
táziadús jelmezeivel és Köllő Miklós iz-
galmas koreográfiájával. Hiába aknáztak
ki minden lehetőséget s komponálták meg
az előadást, ha annak hatását erősen
csökkenti a színészi munka. Hiszen e
költői szöveg az átlagosnál is finomabb,
szebb, tisztább és artikuláltabb dikciót
követel a színésztől, hogy a drámát teljes
gondolatgazdagságában élvezhessük. A
beszédtechnikai hiányosságok, a sokszor
érthetetlenségig halkuló szöveg-mondás
lerontották a hatást. Nem vonatkozik ez
minden szereplőre, különösen a
mikrofonon keresztül hallott Ladik
Katalinra, akinek tiszta formálású, nemes
orgánuma, őszinte pátoszú énekbeszéde
igazi élményt jelentett. S természetesen a
Jóbot alakító Pataki Lászlóra sem, aki
méltán nyerte el a Sterija Játékok egyik
legjobb színészi alakításának díját. Telt,
férfias hanggal, izgalmas gondolati
izzással alakította Jóbot, érzékeltetve a
szenvedőt, a bibliait is, elsősorban
azonban a mai ember belső küzdelmét
hangsúlyozta erőteljesen (alátámasztva
ezzel is a rendezői szándékot).
A díjnyertes dráma gondolatgazdag elő-
adása ragyogó szcenikai megoldásával,
fantáziadús rendezői elképzelésével, öt-
leteivel még a színészi munka hiányos-
ságai ellenére is örvendetes és biztató
képet nyújt a jugoszláviai magyar szín-
házművészet fejlődéséről.
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