
világszínház
GEROLD LÁSZLÓ

Vitát indító fesztivál

Beszámoló a 26. Sterija Játékokról

Újvidéken június 4-től i3-ig tartották meg -
a Szerb Nemzeti Színház tavasszal átadott
új épületében - a 26. Sterija Játékokat,
Jugoszlávia legjelentősebb drámai és
színjátszói fesztiválját. Az idei
versenyműsorba hét előadást sorolt a
rendezvény válogatója. A hétből öt - je-
lentős színházi vállalkozásként - eddig
sohasem tapasztalt vitát kavart, amely
hetekkel a fesztivál befejezése után is
hozzászólásra készteti azokat, akik a
hagyomány sérthetetlenségét vagy velük
szemben szabadon kezelhető aktualizál-
hatóságát hirdetik, illetve azok között, akik
egyfelől a hagyományok, másfelől pedig a
filmszerű dramaturgia szerint építkező
színjátszás hívei.

Nahod Simeon

Csendes észrevétlenséggel, majdhogy-
nem unalmas eseménytelenséggel kez-
dődött az újvidéki színházi fesztivál.
Nemcsak a nyitó előadás - Jovan Sterija
Popovié Nahod Simeon című tragédiája,
ami magyarra talán Simon, a talált
gyermeknek vagy csak Talált gyermeknek
fordítható, bár a „nahod" afféle alsó
szerzetesi rangot is jelent -, hanem az
előadást követő beszélgetés is, ahol szinte
nem akadt felszólaló, érdektelenül zajlott.
Holott a Sterija-művek remek át-
értelmezéséről ismert rendező, Dejan
Mijác ezúttal is bravúros vállalkozásba
bocsátkozott. Sterija eddig soha nem ját-
szott tragédiáját komédiaként állította
színpadra. Vitathatatlan, hogy az átértel-
mezéshez megfelelő színpadi formát
talált, következetesen alkalmazott stilizált
gesztusrendszert dolgozott ki, s a komikus
hatás olykor valóban nem maradt el.
Csakhogy a tökéletes forma kevés ahhoz,
hogy ezt a kettős vérfertőzésről szóló
szomorújátékot korszerű színházzá
változtassa. A rendező szándéka az volt,
ahogy egyik interjújában utalt rá, hogy az
értéktelennek tartott Sterija-műről
bebizonyítsa, igenis használható színpadi
alkotás, csak megfelelő módon kell meg-
jeleníteni. Az előadás azonban nem bizo-
nyított a rendező mellett. Hiába látjuk a
cizellált ötvösmunkára emlékeztető
mozdulatokat, a pontos koreográfiát, ha

a szerencsétlen sorsú császárnő, aki saját
apjának felesége, majd annak halála után
saját fiának - a talált Simonnak - test-vére
és felesége is, története teljesen hidegen
hagy. A stílus, amire a választás
indoklásaként Vladimir Stamenkovié - a
játékok fő szervezője - is hivatkozott, még
ha olyan játékos is, mint Mijacnál, nem
helyettesítheti a gondolatot. A belgrádi
Jugoszláv Drámai Színház elő-adása csak
„sztanioltragédia" marad - ahogy egy
kritika minősítette, utalva a
sztaniolpapírba borított színpadképre -,
esetleg remek stílusgyakorlat. Ennél
semmivel sem több. Ám az sem lehetetlen,
hogy csak a Sterija-évforduló a
magyarázata az előadás műsorba ikta-
tásának.

Szolgák

Annak ellenére, hogy Mijac műfajvál-
toztatást követett el, előadása sokkal ki-
sebb feltűnést keltett - nyilván mert
megmaradt az esztétizálás síkján, és kit
érdekel manapság az esztétikum -, mint
Dusan Jovanovié Szolgák-rendezése,
amely megmaradt a Cankar-mű műfaji
keretei között: drámaként értelmezte a
drámát. „Mindössze" annyit tett, hogy a
mű keletkezésének idejéből származó tan-
könyvrészleteket és verseket, valamint
Ivan Cankar Miért lettem szocialista? című
vallomását beleszőtte a dráma szövetébe, s
így egyrészt kitágította a lázongó nép-
tanító, Jerman történetének társadalmi,
eszmei hangterét - ez az akusztikamódo-
sítás teszi lehetővé és indokolttá, hogy a
Cankar-műtől eltérően Jovanovicnál Jer-
man ne kivonuljon a társadalomból, ha-
nem elkeseredésében öngyilkos legyen
(ahogy egyik kritikusunk mondta, ön-
kasztrációt végezzen), másrészt viszont
azzal, hogy az egyéni sors helyett a drámai
szituációt teszi meg az előadás köz-ponti
helyévé, a cankari szociális mozzanat
helyett a nevelés kérdésének eszmei
vonatkozásait erősíti fel. Úgy változtatja
meg a Cankar-dráma struktúráját, hogy
egyszerre marad hű az íróhoz, s tud mai és
időszerű lenni. Korántsem kell arra
gondolni, hogy a rendező pár-huzamot
von a hetvenévnyi távolságra levő két kor
között, nem a mi korunkra értelmezi az
első világháborút megelőző viszonyokat.
Ezt a két kor alapvető különbözősége
erőltetetté, sőt lehetetlenné tenné. Épp az
egykori tankönyvrészletek s a vallás
doktrínái, a darabbeli plébános felerősített
eszmei szerepe folytán maradt hű az
előadás az író korához, de azért a nevelés
mechanizmusá-

nak a leleplezésével bennünket is figyel-
meztet Jovanovié előadása: neveljük
okosan a gyerekeket. A színen látható
egykori és saját tapasztalataink alapján
ismert mai iskola nem azonosítható, de a
példa intő lehet, kivált manapság, amikor a
kellő kiérlelés nélkül alkalmazott
nagyarányú iskolareform minden elméleti
jogosultsága és hasznossága el-lenére
beláthatatlan károkat is okozhat, hasonlóan
automatizálja a nevelést, csak
részműveleteket végző, körültekintően
gondolkodni nem tudó, félművelt kis
embermasinákat termel, mint azok a korok,
amelyeknek ez tudatos törekvése volt.
Jovanovic előadása azzal, hogy
leggyakoribb színhelyül az iskolát vá-
lasztja, s hogy Cankar művétől eltérően
nemcsak az oktatókat, hanem a tanulókat is
színpadra hozza, a tanító drámájából a
diákok drámáját formálta meg. Á mai néző
számára bármilyen kegyetlenül is hangzik,
nem az egykori néptanító, ha-nem valóban
a kisdiákok sorsa izgatóbb. Így válhat
többértelművé az iskolai záró-jelenet,
amelyben a kukoricán térdeplő kisdiákok
ütemes vezényszóra a katekizmus szigorú
tételeit skandálják, s amelyben
cérnahangon beszivárog Oton Zupancic
A z ifjúság dala című verséből a „Mi idemo
napred..." kezdetű rész, egyszerre groteszk
lehetetlenséget és tehetetlenséget, valamint
messze tekintő bizakodást jelző kántálása
is.

Azzal is, hogy a rendező szándéka nem
kizárólag Jerman darabjának megjelenítése
volt, szükségszerűen módosulnia kellett az
előadás struktúrájának is. Á társadalmi
dráma egymásba fonódó jelenetépítését az
eszmeiséget felerősítő töredezett
jelenetrendezési technika váltotta fel. A
színen nem a Cankar elképzelte barátságos
kertvendéglőt, az iskolai könyvtárszobát,
Jerman szegényesen be-rendezett szobáját
vagy a falusi kocsmát látjuk, hanem
sportcsarnokok lelátóira emlékeztető
emelvény, felette riporterek kabinjait idéző
ablaksorral, jobb oldalról fal és ajtó
látható, balról pedig börtönt idéző rácsozat.
A tribün, a tanterem, a tanári, a kocsma, az
ablaksor mögött hangzanak el a kollégák
és a falubeliek kommentárjai, az ajtón
Jerman édes-anyja, a rács mögül pedig
leginkább a néptanító és barátai lépnek
színre. Az így kialakított helyszínen, amely
a német színházakban alkalmazott vizuális
megoldásokat juttatja emlékezetünkbe,
elképzelhetetlen a hagyományos jelenet-
folytonosság, csak a jelenetek egymás-
mellettisége lehetséges. Egyedül Jerman



és az anyja találkozásaihoz kell időnként
elképzelni a hagyományos cankari hely-
színt, de mivel ez a kapcsolat az előadás-
ban a szótlan konfliktus szintjére redukált
- az anya olykor megjelenik, áll némán,
nézi a fiát, aki bármikor lázadóként
nyilatkozik meg, vagy kiejti a szocializ-
mus szót, az anyjára néz, ezzel is jelezve a
család és az elhivatottság közti választás
elkerülhetetlenségét, végül talán hogy
anyja féltő-korholó tekintetétől megsza-
baduljon, Jerman megöli őt, tehát választ,
később, végső elkeseredésében pedig
öngyilkos lesz - a jelenet azonnal el is
oszlatja a klasszikus színpadkép utáni
nosztalgiákat.

A nyilvánosság színhelyét jelképező
tribün egyértelműen kifejezi a rendező
szándékát, hogy belterjesség helyett a
jellegzetesebb mai „nyílt" tér álljon előt-
tünk.

Szükségtelen a Cankar-dráma
klasszikus megjelenítése után sóvárogni,
mert Jovanovic sajátos átstrukturálásával a
Szolgák sokkal maibb, izgalmasabb szín-
házi eseménnyé vált, mint eredeti formá-
jában lehetne.

Karamazovok

Húsz év telik el Dusan Jovanovic Kara-
mazonok (a szarajevói Kamerni Teater '55
előadása, rendező: Zvone Sedlbauer) című
művének első és második része között. z
első rész 1946-tól indul, 1948-, 1949-cel
kulminál, és az ötvenes évek közepén
fejeződik be - tragikusan. Svetozar Mitic a
háborúból szerkesztőségbe került
fiatalember teljes lendület-tel és öntudattal
veti magát az újjáépítés-be, az sem tudja
kizökkenteni, hogy felesége két
gyermekével magára hagyja. Hamarosan
újra nősül. Most már nyíl-egyenesen
törhetne életútja a szebb és boldogabb
jövő felé, ha a politikai élet-ben
bekövetkezett változások nem lépnének
közbe. 1948-ban Svetozar Mitic nem tudta
elfogadni a JKP határozatát, amellyel
elutasítja az informbírós sztálinista
vádakat. Számára felfoghatatlan, hogy ami
évekig fehér volt, hogy lehet egyik percről
a másikra fekete, az istenből hogyan lehet
sátán. Tévedett. És tévedéséért magas árat
fizetett. Börtön-be került. Nyolcévi
átnevelés után szabadult. De nem sok
öröme van a vissza-nyert szabadságban:
miután megtudja, hogy fiai közül az egyik,
volt felesége pénzén külföldön,
Londonban tanul, a másik javítóintézetben
van - a harmadik még túl kicsi, hogy
bármi jelentős

történhetett volna vele -, Svetozar Mitic a
hazaérkezés pillanatában meghal.

A húsz évvel később, tehát a hatvanas
évek végén játszódó második rész
főszereplői a Mitic fiúk. A kor, a mi ko-
runk, ahogy a drámáért kapott Gavelladíj
utáni interjúban Dusan Jovanovic
mondta: „A mi időnk, a Karamazov
második részének időpontja, magán viseli
a fergeteges, dinamikus ipari fejlődést, a
migrációs folyamatok, a policentrikus
átalakulás minden jellegzetességét. z
emberek rövid távon rendezik be életüket,
így dolgoznak, gondolkodnak, élnek,
úgymond kizárólag a jelen időben, a
pillanatnak. Á felforrósított urbánus élet
ritmusa ez. Mindent pénzért csinálnak,
sikerért, anyagi java-kért. A munka nem
becsület kérdése, nem hőstett, egyetlen
célja a kereset. A közösség mint fogalom,
vagy a jövő

mint fogalom, nélkülözik azt a serkentő
erőt, amivel közvetlenül a felszabadulás
utáni években rendelkeztek." Ennek
megfelelően a három fiú három önmagára
hagyott egyed, akik vagy meg-próbálnak
önerejükből érvényesülni, ki-használva a
pillanatnyi konjunktúrát, mint Janez, a
pop-énekes legkisebb fiú, vagy teljesen
kiégnek, értelmetlennek éreznek mindent,
csak önmaguknak próbálnak égni -
„Utálom a tömeges eksztázist. Utálom a
birkákat és a zsandárokat, a karéneklést, a
templomi ceremóniát, a
pártgyülekezeteket, a családi ünnepeket, a
szerelmi fogadalmakat. Egyedül! Magá-
nyosan menetelni!" -, de ehhez nincs
kellő energiájuk, hiányzik belőlük a
dacoló keménység, mint Brankóból, a
középső fiúból, vagy a látszatéletet vá-
lasztják, így titkolva saját tompa kon-
formizmusukat, mint Dejan, az orvos-

Ivan Cankar Szolgák című darabja a Sterija Játékokon



nak tanult legidősebb Mitic gyerek.
Mindhármuk titkos célja, saját identitásuk
megtalálása. De ez egyiküknek sem
sikerül. Mielőtt azonban Branko
öngyilkosságával befejeződne ez a rész,
szemtanúi vagyunk a kapcsolatok teljes
megromlásának, testvérek, házastársak,
gyermekek és anyjuk között. Branko el-
csábítja Dejan feleségét, aki már régóta
unja a férjét, csak kényszerből él vele,
méltatlanul beszélnek az anyjukkal stb.

Ennyiből is kideríthető, hogy Jovanovic
(el)vitatott és támadott drámája, amit ő
modern tragédiakísérletnek nevez, két
majdhogynem elkülöníthető részre
tagolódik. Ám a két rész össze-kapcsolása
sem elképzelhetetlen. Tény, hogy nem a
közös szereplők, a három fiú és az anya
kötik össze, nem is azok a motívumok,
melyek a megbélyegzett apa nélkül
maradt gyerekek lelki traumáihoz
vezetnek, bár ezek tagadhatatlanok, de
tény, hogy drámai funkcióval nem-igen
rendelkeznek. Sokkal inkább a két helyzet
azonossága és különbözősége jelenti az
összekötő kapcsot a Karamazovok első és
második része között. A két kor - a dráma
sugallata szerint - alap-vető különbsége
abban van, hogy egykor erősebb volt a hit,

még ha ez téves ide-álokhoz kötődött is,
mint húsz évvel később, amikor az
emberek identitásuk keresésében mennek
tönkre, pusztulnak el, s közben
mindinkább magukra maradnak,
mindinkább kivész belőlük a közösségi
érzés. Közös viszont - ismét a dráma
sugallata szerint -, hogy mindkét korban
elromlott valami, meghibásodott. Akkor a
politikában, ami számunkra ma már
történelem, melyről emlékiratokból és
interjúkból gyakran értesülünk, tehát
semmiképpen sem tabu, később pedig az
emberekben, az emberek életformájában
keresendő a rövid-zárlat oka. Svetozar
Mitic rosszul meg-választott ideálja,
Branko fia pedig ideálnélkülisége miatt
szenved. Ha valóban tragédiának
minősíthetjük Jovanovic művét, akkor ezt
nem az apa és egyik fia halála, hanem
mindkettőjüknek tévesen élt élete alapján
tehetjük. És - számomra a két élet közül
Brankóé az elgondolkodtatóbb. Svetozar
kora kissé távolabbi, már-már történelem,
de kétségtelenül figyelmeztető közelmúlt.
Brankóé viszont a mi korunk. z ő - és test-
vérei története a mi jelenünk is. Az első
rész a történelmi önvizsgálat és figyel-
meztetés drámája, a második viszont
korszerű jelen idejű dráma, ahogy mon-
dani szoktuk, modern tragédia.

Ha valamiért szigorúan kettéválaszt-
ható a Karamazovok két része, az első-
sorban az írói megformálás hitelességé-
nek kettőssége. Jovanovic - megfigyel-
hettük korábbi drámái, elsősorban a
Sterija-díjas Szkopje felszabadulása ese-
tében - nem hagyományos drámát, ha-
nem filmszcenáriumszerű színpadi mű-vet
ír. Képekben, jelenetekben gondolkodik -
rendező is! -, párbeszédei szűkszavúak,
egyetlen feladatuk, hogy az elképzelt
jelenetet szövegileg kiegészítsék. Ennek
folytán „drámái" kevésbé irodalmiak,
inkább valóságízűek. Nem a
megmunkálás szépsége, hanem a hiteles-
ség a célja.

Ez a technika nagyszerűen érvényesül a
Karamazovok első részében, ahol a jól
megválasztott jelenetek, elsősorban a sűrű
történelmi pillanat folytán, önmagukban is
kellő drámaisággal rendelkeznek,
frappáns sorsdrámák, egy nagyobb mű
egyenértékű, fontos részei. Ilyenek a
pártértekezlet, a látogatás a börtönben,
Svetozar és a felügyelő jelenetei. De már
kevésbé hiteles például Svetozar első
feleségének távozása vagy a leány-kérés,
ezek vagy konstruáltak, vagy hamisan
érzelgősek is. Sokkal nehezebb a laza
jelenetezési dramaturgiát kedvelő szerző
feladata a Karamazovok második részében.
Egyfelől nyilván túl közeli a kor, és nincs
meg az a szükséges rálátási távolság,
amely a jelenetek kiválasztásánál
fontosnak látszik ahhoz, hogy hatá-
sosságuk az első rész legjobb jeleneteivel
legyen mérhető. Könnyebben téved a
naivitás, a felületesség, a következetlen-

ség talajára. Másfelől viszont hiányzik a
történelmi pillanat drámaisága, amely
feleslegessé teszi a motiválás, az ok-
okozati összefüggések hagyományos for-
máit. z első részben a történelem motivál,
a második részben az írónak kellene.
Csakhogy Dusan Jovanovic sokkal inkább
forgatókönyvíró, mint író. S ezért amikor
a régi és hagyományos dráma-írói
módszer célravezetőbb lenne, mint a
szcenárium-dramaturgia, akkor Jovanovic
kevésbé erőteljes, a dráma kevésbé
hiteles. Jovanovic nagyszerűen tud je-
leneteket elképzelni, de eléggé ügyetlen,
amikor sűrű szövésű irodalmi alapot kell
szereplői alá szerkeszteni. Sejtjük például a
két testvér, a jómódban - nyilván így - élő
orvos és az életét eltékozló Branko
szembenállásának drámai feszültségét,
amikor Branko azt kérdezi bátyjától, hogy
a fél szemét vagy a fél veséjét, ha kellene,
odaadná-e neki, majd pedig az igenlő
felelet után azt kérdezi, vajon meg-

takarított pénzét is odaadná-e, a felelet
némi gondolkodás után egy rövid, de
határozott nem. Ahhoz, hogy bárme-
lyiküknek is igazat adhassunk, hiányzik a
két szereplő teljesebb ismerete, világa.
Hasonló a helyzet a harmadik fiúval, a
pop-énekes Janezzal, aki a halálról, az
álmatlanságról, a magányról, az utazásról,
a töprengésről, a forradalmakról énekel,
de önmagával, életével nem hitelesíti
dalait, csak divatos közhely, üres keret
marad, amit saját sorsa, története nem tölt
ki. Hiányzanak a mélyebb belső
összefüggések, és ezért a Karamazovok
második része csak jelzi a problematika
korszerűségét, de nem tudja a nézőkbe
továbbgondolásra bele-sulykolni.

A rosszul megválasztott dramaturgiai
eljárásra figyelmeztet, hogy mind a ren-
dezés, mind a színészi játék tekintetében
az első rész jelentősebb. Zvone Sedlbauer
pontosan ráérzett e jelenetezési technika
színpadi lehetőségére az első részben, de
tehetetlen volt a másodikban. Josip
Pejakovic Svetozar Mitice hiteles, Janeza
pedig üres pózba görcsölve imitálja csak a
pop-énekeseket. Igaz viszont, hogy Zijah
Sokolovic Brankóként belülről áradó
hitelességet mutat, de ez feltehetőleg
inkább a színész és a szerep alkati jellegű
találkozásának, semmint a szerep - bár
Branko a hármuk közül a legteljesebben
meg-írt - írói kidolgozásának eredménye.

Borisz Davidovics síremléke

Akik az irodalomból ismerik Danilo Kis
Borisz Davidovics síremléke című jelentős
novelláját, azok számára egészen más
színházi élményt nyújt a Ljubisa Geor-
gijevszki által rendezett zenicai előadás,
mint azoknak, akik először a színházban
találkoznak a „javíthatatlan" forradalmár
és a sztálinizmus menthetetlen áldozatává
vált Borisz Davidovics Novszkij
történetével.

A novellát Danilo Kis nem színpadra
alkalmazta, hanem az új műfaj törvényeit
tartja szem előtt, drámát írt belőle,
miközben mindvégig ügyelt a konflik-
tusteremtésre mint a legjellemzőbb drá-
mai komponensre. Nem véletlen, hogy a
katalógusban levő vallomásában Kis a
novellából az alábbi sorokat idézi: „A két
ember, kifulladtan és kimerülten, sűrű
cigarettafüstben hajolva papírjai fölé,
hosszú éjszakákon át viaskodik a
vallomás nehéz szövegével, s mindketten
arra törekszenek, hogy belevigyenek



valamit a maguk szenvedélyéből, a maguk
meggyőződéséből, a dolgokat egy
magasabb nézőpontból szemlélő egyéni
látásmódjukból." Hamisíthatatlan drámai
konfliktushelyzet, amely a drámaírót is
arra ösztönözte, hogy ne Borisz
Davidovics életútjának bemutatásával,
hanem Fegyukin vizsgálóbírónak No-
viszkijt gyomrozó kísérletével indítja a
történetet. Borisz Davidovics Novszkij és
Fegyukin „birkózásában" a fogoly „azért
küzdött, hogy halálában, bukásában
megőrizze nemcsak személyének
méltóságát, hanem a forradalmárok mél-
tóságát is általában, Fegyukin pedig a fik-
ciók és feltevések boncolgatásával arra
törekedett, hogy megőrizze a forradalmi
igazságszolgáltatásnak és ezen igazság
kiszolgálóinak szigorúságát és követ-
kezetességét, mert jobb, ha egyetlen em-
bernek, egyetlen porszemnek az úgy-
nevezett igazsága szenved csorbát, mint-
sem hogy magasabb elvek és érdekek
kerüljenek veszélybe miatta." Az írói
szándéknak megfelelően Kis az első
jelenetet a foglyokat szállító marhava-
gonban képzelte el, s bár a novellában alig
észrevehetően épül be az indítás
színhelyéül választott marhavagon --„a
mellékvágányon egyetlen marha-vagon
állt, abba ültették Novszkijt. Fegyukin, a
magas, himlőhelyes és tántoríthatatlan
vizsgálóbíró, valami öt óra hosszat töltött
akkor négyszemközt Novszkijjal..., hogy
meggyőzze arról, hogy egy hamis
beismerő vallomás erkölcsi kötelessége
lett volna" -, és Novszkij meg Fegyukin
párbeszéde helyett a fogolynak magát
elhatároló természetszerűen konok
hallgatása következtében a vizsgálóbíró
hosszú monológjává alakult. A drámának
a novellától eltérő indítása egyértelműen
előlegezte a történet drámai építkezését. S
ezt csak alátámasztja az a szerkesztési
eljárás is, hogy a tizenegyedik jelenetig
szigorú szabályossággal váltatják egy-mást
a vizsgálóbírónál játszódó epizódok és az
életrajz egy-egy részlete. A marhavagon-
jelenet után a letartóztatást közvetlenül
megelőző epizódban Novszkijt a szeretője
ágyából berregi ki a tele-fon, ezután
először látjuk Fegyukin irodáját, még
Novszkij nélkül, de helyette a fogoly
beszállított vizsgálandó holmiját,
kísérőszövegként pedig a vizsgálóbíró-nak
és egyik fogdmegének Novszkijról
folytatott informáló párbeszédét halljuk.
Az informálás folytatódik a további két
jelenetben, Geraszimovék petrográdi sza-
lonjában 1912-ben és a szalonból a vizsgá-

lóbíró elé került Marja Gregorovna vallo-
mástételében. Csak ezután lép ismét
Novszkij a színre. A davosi szanatórium
teraszán látjuk abban a pillanatban, ami-
kor Grünwald doktor a társalgás beálló
szünetében közli vele, hogy „Pétervárott
valami forradalom van", és ezzel sorsdön-
tően meghatározza Borisz Davidovics éle-
tének további alakulását. Erős ellenpont-
ként következik erre az első hamis tanú
és Novszkij eredménytelen szembesítése,
és a tanú a vallomást megtagadó Novszkij
„miatt" történő kivégzése. Majd a
kronstadti kikötőben horgonyzó szpartak
torpedórombolón lejátszódó menyegző
következik 1919-ből, hogy ez-után
megismétlődjék a Fegyukiunál ját-szódó
előző jelenet egy másik tanúval, ugyanígy
eredménytelen szembesítéssel és
vallomásra bírással, de szintén ki-
végzéssel. Majd a leendő feleségével,
Zinaida Mihajlovnával való beszélgetés
során Novszkij életrajzából tudunk meg
néhány fontos mozzanatot, hallunk az ap-
járól, Borisz Davidovics rendkívüli mű-
szaki tehetségéről, álnéven folytatott
publicisztikai tevékenységéről, letartóz-
tatásairól, száműzetéseiről stb., hogy
ezután egy jelenetet -- az életének egyet-
len epizódját - leszámítva a történet
megmaradjon Borisz Davidovics utolsó
és végleges letartóztatásának színhelyén,
Fegyukin vizsgálóbíró irodájában, ahon-
nan majd a zárójelenetben jut ki, az ön-
gyilkosságba menekülő „bolseviki
Hamlet", Borisz Davidovics Novszkij.

A jelenetek sorrendje, a ritmusra
ügyelve és az informálás mellett, nem-
egyszer az ellenpontozás elvét követve
szolgálja a novellát drámává formáló író
szándékát, amelyet a szerkesztés lát-
hatóan nagyfokú tudatossága ellenére e
befejezés feltehetőleg némi elnagyoltság
folytán nem juttat el a prózai alap-

szövegből ismert feszültség magaslatára.
Ebben talán a színpadi megjelenítés
lehetőségei, korlátai is közrejátszottak.
Ettől függetlenül azonban a műfajváltás
minden többletével és hiányával dráma
Danilo Kis Borisz Davidoricsa. A szín-
padon élni képes matéria, amelyből azon-
ban - szükségszerűen -- hiányzik a novella
irodalmi ereje. Ezt az előadásnak, a
rendezés ötleteinek, vízióinak kell pótol-
nia.

Ljubisa Georgijevszki olyan gazdag
képzelőerővel bíró rendező, aki képes az
irodalmi feszítőenergia színpadi he-
lyettesítését művészi fokon és erővel el-
végezni. Ahogy Kisnek elegendő volt a
mellékvágányra tolt marhavagont említő
egyetlen mondat, hogy a történethez
leginkább illő drámai helyzettel indítson,
ugyanúgy a rendező fel-ismerte az író
elképzelte kiindulóhelyzet hatásos
színpadi lehetőségét. Radovan Marusié
díszlettervezővel az egész óriási méretű
színpadot hosszában kettészelő vasúti
sínpárt szerkesztett, és ezen gördül
félelmetesen elő - egész a nézőtérig - az a
bizonyos marhavagon, melyről fegyveres
katonák ugrálnak le, lenyitják a vagonnak
a nézőtér felőli végét, és az-után
kezdődhet Fegyukin és Novszkij
küzdelmének első menete. Hasonlóképp
ismerte fel Georgijevszki a novella utolsó
soraiban említett kutyák - természetesen
német juhászkutyák - többszöri szerepel
tetésének drámai feszültséget teremtő
lehetőségét. Az előadás folyamán
néhányszor végigjáratja őket a sínek
mellett, egy-egy fegyveres katonát von-
szolnak vonyítva maguk után, jelezve így
is a nyomozás és a vizsgálat élet-
halálharc-jellegét. Ugyanakkor pedig az
előadás egyik legerőteljesebb pillanatát is
a kutyásótletnel: köszönheti: az iro-
dájában alvó Fegyukin a kutyák váratlan
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felugatására, nyilván belső lidérceitől
indíttatva, riadtan felkapja a revolverét és
tüzel, de „csak" a szemközti falon levő, a
céltáblák köreire emlékeztető ki-képzéssel
készült hatalmas Sztálin-képet találja
telibe. A színpad monumentalitását
használja ki a rendező, amikor a tor-
pedórombolón lejátszódó menyegzőt je-
leníti meg. A sínen hatalmas hajó gördül
be, rajta, akárcsak mélyen a háttérben a
fenékfalon levő korláton, katonák, akik
hangos szóval, díszlövésekkel, zászlókkal
köszöntik az ifjú párt. z új újvidéki
színpad kivételes technikai adottságait
használja ki Georgijevszki, amikor az első
sikertelen hamistanúskodás után a
kilátásba helyezett büntetés szándékával a
vizsgálóbíró üzembe helyezi a süllyesztőt,
amely a visszatérés minden reménye
nélkül indul meg az áldozattal a szörnyű
mélységbe. Félelmetes jelenet, amely
azonban hatásosabb lenne, ha Fegyukin
egyik pribékje nem állna az áldozat mellé,
és nem fojtaná meg az alá-ereszkedő
süllyesztőn. Így túl teátrális, enélkül
döbbenetes lenne. Ljubisa Georgijevszki
munkáját lényegesen meg-nehezítette,
hogy kimondottan szerény képességű
színészi gárdával kellett dolgoznia, és
nemigen számíthatott a színészi erő és
jelenlét feszültséget teremtő és fokozó
többletére. Ezért igyekezett minden
jelenetet maximálisan megszerkeszteni, a
petrográdi vagy a davosi szalonban a
ruhák megválogatásával és a színeket
hangsúlyozó fénybeállítással próbálta azt
az atmoszférát megteremteni, amelyhez
színészei nemigen nyújtottak segítséget. A
vizsgálóbírónál játszódó
kamarajelenetekben azonban a rendező
lehetőségei lényegesen redukálódtak,
ezért ezek már kevésbé hatásosak, ke-
vésbé megrázóak, mint az említett mo-

numentális vagy tömegepizódok. A hamis
tanúskodást vállaló szerencsétlenekkel
való szembesítés, a tanúk kegyet-len
kivégzése vagy Novszkij és Fegyukin
„birkózása" sokkal kevésbé sikerült
drámaira, mint ahogy ezt a helyzet eleve
feltételezné, vagy ahogy a novellából drá-
mát író Danilo Kis szándékából követ-
keznék. Ezzel magyarázható, hogy míg az
író a kihegyezett konfliktust szerette volna
erőteljes drámába önteni, az elő-adásban
viszont, a színészek erőtlensége folytán az
ember megsemmisítésére törek-vő
hatalmas gépezet, az elveszettséget
sugalló tágasság és sötétség félelmetes
víziója dominál meghatározó erővel. Ha a
rendező történetesen arra vállalkozott
volna, hogy kamaradrámaként jelenítse
meg Kis művét, ami kiváló színészekkel
szintén elképzelhető, akkor most egy
remek novella teljes színpadi csődjéről
kellene tudósítani.

A-moll mise

A Ljubisa Georgijevszki rendezte zenicai
előadáshoz néhány szempontból hason-
lítható a ljubljanai Ifjúsági Színház A-moll
mise című előadása, melyet Ljubisa Ristic
rendezett. Mindkét színpadi vállalkozás
Danilo Kis Borisz Davidovics síremléke
című novelláját használja fel, mivel
mindkét rendező kivételes szín-padi
invencióval bíró alkotó, mindketten
sajátos színpadi formát is teremtettek,
szerkesztettek a „bolseviki Hamlet" egész
századunkon vörös fonálként végigvonuló
drámai története köré. A két rendezés
között azonban lényeges különbség is
van. Georgijevszkitól eltérően Ristic nem
csak rendezője, hanem szerzője is az
előadásnak: Borisz Davidovics történetét
más szövegekkel - Lenin,

Trockij, K. Zetkin, Kolontay, Mihail
Bakunyin, Steiner, Goldman, Thomas
Mann, Maflatest, Kropotkin, Proudhon,
Berkmann, Majakovszkij, Burlyuk, Hleb-
nikov, Kruconij - építette körül. A no-
vellából nem drámát formált, hanem
esszét, s ehhez talált megfelelő színpadi
formát, amely alapján az A-moll mise, bár
ahogy beszámolójában Stamenkovié
megjegyezte, semmilyen közforgalomban
levő színházi jelzővel nem illethető, leg-
pontosabban színpadi esszének nevezhető.

A rendező katalógusbeli nyilatkozatában
olvasható, hogy az A-moll mise „bár
színházban történik, mégsem szín-házi
előadás. Célja nem az, hogy bárkit
felvidítson vagy elszomorítson, bárkit is
megvigasztaljon vagy kioktasson. Nem
szórakoztat". Azaz: színház, ott történik, de
nem akar hagyományos értelemben színház
lenni, nem akar kikapcsolni, át-nevelni,
megríkatni. Ennek bizonyítására fűzi
hozzá, mintegy leszögezve a fenti
antiszínház-gondolatot, Ristié rendező: „Az
A-moll misének nincs tartalma."
Hagyományos értelemben valóban nincs.
Mert bár egy forradalmárról szól, de nem
Borisz Davidovics és Fegyukin drámai
gyomrozását látjuk, a feszültség inkább egy
életrajz és a század történelmi, forradalmi
mechanizmusa között alakul ki. z előadás
Borisz Davidovics története is, de több,
általánosabb is ennél. Bevezetőként halljuk
Borisz Davidovicsnak a Kis-novellából
ismert életrajzát, a nézőteret körülfogó
szín-padi emelvény különböző pontjain fel-
hangzó adatok idővel egységes életrajzzá
állnak ugyan össze, de mivel egyfelől a
biográfiafelmondás szinte teljes sötét-ben
zajlik, tehát mindegy, hogy ki mond-ja,
másfelől viszont, a későbbiek során
tapasztaljuk, nemcsak egy, hanem több
Borisz Davidovics jelenik meg - nyil-
vánvaló, hogy nem az életrajz tulajdonosa,
hanem a forradalmársors az érdekes, az
emberek, akik Borisz Davidovicshoz
hasonlóan végigverekedték, végigszen-
vedték, végigügyeskedték a század nagy
forradalmát, de a forradalom utáni éveket,
megpróbáltatásokat már nem sikerül
átvészelniük, Borisz Davidovics ennek az
elképzelésnek megfelelően megsokszo-
rozódva jelenik meg, egy sors, tragikus
sors modelljévé alakul Ristic színpadán,
ahol - most már teljes színházi világításban
-- hol előttünk, hol mögöttünk, hol jobbról
vagy balról az életrajz, a modell
adalékaként felvillan egy-egy epizód. Ezek'

hamisíthatatlan és jó színházi jele-

Az A-moll mise a ljubljanai Ifjúsági Színház előadásában



netek - a ljubljanaiak fegyelmezett és
magas színvonalú tolmácsolásában -, de
mégsem gondolunk arra, hogy szín-házban
ülünk. Nem azért, mert kényelmetlen a kis
felületű, támla nélküli, sámli-szerű
ülőalkalmatosságokon gubbasztani
kétórányit, egyszerűen mert a vízkereszt,
Borisz Davidovics születése, a kisfiú
vesszejének körülmetélése, a több nyelven
beszélő moszkvai rádió hírközlései,
Trockij szónoklata, a kronstadti rádió
tompított hangú híradása, a kongresszusi
néma szónok manipuláltságában tragiko-
mikus gesztikulálása, színpadi jelenetből
valósággá emelkednek: úgy érezzük a
színpaddal körülölelt nézőtéren ülve, hogy
a történelemben ülünk, nyakig ülünk
benne, hogy körülöttünk, fejünk fölött
viharzik át a század, és ezt az érzésünket
fokozza az a látszólagos hang-zavar, amely
az egyes szövegrészletek szlovén, orosz,
német, angol, magyar nyelven történő
felmondásából keveredik. (A bábeli
hangzavar a forradalmársors
internacionalizmusát hivatott jelölni.)
Sajátos, már -már barokk tobzódású, de
mégis modern színház Ljubisa Ristic
előadása. Á rendező színházi esz-szét ír,
afféle holdkóros módjára, aki nem törődik
semmivel, csak a maga mondanivalójával,
s ennek rendel alá mindent, szöveget,
fényt, színt, nézőt.

Így csinál színházat, holott nem szín-
házcsinálás a célja.

Ez az öt előadás a kiváltója annak a
nagyarányú színházi vitának, amelyet
egyrészt a zsüri különös ítélete indított el.
(Egyrészt a kritikusok által legtöbb
szavazatot kapott A-moll mise egyetlen díjat
sem kapott, másrészt a Sterija Játékok
elnöke, Josip Vidmar akadémikus a
főbizottság nyilvános ülésén a Szolgák
előadását megengedhetetlen rendezői
önkénynek bélyegezte.) Á sajtó hasábjain
azóta is gyűrűző - nemegyszer indulatos -
vita azonban azzal biztat, hogy a
lehiggadás után sor kerülhet a jugoszláv
színházi állapotok teljesebb felmérésére,
szakszerű áttekintésére, s ennek
eredményeként a színjátszás kor-szerű
törekvéseinek széles körű elismertetésére
is.

Nem érdektelen záróadalékként meg-
említeni, hogy az idei BITEF műsorában a
26. Sterija Játékok két legjelentősebb
előadása, az A-moll mise és a Borisz
Davidovics síremléke is helyet kapott,

NOVÁK MÁRIA

Az együttélés lehetőségei

Színházi esték Lipcsében

Hosszú, türelmes sor álldogál a lipcsei
Schauspielhaus és az Opernhaus bejárata
előtt. Valamennyi jegy elkelt, a várakozók
egy-két üresen maradó székben
reménykednek.

Az odavetődő külföldinek - aki enyhén
kierőszakolt szerencsével bejutott - elég
két színházi este, hogy eltűnőd-jön: a mozi
és a tévé az egész világot elérhető
távolságba, illetve otthonába hozó
tökéletes illúziójával szemben (éppen ezért
a színház mai létjogosultságában
kételkedőkkel vagy azt tagadókkal
szemben!) a színház az, ami úgy hat a
„lélektől lélekig", hogy ugyanakkor
legközösebb gondjainknak emel élő
szószéket. A Schauspielhausban
Szophoklész Antigonéja, az Opernhausban
Hochhuth legújabb darabja, a jogászok
egyetlen tétel antinomiáiként szól-nak az
emberi együttélés lehetőségeiről egy
rendhagyó helyzetben; az egyéni
felelősség határairól a történelmi szük-
ségszerűség pillanatnyi szituációiban.

Két és fél ezer év választja el egymástól
a két darabot, mégis mindkét elő-adás
azokhoz szól érzékenyen és politikusan,
akik esténként szembesülnek a játékkal. A
klasszikus görög tragédia és az -
ideológiájában ugyan vitatható --mai mű
színpadra állítása egyúttal bizonyítéka volt
egy olyan rendezői maga-tartásnak, amely
tendenciózusan állást kíván foglalni
korunk vitás kérdéseiben. Aki erre
vállalkozik, annak következetesen föl kell
tárni az alkotás valamennyi eszmei,
'gondolati rétegét, s ezen belül kell
egyértelműen kibontakoztatni a maga
közlendőjét. (Különösen a klasszikus
művek adaptációi kapcsán érdemes ezt
megjegyezni, annyi érdektelen - látszólag
hűséges - hazai előadás láttán.)

Az Antigonéban az értelmezés aktuali-
tása, a Jogászokban az aktualitás szín-
szerű értelmezése Karl Georg Kayser, a
Lipcsei Színház igazgató-rendezőjének
munkáját dicséri.

Bizonyára az sem a véletlenek összjá-
téka, hogy mindkét drámát rendhagyó
helyen és időben mutatták be. z Ant igonét
a Lipcsei Színház földszinti halljában, a
Hochhuth-darabot az Operaház

egyik pincehelyiségében játszották a késő
esti órákban, miközben a nagy színpa-
dokon zavartalanul folyt egy plenzdorf-
színmű illetve egy Verdi-opera előadása. z
alig száz nézőt befogadó termek - eredeti
rendeltetésüket nem leplezve - az egyedül
alkalmas színtérként funkcionáltak.

A Jogászok intim környezetét, egy fiatal
pár szobáját, a pince közepén rendezték
be. A szobát három oldalról a nézők
széksora keretezte, negyedik oldalát egy
hatalmas üvegfal zárta le, mellyel. a lakás
manzard jellegét érzékel-tették.

Az Antigoné előadásához a színház
reprezentatív földszinti fogadóit hasz-
nálták föl. A nagycsarnok hosszanti
tengelyében egymással szemben elhelye-
zett két-két széksorral elnyújtott, vívó-
pásthoz hasonló játéktér alakult ki. Egyik
végét üvegajtók választották el a külső
helyiségtől, a másik oldalon széles
lépcsősor vezetett föl az emeletre. Á
magasban egy furcsa eklektikájú
egyiptomias-klasszicista-modern férfiszo-
bor állt. A grádics alján egy-egy össze-
tekert szögesdrót, a néhány fokkal följebb
elhelyezett karosszék s a fent csillogó alak
együttesen asszociálta a hatalom képzetét.

Antigoné

Szophoklész tragédiája - Kayser rende-
zésében - nem az ellenállás, a protestálás
drámája, inkább a társadalmi együttélés
lehetőségeire apellál. Antigonénak és
Kreonnak egyaránt fel kell mutatni - és
percről percre újra bizonyítani -
cselekedeteik jogosságát. Harcukat egymás
ellen és egymásért vívják. z első döntéstől
a beteljesedésig vezető utat mindketten
megszenvedik - egy-ként perlekedve
önmagukkal, környezetükkel. Ám
Kreonban több a kétely, Antigonéban több
a bizonyosság. Végzetük nem emberfeletti
erőfeszítés, nem a megszállott hérosz és
antihérosz tettének következménye, hanem
két gyötrődő ember tragédiája. Nem
fanatikusok, de tiszteletre méltó és
szánandó mintái emberiességünknek.

A küzdelem pólusait Ántigoné és Kreon
jelenti, mindkettőjük ütközőpontja pedig a
kórus. Így válik a kar -- a rendező szándéka
szerint - a dráma főszereplőjévé. Egyéni és
kollektív viszonyulásuk az eseményekhez
árnyaltan sokszínű: együttjátszók,
beavatottak, sejtők, óvók, bűnrészesek és
ítélkezők. Aktív


