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tünk. Nem pusztán Winnie-n, hanem saját
tudományunk, ismereteink korlátain is
mosolygunk, amikor a hős egy nagyító
segítségével végül is desifrírozza fog-
keféje feliratának rejtélyét.

Beckett iróniájának, szatírájának esz-
köze a kicsinyítés, amellyel ugyanolyan
hatást ér el, mintha a túlzás, a nagyítás
eszközével élne. Beckett Swift iskolájába
járt, aki már felfedezte, hogy a szatirikus
hatást egyaránt elérheti, ha az embert
óriások közé törpíti, vagy fordítva,
Gulliverjét viszi el a törpék közé. A tükör
egyaránt torzítani fog.

Pogány gondosan kimunkált, kicizellált
alakításában Winnie kitartó, aprólé-kos
erőfeszítéssel igyekszik elfoglalni
önmagát, csak hogy ne kelljen tudomásul
vennie valóságos helyzetét, létének egy-re
fokozódó beszűkülését, életlehetőségeinek
bezáródását, a közeledő öregséget és
mindenekelőtt azt, hogy útja fel-
tartóztathatatlanul a halálba vezet. Winnie
a halál gondolatával végképp nem
hajlandó szembenézni. A halál szót
egyetlenegyszer sem ejti ki a száján.
Inkább csak Pogány játéka érzékelteti
néhányszor, hogy magát a gondolatot
mégsem tudja végképp száműzni tuda-
tából. Amikor azonban az elmúlás gon-
dolata előretolakszik, Pogány Winnie-je
megtorpan gesztusaiban, elhallgat, ré-
mület ül ki az arcára. De aztán megint
összeszedi magát, és tovább folytatja
ténykedéseit. Megrendítően szép, tra-
gikusan humoros pillanatai ezek az elő-
adásnak. Pogány Winnie-je nem hős,
hanem egyszerű átlagember, aki tulaj-
donképpen elég józanul méri fel helyzetét,
tudomásul veszi, hogy a bezártság, az
öregedés folyamata olyan léthelyzet, ami
ellen úgysem tehet semmit. A legokosabb,
ha nem gondol rá, hanem éli a maga
életét, és megpróbál az adott körülmények
között boldog lenni. Hogy ezt el-érhesse,
minimálisra redukálja életigényeit. Igy
amikor ezek az adott lehetőségekhez mért
törpe vágyak beteljesül-nek - boldognak is
érzi magát. Beckett iróniája arra az
ellentmondásra épít, hogy hősnője a maga
fokozottan romló élethelyzetének
legrémesebb, legkritikusabb pillanatában
jut el a teljes boldogság élményéhez.
Ekkor énekli el dalát, amelynek előadására
az egész darab folyamán készül, de
amelyet - az önmagával kötött meg-
állapodása szerint - csak akkor énekelhet
el, ha valóban megszületik benne az a
boldogságtudat, amit a dallam kifejez.

Jellemző módon, ez a dal Lehár Víg
özvegyének egy érzelgős slágere, amely
rárímel a darab elején szerzői utasításban
javasolt „hangsúlyozottan giccses díszlet"-
re.

A dal - a teljes önáltatás kifejezése.
Winnie már nyakig elmerült a buckában,
mozdulni sem tud. Willie-je ugyan fel-
tűnik, méghozzá a régi szép időkre emlé-
keztetően, frakkban-klakkban; csak éppen
Willie-ként egy szélütött, mozogni-
beszélni is alig képes ember mászik elő a
bucka mögül, aki elborult aggyal ka-
paszkodik fel a dombra; talán azzal a
szándékkal, hogy elérje a Winnie elé kitett
revolvert és végezzen vele. Ostobaságból,
vagy ellenkezőleg, szánalomból

tudatának egy hirtelen megvilágosodott
pillanatában? Nem tudhatjuk, mint ahogy
azt sem tudhatjuk, mi történik ezután,
mert lehull a függöny. Beckett végjátékai
sohasem jutnak el teljesen a végkifejletig,
a halálig. A visszafordíthatatlan,
megismételhetetlen befejezettség a
tragikum dimenziójába emelné át e
komédiákat, amelyek megjelölt műfaja - a
„színjáték" nemcsak a darabok formáját,
hanem tartalmát is meg-határozza.
Játékok, azaz újra meg újra
megismételhetők. A színművek azzal
végződnek, hogy a megidézett események
a következő nap, a következő alkalommal
újra lejátszódnak. Az Ó azok a szép napok!

boldog, szép napját meg is előzték, és
kővetni is fogják a további „boldog, szép
napok", amikor Winnie talán már
beszélni sem fog tudni, csak orra, szeme
látszik még ki a maga „sír-hantjából". A
tragikus komédia éppen azt példázza,
hogy minél reménytelenebb,
kétségbeejtőbb az ember helyzete, sorsa,
annál inkább szüksége van lété-nek
elviseléséhez az önáltató illúziókra,
pillanatnyi boldogságtudatra.

Legalábbis én magam így értelmezném
az Ó, azok a szép napok ! záróképét.

Ez az értelmezés azonban minden bi-
zonnyal némileg eltér az Ascherétől. Az ő
olvasatában, Pogány játékában Winnie
éneke után mint a beteljesült szerelmi
aktust követően - létrejön valamiféle
kiürülés, a végső semmi letargikus
állapota. Winnie arcáról eltűnik a mosoly,
üresen néz maga elé. Talán már meg is
halt, mire lehullt a függöny. Ez után a
végső lepusztulás után a színészek már ki
sem jönnek meghajolni. Ennek a végnek,
ennek a víziónak nem tapsolhatunk.

NÁNAY ISTVÁN

Kortárs drámák
nyomában

Olaszországi és jugoszláviai
impressziók

Nemcsak nálunk, más országokban is a
színházi viták középpontjában a kortárs
drámairodalom léte vagy nem léte, az írók
és a szí házak kapcsolata áll. A kö-
zelmúltban Olaszországban - az OIasz-
Magyar Kulturális Központ vendége-ként
- és Jugoszláviában - Újvidéken, a 28.

Sterija Játékoknak, a jugoszláviai szerzők
drámafesztiváljának meghívottjaként -
jártam színháznézőben, s mind-két helyen
ezekkel a kérdésekkel kerültem szembe.
De míg Olaszországban. a kortárs olasz
dráma teljes hiánya volt szembetűnő,
Jugoszláviában a társadalmi változásokra
élénken reagáló, élő és ható mai
drámairodalmat és színház-kultúrát
ismerhettem meg.

Sztárok - légüres térben

Itáliai utunk során nemcsak a minden-
kori. színházi kínálat esetlegességei, ha-
nem vendéglátóink politikai és szubjektív
szempontok vezérelte programössze-
állítása miatt is csak igen viszonylagos
képet kaphattunk az olasz színházi élet-
ről. Hat előadást láttam - kettőt: Firen-
zében: Thormas Otway A megmentett

Velencéjét és Thomas Bernhard A szokás

hatalmát, valamint négyet Rómában:
Shakespeare Ti tus Andronicusát és Mac-

bethjét, Pirandiello lV. Henrikjét és Gogol
A z ő rü l t naplóját -, ám ezek mindegyike
gondolatilag érdektelen, művészileg for-
malista, egy-egy színészre épülő munká-
nak bizonyult. Volt előadás, amely telt
ház előtt ment (Titus Andronicus, Macbeth),

s volt, amelyre csak néhány néző volt
kíváncsi ( A szokás hatalma, Az őrült

naplója). A sikeres és a kevésbé sikeres
előadások között sem rendezői értelme-
zés, sem színészvezetés, sem aktualitás
szempontjából nem volt lényeges kü-
lönbség.

Nehéz ezt a képet igaznak és jellem-
zőnek elfogadni, hiszen elég a milánói
Piccolo Teatro kimagasló művészi tevé-
kenységére vagy a különböző fesztivá-
lokon általam is látott egyetemi, kísérleti
vagy politizáló színházi csoportosulások
produkcióira gondolni, hogy tudjuk,
másfajta színház is létezik Itáliában, mint
amilyet mi láttunk. Ám e hat produkció



és az olasz színházkritikusok testületének
képviselőivel vagy Bruno Griecóval, az
Olasz Kommunista Párt kulturális
osztályának színházi felelősével vagy a
firenzei kulturális élet, illetve a fiesolei
színház vezetőivel folytatott beszélgeté-
seink alapján kitűnt: az olasz színházi élet
egésze krónikus problémákkal küszködik.

Az olasz hagyományokból és a színházi
struktúrából egyként adódik, hogy csak
néhány városban van állandó társulattal
rendelkező, állami támogatással működő
stabil színház (mindössze nyolc!), de ezek
az intézmények kapják az állami dotáció
túlnyomó részét, s ez rendkívül nagy
feszültséget okoz a szín-házi életben. A
színházak zöme staggione rendszerű laza
társulás, amely produkciónként
újraszerveződik, s járja az országot. Ezek
részesedése az állami támogatásból
elenyésző, különböző megyei és városi
segítségből s a bevételekből tartják fenn
magukat, tehát számukra az anyagi siker
létkérdés, s ezt nem kockáztathatják
bizonytalan kimenetelű kísérletezéssel,
avantgarde próbálkozással vagy
sarkítottan fogalmazott, csak a közönség
bizonyos rétegeinek szóló mondandóval,
a kortárs olasz drámák színre-vitelével.

A hetvenes években igen erős volt az
úgynevezett harmadik színházi mozga-
lom, amely kis, kísérleti színházakat
foglalt magában. E csoportok száma az
elmúlt években igen megfogyatkozott,

a legjobb alkotók, főleg képzőművészek
beépültek a hivatalos színházi struktúrába,
s nekik köszönhetően fellendült az olasz
szcenika fejlődése. (A látott elő-adások
mindegyikénél is kiemelkedőn a legjobb,
legkifejezőbb a látványvilág volt.)

A szcenika fejlődésével azonban nem
járt együtt a rendezői munka gazdago-
dása, elmélyültebbé válása. A staggionék
lelke most is-minta commedia dell' arte
óta mindig - a jelentős színész, akinek
komédiázásáért mennek a nézők a szín-
házba. Így érthető, hogy a látott előadások
egy-egy színész jutalomjátékának
hatottak, a kisebb-nagyobb társulat tagjai
többnyire csak statisztáltak a „csillagnak"
- akinek a neve mindenkiénél nagyobb
betűkkel állt a plakátok élén -, de ez
természetesen az esetek többségé-ben a
darabok szerkezetének, felépítésé-nek
torzulásával járt együtt.

A kísérleti színházak működésére és
átalakulására egyaránt láthattunk példát.
Rómában a turistáktól zsúfolt S. Maria in
Trastevere közelében, kiskocsmák
szomszédságában, egy fűtetlen pin-
cehelyiségben működik a Teatro Studio
De Tollis, amelyben Gogol A z őrült
naplója című művének átiratát láttam a
Compagnia del Teatro Mobile előadá-
sában. Popriscsin igen kivonatos történetű
őrülésében két másik színész is részt vett,
akik attól függően, hogy milyen szerepet
játszottak - ápoló, a kutya, Sophie, a
kegyelmes úr stb. --, más-

más maszkot viseltek. Ezek a szereplők
hol semleges fehér álarcban, hol valame-
lyik figurájuk maszkjában végezték az
átdíszletezést, legtöbbször a Popriscsint
játszó színész közreműködésével. Ettől
egyrészt zavarosak lettek a szerepviszo-
nyok, másrészt különálló etűdökre esett
szét az előadás, amelyet a főszereplőnek
kellett volna összetartania, ám a színész
külsőleges, illusztratív játékmódja ezt
eleve meggátolta. Ez az előadás igazolni
látszott azt, amit különböző meg-
beszéléseken a kísérleti színházakról hal-
lottunk, hogy ugyanis ezek produkcióit
általában a remek és újszerű látványele-
mekkel szemben a gyenge, gyakran dilet-
táns színészi munka jellemzi.

A hajdani kísérleti színházi fenegyerek,
Carmelo Bene viszont legújabb pro-
dukcióját már az elegáns Teatro Quirinó-
ban mutatta be, elegáns közönség előtt.
Shakespeare Macbethjének felhasználásá-
val kétszemélyes játékot készített, amely-
ben Macbeth és a Lady
lelkiismeretfurdalását, félelmeit,
szorongásait jelenítette meg rendkívül
magas technikai színvonalon és igen
hatásosan. A színész egy-maga írója,
rendezője, díszlet- és jelmez-tervezője a
produkciónak, s természetesen ő játssza a
főszerepet; félmeztelen partnernője,
Susanna Janicelli jóformán csak végszavaz
neki. A közel másfél órás monológnak
egyrészt az az érdekessége, hogy Verdi
Macbeth című operájának részleteivel van
ellenpontozva, másrészt minden zaj és szó
érzékeny mikrofonokkal a végletekig fel
van erősítve. Shakespeare és Bene
szövegei keverednek az operaáriákkal,
amelyek hol énekesek hangján szólnak,
hol a színész énekli őket. A színpad
közepén lévő óriási ágy reccsenései, a
páncélokkal viaskodó Macbeth fiziológiai
és emocionális megnyilvánulásai, a vértek,
sisakok, pajzsok és kardok fémes
csattanásai, az egyszer suttogó, máskor
üvöltő szöveg-mondás olyan kvadrofon
hangjátékhoz teszi hasonlatossá a
produkciót, amelyet ráadásul látunk is,
látjuk az oldalajtókon bevágó
fénypászmákat, a kísértetiesen nyíló és
csukódó ajtókat, a szélfútta, sejtelmesen
mozduló függönyöket, s egy minden
ízében sikerre törő, minden mozdulatát,
megszólalását kívülről figyelő és ellenőrző
pozőr színész iskolajátékát. Az előadás
alapötlete azonban még egy részre sem
elegendő, a kétrészes játék rövid idő alatt
kiürül, önismétléssé, unalmassá válik.

Az olasz színház ellentmondásosságát jól
mutatja Firenze és környéke, Toscana

Predrag Manojlovió (Faust) és Vladica Miloslavjevic (Margaréta) a Horvát Faust belgrádi előadásán



színházi élete, ellátottsága. Firenzének, az
olasz kulturális élet egyik központjának
nincs állandó színháza, sőt évről év-re
szegényebb lesz a színházi élete. Fo-
gyatkoznak a színházépületek (a Dóm
közelében például egy színházból garázst
csináltak, liften viszik fel a volt erkélyre a
kocsikat, de még látható a szín-padnyílás),
s megszűnt a Rassegna, a firenzei
nemzetközi színházi fesztivál is, amely
tizennégy nyáron át nemcsak Itáliában, de
Európában is az egyik legjelentősebb
színházi találkozó volt. Ami-kor a
színházi élet elsorvadásának és az állandó
színház hiányának okairól kér-
dezősködtünk, az illetékesek a pártok
közötti súrlódásoktól a gazdasági vissza-
esésig, a súlyos pénzhiányig sok minden-
ről beszéltek, de igazából nem kaptunk
elfogadható választ.

A város működő színházaiban több-
kevesebb rendszerességgel játszanak a
különböző regionális színházak, illetve
staggionék. Ugyancsak ezek a színházak
járják Toscana városait is. Az 1982 -83-as
szezonban tizennyolc helységben száz-
kilencven előadás volt látható, egy-egy
darabot egy helyen átlag három napig
játszottak, Ötven társulat hatvan művet
állított színpadra, s a szerzők névsora azt
mutatja, hogy nagyobbrészt klasszikus és
modern irodalmi alkotások - Pirandello
(öt bemutatóval), Molière (négy), Goldoni
(három), Shakespeare, D'Annunzio,
DeFilippo (kettő), Szophoklész, Plautus,
Marlowe, Schiller, Csehov, Ibsen,
Hofmannstahl, Dürrenmatt, Miller, Io-
nesco, Gombrowicz, Przybyszewska da-
rabja, középkori farce, Zola és Turgenyev-
adaptáció -, kisebbrészt könnyű,
szórakoztató előadások - Neil Simontól a
varietéig - szerepeltek a műsoron.

Hogy milyenek a társulatok és az
előadások? Ebből is kaptunk ízelítőt. A
Veneto Teatro a jónevű Gianfranco de
Bosio rendezésében játszotta Firenzében
Thomas Otway, reneszánsz kori angol
szerző A megmentett Velence című drámáját.
Mintha egy színházi múzeumba
csöppentünk volna, a lelkiismereti dráma
és véres tragédia tizenkilencedik századi
romantikus stílusban, gyönyörű ruhákban
és impozáns díszletek között
méltóságteljesen szavalva szólalt meg. Bár
az előadásnak kétségtelenül volt va-
lamiféle eleganciája és egyfajta stílusa, a
közepes színészi alakítások, az üres
dekorativitás unalmat és érdektelenséget
eredményezett. Ugyancsak ezekkel az
erényekkel és hiányosságokkal jel-
lemezhető a Rómában látott Pirandello-

előadás éppen úgy, mint a Titus

Andronicus, ez utóbbi csak a véresen
naturalista jeleneteivel különbözött a
többitől. Thomas Bernhard A szokás
hatalma című kommersz abszurdoidját a
Gruppo della Rocca elnevezésű
„szövetkezeti" szín-ház játszotta
Firenzében - teljes érdektelenségtől
kísérve. Egy vándorcirkusz
kamarezenélésre készülő tagjainak ku-
darcba fúló életét bemutató produkció a
gyenge színészi alakítások, a darab stí-
lusától idegen rendezői elképzelés, a
vontatottság miatt élvezhetetlen. volt.

A. Toscanában játszott hatvan darab
között egyetlenegy sem volt, amelyet
kortárs olasz szerző kortárs problémákról
írt volna. De az országos kínálatban sem
sokkal jobb a helyzet. A klasszikusok.
előadásai sem szólnak - még áttételesen
sem a mai gondokról. Holott Itália
válságos időket él mostanság. Furcsa
ellentmondás van tehát a valóság és a
színházművészet között.

Ez a furcsa ellentmondás még abban az
ígéretes kezdeményezésben is tetten
érhető, amely a Firenze melletti. Fiesole
színházában indult útjára. Írók és rende-
zők közösen dolgoznak egy-egy darab
megírásától a színpadra vitel folyamatán
keresztül a bemutatóig. Azonban a téma-
körök, amelyeket a Centro Internazionale
di Dramaturgia résztvevői elfogadtak,
illetve kijelöltek, meglehetősen általáno-
sak, elvontak (például az európai utópia
pillanatai). Ezt magyarázhatja az, hogy a.
közös munka nem szorítkozik csupán
olasz írókra és rendezőkre - részt vesz
benne Hubay Miklós is -, s így minden-ki
számára könnyen megközelíthető témákra
volt szükség, de magyarázhatja az olasz
színházi élet említett ellentmondásossága
is.
Színészképzés -
különböző változatban

Hogy a szürke és jellegtelen színészi
munkának nem csupán a tehetség hiánya
lehet az oka, arra bizonyságul szolgálnak a
színészoktatással foglalkozó in-
tézményekben tett látogatásaink. Firen-
zében Vittorio Gassman egy templomból
kialakított Bottega elnevezésű kis szín-
háza és színiiskolája, a római Színiakadé-
mia, illetve a római egyetem drámatan-
széke sok mindenben különbözik egy-
mástól, de két lényeges dologban nem: a
számunkra elképzelhetetlenül gazdag
technikai felszereltségben (videokészülé-
kek, világítási park stb.) és az előjátszás
módszerében. Gassman egy asszisztense -
aki ottlétünkkor a mestert helyettesí-

tette, s tanítás címén „remek" egyéni
produkciót mutatott be a vendégeknek-
vagy Eduardo de Filippo - akinek mun-
káját videofelvételen kísérhettük figye-
lemmel - de még a világhírű Luca
Ronconi is előjátszik a tanítványoknak,
így azok kézmozdulatai, hangsúlyai pon-
tosan ugyanolyanok, mint tanítóikéi. Ez a
módszer eleve a külsődlegesség-re, az
illusztrálásra neveli a színészeket, s ez az,
amit lépten-nyomon, a legkülönfélébb
stílusú előadásban láthat a néző azokban a
színházakban, amelyekben mi is jártunk.

Egészen Másfajta és sokkal árnyaltabb
benyomásokat szereztem Újvidéken a
színésznevelésről. A Sterija Játékokkal
párhuzamosan bemutatkoznak a színmű-
vészeti akadémiák tanulói is. Eddig az
volt a gyakorlat, hogy egy-egy osztály az
évközi vizsgafeladatait mutatta be, így
össze lehetett hasonlítani a különböző
jugoszláviai köztársaságok intézmé-
nyeinek munkáját, azaz nem annyira. a
diákok, mint inkább a tanárok mérték
össze tudásúkat. (Ilyen produkciót mu-
tatott be a belgrádi főiskola: a másod-
éveseknek előírt Shakespeare-etűdökből
egy III. Richárd-keresztmetszetet adott
elő.) Ebben az évben azonban kész és tel-
jes előadásokkal léptek a közönség elé a
főiskolások. A Fiatalok Színpadán sze-
repelt Ionesco A lecke (Zágráb), O'Neill
Hosszú út az éjszakába (Skopje), egy fel-
vételi vizsgáról szóló összeállítás (Szara-
jevo), valamint Alekszandr Vedinszkij
lvanovék fenyőfája című produkció (Új-
vidék). Az O'Neill-mű lehet, hogy peda-
gógiailag fontos a színészek fejlődéséhez,
de mivel a Szereplők nehezen birkóztak
meg az életkoruktól eltérő, extrém figu-
rákkal, az előadás alig élvezhető szín-
vonalúra sikeredett. A lecke pontosan ki-
dolgozott, stílusos, fergeteges humorú, jó
színészi alakításokra épülő profi előadás.
Az Életrajzok című epizódfüzérben számos
apró megfigyelésből kerekedtek ki a
különböző emberi sorsok, a felvételi
vizsga kritikusnak nevezhető helyzetében
előforduló magatartásformák. Egy-egy
hallgató több figurát is megelevenített, s a
pár perces karikatúra fel-skiccelése éppen
úgy szerepelt a feladatok között, mint
egy-egy dráma megélése.

A legérdekesebb előadást az újvidékiek
mutatták be. Az 1941-ben, harminc-hét
éves korában tragikus körülmények
között, az önkény áldozataként elpusztult
orosz író a húszas évek szovjet
avantgarde művészetének egyik érdekes
alakja volt. Az Ivanovék fenyőfája című,



ö
c
h
s
e
k
m
t
á
S
c
s
a
v
l
K
g
e
t
z
v
e
í
r
j
e
t
a

a
v
I
s
M
f
b
e
k
m

F
e

néletrajzi elemekkel átszőtt írása egy
salád széthullásának s egy ember meg-
urcolásának Bulgakovéval rokonítható
tílusú és mélységű ábrázolása. Ezt az
pikus művet úgy állították színre a főis-
olások, hogy a különböző epizódokat
ás-más helyen játszották, a folyosók, a

antermek, a pince, az udvar, a kert mind
talakult az előadások estéire szín-házzá.
okkoló, kegyetlen színházi elő-adást
elebráltak az újvidékiek. A rendező, a
zintén főiskolás Haris Pašović jól ismeri

legújabb színházi izmusok minden
álfaját, s bőségesen alkalmazza is a
egkülönfélébb stílusú elemeket.
itűnően oldották meg a közönség moz-
atását, terelgetését, ugyanis mindig az
gyes jelenetekből, a szituációkból adód-
ak azok a megoldások, amelyekkel a né-
őket újabb helyszínre lökdösték, za-
arták, tessékelték. A színészi alakítások
gy ilyen kollektív játékban nehezebben
télhetők meg, mint egy klasszikus vagy
ealista darabban, de az kiderült, hogy a
átékosok a legkülönfélébb stílusokban
gyaránt otthon vannak. (Ugyan-ezt
apasztaltam például a szarajevói elő-
dásban is.)
Módomban volt egy órán is részt venni,

z újvidéki akadémia magyar osztályának
izsgaelőkészítő foglalkozásán. Bicskei
stvánnak, az újvidéki magyar színház
zínészének vezetésével a hallgatók a

édeia-téma klasszikus és modern
eldolgozásaiból készült előadást pró-
álták. Bár a hallgatók még tanulmányaik
lején tartanak, s a produkció még csak
ezdeti stádiumban volt - egy-egy
onológ elmondásához vagy szituáció

megközelítéséhez természetesen techni-
kai, szakmai segítséget kaptak a színé-
szek -, jóval szabadabban, önállóbban
kell dolgozniuk a diákoknak, mint olasz
kollégáiknak.

Fesztivál -
a nemzeti önvizsgálat jegyében

Újvidék - ahol először nyílt meg hiva-
tásos szerb nyelvű állandó színház 186i-
ben - immár huszonnyolcadszor volt a
helyszíne a „jugoszláv Moličre"-ről, a
tizenkilencedik század első felében élt
Jovan Sterija-Popovićról elnevezett fesz-
tiválnak. Ez a találkozó, amely a több
mint hatvan színházat és az ennél is több
színházi csoportosulást magába foglaló
színházi élet legrangosabb eseménye, év-
ről évre a kortárs jugoszláv drámaírás és
színházművészet áttekintésére szolgál.

A Sterija Játékok alapszabályzata értel-
mében három kategóriában nevezhetnek a
színházak: új drámával, klasszikus szerzők
új értelmezésű előadásával, illetve
külföldi együttesek jugoszláv drámai
művek bemutatásával. Mindegyik kate-
góriában eredeti művekkel és nem drámai
alkotások színpadi adaptációjával lehet
versenyezni. Ez a lassan három év-tizede
tartó fesztiválsorozat - időnkénti
megtorpanása, a körülötte zajló viharok
ellenére is - az egyik legfőbb mozgatója
és hajtóereje a mai jugoszláv dráma-
irodalom fejlődésének, s ezzel együtt a
drámairodalom és a színházművészet
együttműködésének. A Sterija Játékok-
nak is szerepe volt abban, hogy Jugosz-
láviában a színházművészeti kísérletek
nem csupán s nem elsősorban a külföldi

darabok színreviteléhez, a klasszikusok
átfogalmazásához kapcsolódnak, hanem a
kortárs szerzők és a színházi rendezők
kölcsönösen inspirálják egymást újabb és
újabb művészi lehetőségek keresésére.

A Sterija Játékok repertoárja egy-egy év
jugoszláv drámatermésének reprezentatív
válogatása; s huszonhét év alatt
nyolcvannégy szerző kettőszázötven-nyolc
eredeti, illetve adaptált műve került
színpadra Újvidéken. A Játékokra
benevezett előadásokat köztársaságon-ként
előzsürizik, s az így kialakuló kínálatból
egyetlen szakember - rendező vagy
kritikus -, a szelektor egy személy-ben
választja ki a fesztiválra javasolt hat-
tizenkét művet. A szelektor javaslatát --
amelyet végül is az előzsüri által javasolt
és nem javasolt darabokból egyaránt joga
van a válogatónak kialakítani - a Sterija
Játékok igazgatóbizottsága hagyja jóvá.

Idén Ljubiša Georgievski szkopjei
rendező, az egyik legismertebb egyéni
hangú jugoszláv művész volt a válogató, s
ötvennyolc benevezett és az előzsürizés
után huszonháromra lecsökkent előadásból
hat darab került a versenyprogramba, kettő
pedig versenyen kívüli bemutató-ként
szerepelt a műsorban. (Szlovéniából
három, Horvátországból kettő, Szerbiából,
Bosznia és Hercegovinából, Macedóniából
egy-egy előadás.) Érdekes, hogy egy-egy
jelentősebb művet több színház is
műsorára tűz, így a Játékok történeté-ben
nemegyszer előfordult, hogy egy darab
több verziója volt látható egymás mellett.
Ebben az évben Slobodan Šnajder Horvát
Faust című drámájának kétféle előadását
hasonlíthatta össze a fesztivál közönsége.

A bemutatósorozathoz díszlet-jelmez,
plakát- vagy fotokiállítás (évente más-más
műfaj), elméleti témákról tartott
konferencia (idén például a mai jugoszláv
dráma kérdéseiről), illetve a produkciókat
követő viták kapcsolódnak. Bár ezúttal egy
a válogatással kapcsolatos adminisztratív
intézkedés alaposan meg-osztotta a
színházi s a kritikusi szakmát, a viták
mégis élénkek, tárgyszerűek és elemzőek
voltak.

Az idei Játékok nyolc előadását nézve az
első, ami a külföldi vendégnek feltűnik: a
darabok és az előadások problé-
maérzékenysége. Mindegyik mű a maga
módján élő, aktuális társadalmi kérdéseket
feszeget; az elvontabb kérdéseket
megfogalmazó, illetve a közelebbi vagy
távolabbi múlt történelmi eseményeit
analizáló darabok egyaránt kíméletlen

aust (Bozidar Alic) és a két polgár (Tomíslav Liplin és Cedomir Vujic) a Horvát Faust varazdini
lőadásában



nemzeti önvizsgálatra késztetik az alko-
tókat és a befogadókat. A látott előadások
elsősorban tisztességes és nyílt kér-
désfeltevéseikkel, a múlttal, a problé-
mákkal való szembenézés szándékával

tűntek jelentősnek, sokkal kevésbé a
darabok és az előadások művészi meg-
fogalmazásával, megformálásával; fon-.

tosabbnak érződött az, amiről szóltak a
produkciók annál, ahogyan tették ezt,

Á darabokra leginkább a verbalizmus
túlsúlya, az erőteljes drámai szituációk
hiánya vagy szegényessége jellemző,
ugyanakkor az előadások magukon viselik
a korszerű színjátszás mindenek-előtt a
szcenikai kialakítás, a zenei effektusok, az
együttes játék - számos elemét. Ezek az
elemek a legtöbb produkcióban
eklekticizmusra vezetnek, sőt esetenként a
forma és a tartalom nem is talál egy-másra.

Az előadásokat tematikailag két cso-
portba lehet sorolni: egy részük mai tár-
gyú, más részük a második. világháború, a
partizánharcok időszakát eleveníti fel. Az
első csoportba. tartozók sikerültek
kevésbé.

A fesztivál legérdektelenebb előadása
alighanem Dominik Smole Aranycipellők

című „fekete groteszk"-je volt a ljubljanai
Szlovén Nemzeti Színház előadásában
(rendező: Mile Korun). A darab magja egy
furcsa bírósági tárgyalás, amelyen a bírák
nak egy öngyilkos színész tettének
indokairól, jogosságáról kell dönteniük a
haláleset bekövetkezte után. S miközben a
„beidézett" s megjelent halott feltárja egy
értelmetlenné és kilátástalanná vált életsors
okait, a bíróság tagjai sorra felfedik életük
apróbb-nagyobb kudarcait. A bírósági
ítélet után a gépírónő felakasztja magát,
felhúzza az „elátkozott aranycipellőt", s
ahogy az életutak hasonlóak voltak, az
élettől ön-ként megválók sora is
folytatódik. Az írói anyag is, a rendezés is
gondosan kerüli a drámai helyzeteket,
epikus vallomások füzére az előadás,
amely hideg, végletekig leegyszerűsített,
kitűnően világított, zárt térben játszódik.
Kidolgozott
színészi szólóáriát mutatott be s ezzel az
egyik színészi díjat nyerte - az ön gyilkos
szerepét játszó Brane Ivanc.

Az Aranycipellők puritán egyszerűségével
szemben a. színi eszközök tobzódása
jellemezte a Zenicai Népszínház, illetve a
ljubljanai Szlovén Ifjúsági Színház
előadásait. Jovan Čirilov regényéből Borka
Pavičević által dramatizált Bizonyos idő
Salzburgban egy soknemzetiségű
szeminárium zárt közösségébe került

jugoszláv fiatalember történetén keresztül
egy generáció 1968 utáni nosztalgiájáról,
pótcselekvéseiről s tehetetlenségé-ről
szól. Bár a főhős szerelmi viszonyai,
gondolkodásmódja vagy anarchikus vi-
selkedése miatt majdnem minden szerep-
lővel összeütközésbe kerül, az egész szín-
házat bejátszó, a hatalmas színpadot mű-
ködtető előadásnak nincs igazi drámai
konfliktusa. A. mondandót, a mához szó-
ló gondolatokat szinte teljes egészében a
szöveg tartalmazza, s a vitatható esztétikai
értékű díszlet, a hatásos tablók, a
gondosan kidolgozott intim jelenetek, a
különféle színpadi effektusok, valamint a
darab előzmények nélküli lezárása (a
hazaigyekvő főhőst vendégmunkás hon-
fitársai megölik) nem pótolhatják a drámai
szituációkat.

A szabadság foglyai, Emil Filipčić da-
rabjának Janez Pipan rendezte előadása
leginkább a Jancsó-Hernádi
blődliprodukciókhoz hasonlítható.
Kronosz és Gaia leküldi három fiát a
földre, az egyik az USA, a másik a
Szovjetunió elnöke lesz, a harmadik pedig
Jézus. Ebből a képtelen. kezdőhelyzetből
még képtelenebb továbbiak következnek,
mígnem kiderül, hogy a szabadság
illúziójában élő embereket valójában a
legkülönfélébb módon és célból
manipulálják. A szerte-len s új
gondolatokat nemigen tartalmazó előadás
nem más, mint egy fiatal színház
tiltakozóreakciója a társadalmi haladást
gátló jelenségek ellen, s mint ilyen,
nagyon szimpatikus. Ám a különböző
stílusú epizódok laza egymásmel-
lettiségéből nem született egységes
kompozíció, sem a témában rejlő
abszurditás, sem a társadalombíráló
hevület, sem a jelenségek analizálása nem
tudott szervező erővé válni ebben a csupa
formai divatelemekből épülő előadásban.

Különös, sem a mai témájú, sem a há-
borús darabok közé nem sorolható elő-
adást mutatott be a szkopjei Nemzetiségi
Színház albán tagozata - versenyen kívül :
Dušan Naumovszki rendezésében Beqir
Musliu Én, Halil Garíja című színpadi
balladáját. Egy színésztrupp az igazgató-
rendező látomásai alapján meg-próbálja
feleleveníteni egy népballada hőseinek,
Garijának és Fatimának a történetét.
Eközben a színészek mint magánemberek
nemcsak múltjukkal, hagyományaikkal
szembesülnek, hanem mai önmagukkal,
problémáikkal is. A kollektív
önvizsgálatban a társulat egyedül hagyja a
rendezőt. A rendkívül dekoratív, a
belógatott hatalmas halotti leplek
fehérének és a ruhák feketéjének színi

ellentétét jelképessé emelő színpadon
rendezőileg és színészileg nagyon külön-
böző színvonalú játék folyt.

A Játékok jelentősebb előadásai azok
voltak, amelyek a német és a hazai fasisz-
ták elleni harcok emberi konfliktusait, e
konfliktusok továbbélését s máig ható
következményeit próbálták megmutatni.

Matjaž Kmecl Néma fivérek című drá-
máját (rendező: Jože Babić) a trieszti
Állandó Szlovén Színház versenyen kívül
mutatta be. A darab egy német meg-
szállás alatt lévő szlovén faluban játszódik,
s az anyanyelvhez való ragaszkodás, a
nemzethez tartozás súlyos problémáját és
konfliktusát ábrázolja egy család tra-
gédiájában. A családfő halála után a nem-
zeti hovatartozását feladó, a németekhez
dörgölődző szolgalegény veszi át a
hatalmat a családban, s állandó összetű-
zésben van a gazda fiaival, akik inkább
nem beszélnek, semmint németül szól-
janak. A nemzeti konfliktust egy bécsi
turista és égy ljubljanai kirándulótrió
egyformán passzívan, szemlélődve és
értetlenül kíséri figyelemmel. A szimbo-
likus, ám visszataszítóan csúnya díszlet, a
nehézkes és gyakori színváltozások, a
darab két tétegének laza kapcsolódása, a
sokkoló és a szentimentális elemek. disz-
harmóniája miatt a fontos kérdésekről
szóló darab és előadás végül is hiányér-
zetet keltett: az izgalmas, ma is aktuális
kérdésfeltevést nem követte kidolgozott
és következtes válaszadási kísérlet.

Fabijan Šovagovićnak, a zágrábi Ga-
vella Színház színészének saját színházá-
ban bemutatott A sólyom nem szerette című
darabját (rendezte Božidar Violić) úgy
üdvözölték a fesztiválon, mint hosszú idő
után az első igazi parasztdrámát. A
szerző, aki maga játszotta műve fő-
szerepét - s színészi díjat is kapott
alakításáért önéletrajzi motívumok alap-
ján egy parasztcsalád sorsán keresztül
ábrázolja a háborús évek, majd az azt kö-
vető esztendők bonyolult társadalmi és
emberi kapcsolatait, megmutatva, hogy
kritikus történelmi helyzetben a semle-
gesség, a kívülállás, a minden áron való
túlélni akarás milyen tragédiákat szül. A
darab első része egy szokványos háborús
históriához hasonlít, amelyben a gazda a
partizánokkal éppúgy jóban igyekszik
lenni, mint a fasisztákkal, rész-ben a
maga érdekeit védve, de még

in-
kább katonakorú fia életét féltve. A má-
sodik részben az események tragikusra
fordulnak, kiderül, hogy hiábavaló az
ügyeskedés, az ide-oda dörgölődzés, a
barátok, a hozzátartozók elestek vagy



megrokkantak, a féltve őrzött fiú is meg-
halt. Ám az élet nem áll meg. Újabb poli-
tikai és gazdasági megrázkódtatásokat kell
a családnak átélni, s amikor a házban
éppen esküvőre készülődnek, a gazdát
Sólyom nevű lova halálra rúgja. A család
egyszerre ül tort és lakodalmat. A műnek
tisztességes, igaz mondandóján kívül van
még egy nagy erénye: a szerző kerüli a
partizán- és háborús történetek ismert és
megszokott leegyszerűsítő figuraáb-
rázolását. Ám a darab szerkezete egye-
netlen, csak a második rész mutat igazi
írói értékeket. Az előadás felerősíti az első
rész sablonjait, de a második részben már
igazi drámai pillanatokat is teremt a
rendező. A színpadtér naturalista hűséggel
berendezett, de oldalfalak nélküli tágas
parasztház, amelyben az asszonyok
valóságosan mosnak, főznek, teszik
mindennapi dolgukat, ugyanakkor a fér-
fiak játéka stilizált (üres pohárból isznak,
kellékfegyverrel hadonásznak és így
tovább), s a szereplők alig figyelnek a
láthatatlan falak által kijelölt járások
konzekvenciáira.

A Sterija Játékok kétségkívül legér-
dekesebb és legértékesebb műve Slobodan
Šnajder Horvát Faustja, amit két színház
teljesen eltérő felfogásban játszott. A
darab hiteles tényeken alapul, de nem
dokumentumdráma. 1942. március 31-én -
a horvát nemzetnek a nagy európai
nemzetekkel s mindenekelőtt a nagy
német nemzettel való egyenrangúságát
bizonyítandó - Zágrábban be-mutatták
Goethe Faust ját. De a németek-kel
rokonszenvező politikai gesztusnak szánt
bemutató befejeztével egy más-fajta
gesztusra is sor került: a főszereplő és
néhány társa a bankett helyett a par-
tizánokhoz ment.
Šnajder darabja feleleveníti a Faust

előkészületeit, az usztasa intendáns kö-
vetelődző, behálózó, a színészek ellenve-
téseit letörő manővereit, s bemutatja azt a
folyamatot, amelyet a főszerepet ját-szó
színész, Afrić átél, miközben felismeri: ő
nemcsak ünnepelt színész, ha-nem felelős
ember is. A színész távozása után maga az
intendáns veszi át Faust szerepét, de
bosszúból halálra kínoz-tatja a Mephisztót
és a Margarétát játszó színészeket. A
háború befejezése után Afrić visszatér
színházába, s újra csak a Faustot kellene
eljátszania, ezúttal az új rend intendánsa
akarja meggyőzni, hogy csak ezzel a
művel igazolhatják a horvát nép európai
rangját. A színész a megjelenő
Margarétával és Mephisztóval együtt a
szétbombázott színpadra

sűrűn hulló hóban a művész szorongásait,
kétségeit és kiszolgáltatottságát ki-fejező
monológot mond. Keresik értelmét annak,
amit átéltek ők s embertársaik. A
monológot s a darabot ezzel a keserű
mondattal zárja az író: „Nagyon fázom."

A Varaždini August Cesarec Népszín-
házban Petar Veček rendezése egyértel-
műbbé, de kissé leegyszerűsítetté tette a
drámát, a belgrádi jugoszláv Drámai
Színház előadásán viszont Slobodan
Unkovszki értelmezése új elemekkel gaz-
dagította a darabot.

A varazdini előadásban a mű erősen
rövidített változata került színpadra, s
felerősödött benne az eseményeket kom-
mentáló két zágrábi úr szerepe. Á rendező
semleges fehér térben játszatta az
előadást, csak a legfontosabb szerepeket
hagyta meg a darabból, és a cselekmény
lényegére koncentrált. Ahogyan a fekete
zsakettba öltöztetett, csetlő-botló két
öregúr - darabbeli funkciójuk alapján
felidézik a híres cseh párost: Jan Werichet
és Jiři Voskovecet - a tragikus
eseményeket a kisember szemszögéből
véleményezi, attól groteszkké, helyenként
tragikomikussá vált a történet.
Ugyanakkor a rendező számos ötlettel
egyetemessé, szimbolikussá igyekezett
tenni a színpadi eseményeket (a háborút
jelképező életnagyságú fehér lószobor
gázolja le a szereplőket, fehér rongybá-
bukból emelkedő hullahalom tetején vet
számot életével a fasiszta intendáns,
közben a jugoszláv trikolórba gabalyodik
bele stb.). A színész előadás végi
monológja a jövőbe vetett bizalom tirá-
dájaként hangzik el.

A belgrádi előadás viszont olyan, mint
egy megrázó vízió. Á hatalmas tükröző
felületekkel határolt térben minden felna-
gyítódik, felerősödik; a tömeg képe meg-
sokszorozódik, az egyedül maradó Afrić
magánya elviselhetetlenné válik. A szí-
nészi munka kiegyensúlyozott és magas
színvonalú, kiemelkedően jó Predrag
Manojlović Afrić-Faust szerepében. A
belgrádi rendező is rövidített a szövegen,
de a hangsúlyokat egészen máshová tette,
mint varazdini kollégája. Itt alig van
szerepe a kommentálóknak, s ha van, az
inkább zavaró, mint a cselekményt
előrevivő. Az alapvető különbség á két
előadás, sőt az írott mű és az elő-adás
között a befejezésben van. A háborúból
rongyosan, éhesen hazatérő Afrić a
szemetes, limlomokkal teli le-rombolt
színpadon egy székre rogy, és kenyeret
falva szótlanul hallgatja a ko

misszár szónoklatát. Minden indulata,
véleménye a rágásba, az evésbe sűrűsödik.
A színész úgy fal, eszik s nyel, hogy abból
egy ember kiéhezettsége, kétség-beesése,
undora és reménytelensége süt. A
komisszár távozása után a színész elő-
rejön, nem hull a hó, hanem leereszkedik
egy filmvászon. A színpadra félhomály
borul, a vásznon az elmúlt évtizedek
közismert jugoszláv háborús fiilmjeinek
jellegzetes képsorai peregnek, köz-ben
Manojlović a zárómonológot motyogja.
Majd egy két évvel ezelőtt készült háborús
filmrészleten Manojlović képe tűnik fel,
amint szájába véve pisztolyát öngyilkos
lesz. A hangtalanul pergő filmmel
szinkronban a színpadi Manojlović lő -
filmbeli magára. A rendező megoldása
szívszorítóan tragikus, ugyan-akkor
mélységesen ironikus. Egyetlen színpadi
gesztusba tudta sűríteni az ön-álló
gondolkodásában, alkotásában gátolt,
mások által irányított művész csődjét,
groteszk drámáját. (Az előadás a Sterija
játékok díjainak csaknem felét kapta
meg!)

Fesztiváltanulságok

Nézve az újvidéki Sterija játékokat, nem
először gondoltam fájón a magyar fesz-
tiválokra, illetve azok hiányára. Lengyel-
országban, Csehszlovákiában, az NDK-
ban - hogy csak néhány példát soroljak -
éppen úgy, mint Újvidéken 4 színházi élet,
s ezen túlmenőleg az egész kulturális élet
kiemelkedő eseménye a hazai drámák
fesztiválja. Hazánkban nyoma sincs egy
ilyen találkozónak. Holott elvben létezik
egy fesztiválrendszer nálunk is, de
gyakorlatilag minden egyes színházi
találkozó roppant esetlegesen jön létre.
Papíron van a stúdióprodukcióknak, a
gyermekelőadásoknak, a zenés
színházaknak találkozója, s két éve létezik
a vidéki színházak találkozója is - a
fővárosban. Ám ez utóbbinak sem-miféle
profilja nincs, s legkevésbé a magyar
drámafesztivál funkcióit tölti be. Színházi
fesztivál rendezésére amúgy is
alkalmatlan a kétmilliós Budapest! In-
timebb, ugyanakkor érdeklődő közön-
séggel rendelkező város lehet csak egy
igazi, nem csupán reprezentatív célok-nak
eleget tevő, hanem érdemi munkát is
végző fesztivál házigazdája. Felül kellene
vizsgálni a magyar színházi fesztiválok
rendjét, és a találkozók középpontjába
olyan évente vagy kétévente meg-
rendezendő fesztivált kellene állítani,
amelynek elsődleges célja a magyar drá-
mák versenyszerű seregszemléje lehetne.


