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„Ember küzdj és bízva bízzál" a maga
általánosságában még mindig meggyő-
zőbben hat, mint A tőkéből, Bakunyin-
ból és a magyar költők verseiből összeál-
lított citátumgyűjtemény. A befejezés
azt sugallja, hogy a bizalmat és energiát a
továbbküzdésre nem az égben, hanem a
földön kellene megtalálni; de a drama-
turgia ezúttal elmarad a szándék mögött.

Az előadás utóíze

Rögtön tudtam, mihelyt kiléptem a Zsi-
nagógából a szabadkai éjszakába, hogy
semmihez sem hasonlítható, feledhetet-
len látványsorozat tanúja voltam. Szelle-
mes, szemléletes Madách-kritikát vár-
tam, de Ristic kommentárjai szerencsére
nem az irodalomra, hanem a világra
vonatkoznak. Nehezen elrendezhető
bőségben zúdulnak ránk, kommentá-
rokra, vitára és álmélkodásra kénysze-
rítve minket. Ezt a kárpótlást nyújtja
hibáiért. A hibátlanság egyébként, habár
vágyaink netovábbja, különféle művészi
szinteken valósulhat meg, kis túlzással
még átlagos is lehet. A szabadkai világ-
show hibái szembeszökőek. Ristié új,
többnemzetiségű színházának sok tehet-
séges tagja van; de nem egy színész csak
önfegyelemmel nézhető. Némely rész-

mozzanatok - a téren, a Zsinagógában -
követhetetlenek voltak. A látvány gaz-
dagsága és ereje wilsoni tehetségre vall.
De a szövegekkel is úgy jártam, mint Bob
Wilison színházában: olykor jobban sze-
rettem nem érteni őket. s mégis, hogy
ezzel a stílusos fordulattal éljek, és
mégis ... Ristié és stábja - rendezőtársa,
Nada Kokotovié, aki az előadás koreog-
ráfiáját is megalkotta, segédrendezői:
Zelimir Zilnik és Dragan Zivadinov, dra-
maturgjai: Dragan Klaic és Végel László,
továbbá a szövegírók és a zenei munka-
társak - kollektív erőfeszítéssel olyan
egységes víziót hoztak létre, mely egy
klasszikus magyar drámai költemény
apropóján, különféle népek, kultúrák és
történelmek metszőpontjában a „Lenni
vagy nem lenni" nagy és időszerű kér-
dése körül kristályosodott ki.

Nem tudom, és nem is akarnám pon-
tosan megfogalmazni, hogy milyen
választ talált Ristié a felvetett kérdésre.
Annyi bizonyos, hogy játszott vele, a
megrendülés és felháborodás a szünte-
len, sziporkázó játék közegén keresztül
érvényesült. Tréfáiból, tablóiból és még
kétségbeeséséből is izgága nyugtalanság
áradt. A meglévő világállapotról az
alkotók leszedték a keresztvizet; eszmei
és formai kalandorságot is vállaló
kísérletezőkedvük engem jobban vonz,
mint a bölcs mosoly és okos beletörő-
dés.

BÖGEL JÓZSEF

Az avoni hattyú
Bácskában

Ljubisa Ristié egy szezon alatt állóvizet
kavart, megváltoztatta a szabadkai szín-
házi élet, ezzel együtt a jugoszláviai
magyar nemzetiség (kisebbség) színházi
struktúráját, igényrendszerét, s ez minden
túlzás nélkül hatással van a vajdasági
színházi struktúra egészére is. Az Újvi-
déki Magyar Színház új és saját épületbe
költözött, az eddigi avantgarde-kísérleti
színházi profilból ki- vagy továbblépve
újabb működési területeket, módozato-
kat, közönségrétegeket kutat, keres, fris-
sebb strukturális elhelyezkedésre is
kényszerül, miközben a Ristié vezette
szabadkai együttes egységes műhelyként
nagyobb és jelentékenyebb szerepet
kíván játszani a városon, a tartományon
kívül szinte az egész jugoszláv színházi
életben. Viták kereszttüzében áll, egyes
színészek vagy színészcsoportok, közön-
ségrétegek és kritikusok - mindenekelőtt
a helybéli magyarok vagy legalábbis töb-
ben a kritikusok, művelődéspolitikusok
közül - siratják, reklamálják a régebbit, a
Déryné Színházéra emlékeztető műkö-
dést és műsorpolitikát, ízlést, elegánsab-
ban a magyar kisebbségnek sokfelé el-
vitt, közvetített populáris színházi kultú-
rát. Mondják, hogy e színház tartományi
vagy még tartományon kívüli nemzeti-
ségi színházi funkciót töltött be (magyar
vonatkozásban erre is kapta a támogatást a
tartományi szervektől, nem lényegtelen,
hogy a szubvenció eme részét mire költi).
A nemzetiségi kulturálódás (ami jogi
kérdés a nemzetiség számára, köte-
lezettség a többségi, az államalkotó nem-
zet vagy közösség részéről) egyik bázis-
intézménye az anyanyelven szóló-
működő színház; mi lesz, ha az eddigi
nemzetiségi színházi működési keret fel-
oldódik egy nyelvek felett álló színházi
működén és nevelési gyakorlatban? Más
oldalról: a színházi kétnyelvűség (mert
Ristié szabadkai színházában játszanak
ugyan tiszta szerb vagy tiszta magyar
nyelvű előadásokat is, de a színészek egy
közös társulat tagjai, egymás produkciói-
ban is játszanak, azaz magyar anyanyel-
vűek a szerb nyelvű előadásokban is és
fordítva, de nem kevés a mindkét részt
vegyítő koreodráma, mozgásszínházi

elenet a Madách-kommentárokból



produkció, s ezeken belül a többnyelvű-
ség) nem előjátéka egy színházi-kulturá-
lis asszimilációs folyamatnak, törekvés-
nek?

Ristic a szabadkai 7 Nap című hetilap
július 4-i számában határozottan meg-
válaszolja a Népszínház színházpolitikai
(és ezen belül kisebbségi színházpoliti-
kai) helyzetében és feladatkörében bekö-
vetkezett változásokkal kapcsolatos vá-
dakat: „Mi nagy türelemmel dolgozunk
azon, hogy a szabadkai magyar színját-
szás a jugoszláv színjátszás szerves
összetevőjévé váljon... Nem fogjuk
megengedni, hogy a magyar társulat .. .
periférikus, provinciális, elszigetelt le-
gyen... a jugoszláv kultúrának feltétlenül
szüksége van a magyar s ezen keresztül a
közép-európai kultúra hatására...
mindenképpen támogatjuk a művelődé-
sen belüli különbségeket, sajátosságokat.
Ez természetesen a magyar, szerb, a
horvát nacionalistákat egyaránt idege-
síti . . . a nacionalisták legfőbb érdeke
gettóba zárni saját nemzetüket... Nem
fogjuk megengedni, hogy a magyar
nacionalisták a háttérbe szorítsák, jelen-
téktelen figurákként kezeljék őket (ti. a
magyar társulatot, a magyar színészeket)
...jelentős darabokat játszunk magyar
nyelven... általában olyan darabokat
fogunk előadni magyar nyelven, amelyek
kötődnek a Jugoszláviában élő magyarok
életéhez. „Mindez már általános politi-
kai vallomás is. Nyílt kijelentése annak,
hogy koncepciója, vállalkozása része egy
általános integrációs törekvésnek, folya-
matnak, része egy különböző nacionaliz-
musok elleni harcnak, amely(ek)nek -
legalábbis Ristié részéről - nincs közük a
szelíd vagy erőszakos asszimilációs tö-
rekvésekhez. Ez rendben is van, ám az is
kétségtelen, hogy a kisebbség színházi
kultúrájának hagyományaihoz való kötő-
dést vagy teljes felszámolását, e kisebb-
ség színházművészeti nevelését illetően
még sok megválaszolatlan kérdés van,
nem is szólva a több tekintetben szüksé-
ges változások gyorsaságát, módszerét,
tartalmát illető további kérdésekről.
Némi rezignációval mondjuk, hogy igen,
igen, ezekre túlnyomórészt szükség van,
a koncepció és a képesség nagyszabású,
nagyvonalú, meg aztán minden és min-
denhol történő váltásnál szokás a múltat
bonckés alá venni, megtagadni, de mi
arra is emlékezünk, hogy a Szabadkai
Népszínház (legalábbis a magyar tago-
ata) fénykorában (a hatvanas évek
közepétől a hetvenes évek közepéig
terjedő időszakban, Virág Mihály és
Szabó Ist

ván vezetői, rendezői működésének ide-
jén) igenis integrálódott a jugoszláviai
színházi élet egészébe: az említett veze-
tők például Zágrábban vagy Belgrádban
kapták neveltetésüket, az előadások
jelentékeny része a legjobb ottani rende-
zői, színészi, tervezői eredményeket is
tükrözte, s eljutottak a Sterija Játékokra
is. Sok más oka is van annak, hogy ez az
integráció nem volt elég tartósan ered-
ményes - mint azt Ristié véli.

Itt tartott a vita, amikor a Shakespeare
Fest 86-on mindennek a demonstrálására
is sor került, hiszen a ristic koncepció és
vezetés a palicsi eseménysorozatot az
újszerű színházcsinálás szerves részé-nek
tekinti, s e fesztivál egyik-másik pro-
dukciója már „beleszólt" az egész jugosz-
láviai színházi életbe és vitába.

Próba az allén

Ott-tartózkodásom első napján délután -
három órával az aznapi fesztiválelőadás
előtt - „fél szendergésemből" dobpergés
ébresztett fel. A tóparttal párhuzamosan
haladó nagy allé elején farmerruhás fia-
talok kis csoportja, rendezett sorban, oly-
kor vissza-visszafordulva és újból az allé
vége felé haladva veri a különböző nagy-
ságú és „műfajú" dobokat, közöttük egy
dudás barbár, erőteljes dallamokat fúj
hozzá. Azt gondoltam, hogy valamiféle
figyelemkeltő előjátékról van szó. A
helyszínre sietve aztán észrevettem,
hogy a szerb nyelvű III. Richárd néhány
jelenetét próbálják, pontosan a gonosz-
ság-diadalút, a hatalom megragadása
első állomásait, Lady Anna „birtokbavé-
telét", majd Edward király, Richárd,
Erzsébet és Margit királyné szikrázó
négyesét. Egy mokány, inkább kisalakú,
nagy bajuszú farmeres férfi - az allé fái
mögül elő-előlépve - meg-megszakítja a
civil öltözetű színészek játékát, rövid,
gyors és határozott, nem hajszoló, nem
türelmetlenkedő instrukciókat adva. Az
allé mintegy háromszáz méter hosszú
ezen a szakaszán, szélessége mintegy tíz
méter, a szegélyező fák sora mindkét
oldalon még egy-másfél méternyi gyalo-
gosutat is határol. A talaj tisztára sepert
homokos út, a hőmérséklet hat-fél hét
óra tájt árnyékban is harminc fok körüli.
A próba eltartott majdnem fél nyolcig. A
színészek a befejezéskor megtapsolták a
farmerest - aki Ristié volt természetesen,
a III. Richárd későbbre tett bemutatójá-
nak rendezője. (Másnap a vezetők és a
társulat egy része ugyanis Splitbe repült,
hogy ott - gyors meghívás eredménye-

ként, máris bekapcsolódva a jugoszláviai,
évtizedeket átívelő szabadtéri színjáték-
kultúra egyik jeles műhelyének munká-
jába, programjába - eljátsszák a korábban
Palicson bemutatott Titus Adronicust,
valamint az előző évad során színre vitt
Dragan Tomié-darabot, a Siptárt. Mind-
ez természetesen felforgatta, megváltoz-
tatta a fesztivál programját, véglegesen
elmaradt egy Shakespeare-bemutató is.)

Az allé nem próbahely volt, hanem a
későbbi bemutató drámai tere, a rendező
koncepciójának része. A közönség kétol-
dalt helyezkedik el. A gyalogutakon,
közötte is játszanak a színészek, a cselek-
mény pedig - a dobosok, dudások kereté-
ben, a richárdi hatalmi játék kérlelhetet-
lenségével - halad előre, összesen
háromszáz métert. A szereplők rendre
haladnak is a menetelés folyamatában,
de el is tűnnek a fák mögött, majd színre
lépnek más szakaszokon, a cselekmény-
nek és a szereposztásnak megfelelően.
Különböző korábbi III. Richárd színrevi-
telek és értelmezések folytatása és meg-
haladása lehet ez az általam végső formá-
jában nem látott produkció, a Nagy Me-
chanizmus félelmetes kibontakozásának
igazi alternatív színházi ábrázolása.

Ristié monológja

A próbaélmény után még megnéztem a
Macbeth előadását (erre a későbbiek
során visszatérek), aztán Ristic nagyon
barátságosan „rendelkezésemre állt":
monológszerűen kifejtette koncepciójá-
nak, vállalkozásának szinte minden
érvét, összetevőjét, motivációját.

Az a véleménye, hogy a mintegy fél-
milliós jugoszláviai magyarság (amely-
nek túlnyomó többsége a Vajdaságban
él) kulturális tekintetben perifériális
helyzetben van. Nem kapcsolódik bele
azokba a megújulási folyamatokba, ame-
lyek a közelmúlt és a jelen jugoszláviai
kulturális életében megfigyelhetők, és
több területen máris jelentékeny ered-
ményeket mutatnak fel. Mindenekelőtt
ilyen a jugoszláviai színházi élet, amely
évek hosszú sorára visszamenően úgy-
szólván vulkanikus kitöréseket, meg-
mozdulásokat produkál tartalmi és
formai vonatkozásokban egyaránt. Ez
egyébként - bár filmművészetük is kezdi
felhívni magára a figyelmet - éppen for-
dítva van, mint nálunk, magyaroknál,
akiknél - szerinte - a filmművészet már
két évtizede Közép-Kelet-Európa és
egyáltalában a világ filmművészeinek



java terméséhez sorolható. A vajdasági
magyar színházművészetre, nem kevésbé
ennek közönségére, a publikum ízlésére
viszont az a magyar(országi)
színházművészet gyakorol hatást, amely
korántsem tartozik Közép-Kelet-Európa
színházi élcsapatai közé. A mai magyar
színházművészet ismételten és újból
szórakoztató funkciójú és jellegű.

A célja a magyarságot, e jelentős ki-
sebbséget e perifériális kulturális hely-
zetből, mindenekelőtt a színházművészeti
zártságból, hanyatlásból kiemelni. Egy - a
kilencvenes évek elejére már föl-tétlenül
kibontakozó - új szecessziót kell
létrehozni. A legfontosabb a teljes
nyitottság, a széles körű kapcsolatterem-
tés, a színházművészet összes kompo-
nensét, alkotótársát illetően. A szabadkai
együttes egységes egész, magyar és szerb
színészek, rendezők, tervezők alkotják,
tartják fenn a műhelyt, de Jugoszlávia
bármelyik jelentékeny szín-házi
műhelyéből várnak és hívnak alko-
tótársakat, mindenekelőtt a legjobb belg-
rádi, zágrábi, ljubljanai és skopjei színhá-
zakból. Ezt egyébként már az elmúlt
évadban, de kiváltképpen itt a Shakes-
peare Fest 1986 során meg is tették, való-
sággal egész jugoszláviai rendezői és szí-
nészi parádét produkálva. A kőszínházi
évad során megfordult Szabadkán a sze-
gedi, a kaposvári és a szolnoki együttes,
játszott a nyári Hamletben szegedi szí-
nész, szerepelt a szabadtéri játékokon a
Szegedi Nemzeti Színház prózai és ope-
ratársulata, a budapesti Szkéné Tanul-
mány Színháza a Szentivánéjivel. Még
arra is volt gondja, hogy a szabadtéri
Öthello főszerepét a skopjei cigány szín-
ház kiváló vezető színésze játssza (vilá-
gos törekvés különben arra, hogy a mű
értelmezése mai problémákra, gondokra
figyelmeztessen), hogy a magyar színé-
szek ez utóbbi eseménysorozaton két
magyar nyelvű Shakespeare-bemutatóval
rukkolhassanak elő, s hogy közülük
többen a kiváló vendégrendezők által lét-
rehozott szerb nyelvű Shakespeare-pre-
mierekben is jeleskedhessenek.

Csak jelentékeny szerzők jelentékeny
műveit kívánja játszani, olykor blok-
kokba, eseménysorozatokba, fesztivá-
lokba soroltan. Az elmúlt évad során -
többek között - Madách Az ember tragé-
diája című művét vitték színre (ezt a
nálunk is eléggé közismert tényt azért
említette elsőként, hogy egyúttal a
magyar klasszikusok iránti „jó szándékát"
is jelezze), a nyári - palicsi - évad

minden tekintetben Shakespeare kultu-
szát jelentette (aligha fordult elő a külön-
böző fesztiválok történetében, hogy
ilyen impozáns Shakespeare-sorozattal
álltak volna a közönség elé!). Jövőre öt
Moliére-bemutatót tervez, azt követően
pedig legalább öt jugoszláviai dráma
(közöttük ottani magyar szerzők új
művei is) képezi majd a szabadtéri feszti-
vál gerincét. Céljai közé tartozik, hogy
színházának legjobb produkcióit eljut-
tassa a legrangosabb fesztiválokra. (A
BTTEF résztvevői a Madách-víziót e
fesztivál eseményeként Szabadkán te-
kintették meg.) Hiszi, hogy az egyik
Moliére-bemutatójuk biztosan ott lesz a
87-es Sterija Játékokon is. Meg akarják
mutatni, hogy miképpen kell ma operet-
tet játszani, ezért az új évad során színre
viszik a Marica grófnőt és a Csárdáski-
rályndt az ő rendezésében, nagy csarno-
kokban, s járják majd velük az egész
országot (minden bizonnyal amolyan
megszüntetve megtartani szándékkal).

Minden naivság nélkül, részben tiszte-
lettel, részben vitatkozva hallgattam e

monológsorozatot. Tudtam és tudom,
hogy szándéka, koncepciója és most már
gyakorlata ott is és nálunk is gyakran éles
viták tárgya. Nekem is elmondta, amit a
már idézett cikkben is leszögezett: „Hét
hónapon át beszéltem nekik, »ellenfe-
leimnek«, órákon keresztül. Aki még
most sem érti, hogy mit csinálunk Sza-
badkán, az egyszerűen nem akarja érteni.
Én többet nem magyarázok... csak az
vitatkozhat velem, akinek komoly szak-
mai érvei vannak." A beszélgetés végén
megjegyeztem, hogy két szempontot ne
hagyjon sohasem figyelmen kívül: egy
kisebbség önmagát megőrző kulturális
életében alapvető fontosságú intézmény
az anyanyelvi színház, ezért a szabadkai
színházi életben sohasem szűnhet meg a
legalábbis egyenjogú anyanyelvi színját-
szás, illetve nagyon fontos és jó, ha elkép-
zeléseihez, tevékenységéhez megnyeri
szövetségesül a magyar (magyarországi)
színházi progresszió legjobb képviselőit,
együtteseit. Mint tudjuk, ez utóbbi máris
„folyamatban van". . .

Shakespeare: Hamlet (Szabadkai Népszínház). Koricza Miklós (Claudius) és
Jónás Gabriella (Gertrudis)



Viták és előadások

Ristic koncepciója bontakozott ki vagy
tovább a palicsi fesztivál egész programja
során, s itt mindenekelőtt két vitáról kell
beszámolnunk. Az elsőnek ezt a címet
(témát) adták: A város mint színpad. Itt
valójában azt kívánták kifejteni, meg-
vitatni, hogy a modern világban a szín-
háznak ki kell jönnie, bújnia a kőszínház-
ból, és újabb és újabb alternatívát kell
megteremteni a játszás céljaira is. (Az
alternatíva egyik ága mindig a kőszínház,
minden más játszási hely örökösen és
összességében a másik...) Ristié és
mások azt fejtegették, hogy a középkori
vándorkomédiások és egyes avantgarde
együttesek példáját követve ma a színhá-
zak vezetőinek, együtteseinek örök érzé-
kenységgel kell rendelkezniök a helyszín
kibővítése, megválasztása, végső soron a
valósággal való identifikáció érdekében.
A velük szemben álló tábor viszont kitar-
tott amellett, hogy mindent a maga
helyén kell csinálni, tehát a színházat a
színházban vagy színházi játszásra alkal-
mas helyiségekben, mert a genius loci is
nagy és megkerülhetetlen tényező. Úgy
tűnik fel, hogy e vitában csak a két állás-
pont vázoltatott fel, s Ristié tábora mint-
egy szembekerült az építészekkel, város-
rendezési szakemberekkel, műemlékvé-
dőkkel. Még érdekesebb lehetett a másik
vita. A színház elévülésevolt a címe Lazar
Stojanovié vitaindítójának, mely szerint
a színház manapság mint fogalom és
médium egyaránt elévült. Önnön lényege
felé tesz újabb és újabb lépéseket, azaz
autonóm művészetként kíván létezni. Új
médiumokat is olvaszt magába (film,
video stb.), s mindezzel fokozódik az új
definiálás nehézsége. Egyelőre minden
mozgásban van, szaporodnak a
különböző incidensek, robbanások, ezért
az újabb kori színház története egyúttal
az incidensek története is. Egyesek
szerint kétfajta színházról beszélhetünk:
az intézményként létező színházak
állami-társadalmi segítséggel működ-
nek, identitásmegtalálás és -őrzés a fel-
adatuk, ehhez kapcsolódva a közművelő-
dés, az oktatás szolgálata is. Egyes újabb
színházi tendenciák, műhelyek viszont
világszerte bizonyos belső (önkifejezési)
kényszeren alapulnak, újfajta vallás
objektiválódásának eredményei, egy-egy
alkotócsoport közös hite, szenvedélye
tartja össze és fenn ezeket, mások szerint
a követendő modell az a színház lenne,
amely intézmény és műhely egyszerre.
Bár e kis konferenciák kapcsán is
elmondható, hogy „elvégeztetett, de

semmi sem tisztáztatott", az elméleti
alapvetés szándéka és némi epedménye
mégis nyugtázható Ristié és tábora szá-
mára.

Maga a színházi fesztivál hallatlan szé-
les terítésű volt, mint ezt már jeleztük. A
saját színreállítások közül .a Hamlet -
magyar nyelven, ottani magyar színé-
szekkel, a címszerepben a szegedi Jakab
Tamással a Nyári Színpadon - Vito Tau-
fer vendégrendezésében minden bizony-
nyal gyarapíthatta az újfajta Hamlet-
értelmezések számát. (Mivel az elő-
adások többségét nem láttam, közvetett
információkra támaszkodom.) Minde-
nekelőtt azzal, hogy Taufer szakított
több korábbi interpretálási koncepcióval.
Számára a mostani tolmácsolás nem vált
eszközévé egy eszmeileg-társadalmilag
súlyos mondanivalójú, komor világú-
cselekményű színjátéknak, nem kívánt
odadörögni vele semmiféle mai
politikai-társadalmi formációnak, nem
óhajtott ironikus kritikát gyakorolni
generációk, hatalmi vonulatok mai kap-
csolatrendszere felett, nem stilizált, nem
emelte át az egészet a cirkuszszínház
szférájába, mint ahogy erre az elmúlt
évtizedekben sok példa akadt. Forgách
András dramaturg segítségével az Arany
János-fordításhoz ragaszkodott, s a cse-
lekményt szinte modern meseszerűség-
gel indította, hogy aztán az Adzic
Ursulov tervezte félig korban tartott, félig
mai (bőr, fekete, fehér, szürke stb.
könnyed vásznak) jelmezek segítségével
is kibontakozzék a nem túlságosan
erőltetett, tolakodó szándék: ez a Hamlet
a mai, második rocknemzedékről szól
igazán. Ez már túl van a nagy
izgulásokon, tombolásokon, kiüresedett,
külsőségekben éli ki magát, többé-
kevésbé ártatlan devianciákban; senkit
semmi nem érdekel igazán, minek
következtében a Jakab Tamás által
formált Hamlet is (bőrnadrág, meztelen
felsőtest, fekete köpenyke) amolyan
bájos, sértett-sértődő mai „arisztokrata"-
ifjú. Taufer nagy ötlete, hogy Ophelia
alakját megháromszorozza: Faragó
Erzsébet a kurvát játssza el, Varga
Henrietta a bájos besúgót, Gyenes Zita
pedig a passzív, együgyű
örömszolgáltatót. Jónás Gabriella Gert-
rudja a nem túlságosan súlyos perverziók
felé tendáló érett asszonyt mintázza,
Koricza Miklós Claudiusa a hagyomá-
nyosabb vérnősző barmot jelzi. Szándé-
kos az iménti „jelzi" szó használata, mert
a kritikák szerint a különben érdekes és
jelentékeny rendezői koncepció nem
bontakozott ki minden szereplőnél, szi

tuációnál elég éretten, plasztikusan, és
többen - így a most az újvidéki egyete-
men frissen diplomázott és Ristié által
ide szerződtetett színészek is - olykor
csak jelezték, hogy értik a feladatot. Nagy
dicséretet kapott a Bicskei-Daróczi szí-
nészpár, az idősebb színésznemzedék és
korábban az újvidéki együttes tagjai, akik
a Gonzago-történetben jeleskedtek. A
produkció - tulajdonképpen - félig kész
voltára jellemző, hogy a szakma, a kriti-
kusok kiváltképpen értékesnek tartották
a statisztéria mozgatását, beállítását, a
stilizáció és a hagyományos játék határán
mozgó némajátékokat. Ezek hamarabb
elkészül(het)tek, nehezebb lehetett
viszont egy más nyelvű együttes tagjaival
szót érteni.

Ugyancsak magyar nyelvű volta Julius
Caesar színrevitele, ezúttal a Nagyterasz
„elegánsabb", szűkebb terén. Janez
Pipan rendezőt alighanem elsősorban a
politikai küzdelem teatralitása érdekel-
hette a műben, s ez egyúttal vélemény
akár a mai idők politikai harcairól is.
Koncepciójának ezzel összefüggésben
ilyen összetevői, kérdései vannak: zsar-
noké igazában Caesar, s ha igen, kel-
lett-e, szükséges volt-e ez a zsarnokság?
Igazolható-e egy politikai gyilkosság?
Cassius-Caesar ellentétéből, Antonius
magatartásából le lehet-é vonni, hogy bi-
zonyos időszakokban egyenesen szüksé-
ges a rendőri terror? E Julius Caesarban
nincs pozitív hős, s könnyű kitalálni,
hogy minden felvetett kérdés szoros
összefüggésben van - a színjáték és ren-
dezője, tervezői szerint - az elmúlt évti-
zedek politikai mozgásaival, tendenciái-
val. Realista játék bontakozott ki a Nagy-
teraszon, a színészek mai ruhákban
mozogtak, beszéltek, cselekedtek a drá-
mai térben. E színjátékformában kibon-
takoztatott politikai esszé némi disszo-
nanciával járt: a realista játékstílus oly-
kor ellentétbe került a verbális teatrali-
tással. A kritikák dicsérték a jó színészi
teljesítményeket (Kovács Frigyes - Bru-
tus, Árok Ferenc - Cassius, Koricza Mik-
lós - Antonius, Albert János - Caesar,
Calpurnia - Dóra Emma. Finom irónia,
hogy Ristic Brutus szerepét a jó képes-
ségű, korábban magyar tagozatvezető-
ként működő, vele szemben oppozíciót
képviselő Kovács Frigyesre osztotta.).

A szerb nyelvű Titus Andronicus
Dusan Jovanovié rendezésében egy lé-
nyegében parányi, gyorsan felépíthető
miniatűr Globe Színházban (így nevez-
ték el a beszámolónkban már szerepelt
allé végén álló szellemes, alig nyolcvan-



száz nézőt befogadó drámai térépít-
ményt), a 7 Nap kritikusa (Csordás
Mihály) szerint „a merészség csodálatos
ódája" volt. Belül e kis tér ugyanis egy
közismert akrobataprodukció, a halál-
katlan - azaz egy hordószerű térben való
eszeveszett motorozás - színhelyét
képezte, s ez - ugyebár - már tartalmazza
is a rendezői koncepciót e vérgőzös-ret-
tenetes politikai történésről. A politika
tehát olykor halálkatlan, vagy azzá is vál-
hat politikai-emberi hibák, melléfogások,
elfogultságok következtében. A játék
középpontjában a címszereplő nagyszerű
színész, a nálunk is eléggé ismert Rade
Serbedzija erőteljes, valóban „halált
megvető" teljesítménye állt, de dicsérték
a kritikák Danilo Colic (Saturnius),
Miodrag Krivokapié játékát is. Ha jól
meggondoljuk, ez a kritikák szerint is
külön jugoszláv klasszisgárda és
teljesítmény.

Az Othello színrevitelének megértésé-
hez idézzük fel a helyszínt: az úgyneve-
zett Női Strand (eredetileg csak az volt) a
leghangulatosabb itteni fürdőhely; közé-
pütt a századforduló magyar szecessziós
építkezése és ornamentikája törekvéseit

demonstráló fogadó, vendéglőrész, kabi-
nok, az U alakú építmény két szárnya
pedig napozó-pihenő stég. A rendezői bal
oldalon lévő katonai pontonhídon, mely
elúszik a parttól, ülhet a mintegy kétszáz
főnyi nézősereg. A játék középütt, a
stégen, valamint a stégek által körülvett
vízfelületen folyik. Nada Kokotovic
rendező lényegében koreodramatikus
produkciót hozott létre, amelyben
nagyobb szerepe volt a mozgásnak, a
látványnak, akár a vízibalettnek is, mint a
szónak. A színhely mondani-való is, a
fürdő, a tó vize a tisztaság-erotika-
szenvedély és halál összefüggéseire utal.
A cigányszínházi színész, Nedjo Osman
Othellója akár mai - naiv - cigánylegény.
A. Cvijetkovic Jágója cinikus mai
fenegyerek, s inkább mozog, far-mál,
nem játszik, hiszen mintegy tizen-két
színésznő mondja a szövegét! A női
szerepeket (Desdemona - A. Osmanovic,
Emilia - Illaria Mazzoccoli, Bianca - a
nálunk is szerepelt Tolnai Lea) táncos-
nők alakítják. A nézőtér maga is imbo-
lyog, a tavon vitorlások, tűzijáték, Wag-
ner és R. Strauss (Imigyen szólt...)
zenéje: hát így kell elképzelni ezt a króni-

kások, kritikusok szerint kissé extrava-
gáns, homályos mondanivalójú, de
képekben, eszközökben gazdag előadást!

A „rekviem" Macbethért (utalás egy
azóta megjelent kritika címére) szín-
helye a már több ízben említett Globe
Színház volt. Zlatko Sviben Bjanka Adzic
Ursulov tervező segítségével olyan
drámai térben és jelmezekkel játszatja a
darabot, amely(ek) mindenek-előtt a
Nagy Mechanizmus kérlelhetetlenségét
és világtörténelmi modellként való
érvényességét sugallják. Ez egyúttal egyik
fő mondanivalója is a rendezőnek, a
játéknak. Ezért van a kevés kellékkel,
bútorral „belakott" kriptaszerű tér, a cse-
lekmények röptető keretéül szolgáló
puszpánggyűrű, a síremléket idéző lako-
maasztal, a bukszuskoszorúk. Siward
alakja és végső szereplése Dragomir
Pesic kiváló alakításában impotens, túlfi-
nomult, álnok figura, mintegy jelzi a
későbbi, a következő hatalom ilyen vol-
tát. Ráadásul Malcolm az utolsójelenet-
ben idegen nyelven (a szerb nyelvű elő-
adásban angolul) szól a skótokhoz,
demonstrálva ezzel azt, hogy a hatalom
tőlük elidegenített lesz. Nyomatékot ad a

Shakespeare: Julius Caesar (Szabadkai Népszínház). Jelenet az előadásból



„mechanizmus"-koncepciónak az is, hogy
a boszorkányok szerepét a Lady Mac-
bethet, a Duncant és a Macdufföt játszó
színészek elevenítik meg, aláhúzva ezzel a
koncepció pszichoanalitikus jellegét is. Az
előadás azonban szerencsére sok minden
másról is szól. A jeles belgrádi színész,
Enver Petrovci alakításában ez a Macbeth
mintegy példázza az ambíció és a képes-
ség, a feladat és a minőség ellentmondá-
sait, divergenciáját is. Ez a Macbeth szinte
tahó, olykor faragatlan fickó, szellemileg
félig „lestrapált" állapotban, nem ér fel iga-
zában egy bonyolult hatalommegragadási
folyamat szellemi szintjéig. Felesége, az
ugyancsak kitűnő belgrádi színésznő, Gor-
dana Gadzic tolmácsolásában amolyan
neurotikus, frusztrált, elfojtásoktól terhelt
mai káderfeleség, s mindennek aláhúzá-
sára Sviben nem restelli Lady Macbethet
olykor egy hízott kacsával is megjelentetni.
(S minő csodálatos, hogy Gadzié minden-
nek ellenére vagy ezzel együtt nagysza-
bású jellemportrét ad a Ladyről, elsöprő
erejűt, lélektanilag is döbbenetesen moti-
váltat.) E mondanivalóval és teljesítmé-
nyekkel alighanem a Macbeth lehetett a
fesztivál másik igazán jelentős előadása.

Volt még ezeken kívül vetített képes
előadássorozat Shakespeare-ről, Shakes-
peare-filmek parádéja a Nyári Színpadon,
két nagy kortárs festő kiállítása az úgy-
nevezett Bagolyvárban (századfordulós
többemeletes villa), koncertsorozat jeles
együttesekkel és szólistákkal, R-GO show,
a világszerte egyre divatosabbá váló nagy
argentin író, költő, esztéta, filozófus, Jorge
Luis Borges Shakespeare alkotóművésze-
tének lényegét megfogalmazó novelláját,
az Eveything and Nothingot megelevenítő
produkció.

Elmondták, hogy sok pénzük nem volt a
színházi eseményekre; majdnem mindent
jelmeztárukból, raktárukból szedtek elő és
formáltak át, építettek, fel, olykor egysze-
rűen az adott természeti térben, porban,
gyepen, fák között s alatt játszva.
Fogyasztották persze azt a pénzt is,
amelyet a tartományi szervek e
színháznak az egész vajdaságban való
tájolásra biztosítottak és biztosítanak
jelenleg is. Az is biztos, hogy ebben a
színházban augusztus végéig ina-
szakadtáig dolgozott, alkotott mindenki, s
ez sem tetszhet mindenkinek. Vannak
tehát kérdőjelek változatlanul. Egy bizo-
nyos: Ristic máris nagyon sokat tett ama
bizonyos szabadkai szecesszió kibonta-
koztatása érdekében. Vajba azok is sokat
tanulnának belőle a világ minden részén,
akik kizárólag a dotációk emelésétől, az
anyagiak és technikai feltételek abszolút
biztosításától teszik függővé még fantáziá-
juk, teremtő művészetük működését, ki-
bontakozását is.

GEROLD LÁSZLÓ

Sékszpiriádé - Palicson

miképpen szinte kiszámítható volt, hogy
a színházon kívüli színhelyeket kedvelő,
kereső szabadkai direktor, Ljubisa Ristié
felfedezi Palicsot,'azonképpen várható és
természetes is ki tudja, hányadik
újrafelfedezése e sajátos játék-térnek,
ahol mára múlt század végén szabadtéri
előadásokat tartottak. Elsőnek az akkori
kanizsai igazgató, Bátosy Endre társulata
játszott itt 1891 júliusában és
augusztusában. Többek között egy
Shakespeare-művet - A makrancos
hölgyet - és úgynevezett „látványosságo-
kat" mutattak be a fából készült színkör-
ben a tópartra látogatóknak. Most az egy
Borges-művet - Everything and Nothing -
kivéve csak Shakespeare-t - Hamlet, Titus
Andronicus, Julius Caesar, Othello,
Macbeth, III. Richárd, Vénusz és Adonisz -
mutattak be Risticék nagyüzemi
tempóban alig két hónap alatt a Nyári
Színpadon, a Nagyteraszon, a sétányon, a
Női Strandon és a Globe Színháznak
nevezett halálkatlanban - ismét csak nem
kis gondot fordítva a látványosságra.

Hamlet

Előbb, amíg azzal voltunk elfoglalva,
hogy tekintetünkkel bemérjük a nagy
kiterjedésű játéktér egymástól igencsak
távoleső pontjait (hosszában a kettészelt
nézőtér tetejéről ereszkedő páston végig a
nagyméretű színpadon át a háttérbe
szerkesztett, magasított emelvényig, ke-
resztben pedig a színpad és a nézőtér két
oldalát szegélyező fák között is, összesen
majdnem labdarúgópályányi méretben) és
azokat a vizuális megoldásokat (ruhák),
amelyek korok és stílusok tekintetében,
időben ugyancsak távoliak egy-mástól -
különösnek tűnt az előadás. Majd, amikor
már megszoktuk a szokat-lant, a látvány -
zavarba ejtővé vált. Később, a
megoldások többszöri ismétlődésekor,
miközben maradt időnk fokozottabban
figyelni a játék hagyományos elemeire,
kivált pedig a beszédre, csodálkozva
állapíthattuk meg, hogy a tragédiák
tragédiája is lehet, ha csak többnyire
értelmezés nélkül felmondják - unalmas.
Amikor pedig végezetül, utánagondolva

a látottaknak, arra teszünk kísérletet,
hogy mozzanatról mozzanatra értelmez-
zük az előadás egymásra torlódó ötleteit,
be kell látni - sziszifuszi munkára vállal-
koztunk, mert ha a megfejtés olykor sza-
kaszonként sikerült is, a palicsi Hamlet
teljes egészében történő megértése,
értelmezése - lehetetlennek bizonyult. A
rengeteg ötlet nem szerveződött olyan
rendszerré, amelyből kiderülhetne: az
előadás készítőinek van-e mondanivalója
a Hamletről, és - ami ennél is lé-
nyegesebb - van-e mondanivalója a
Hamlettel rólunk.

A címszereppel megajándékozott sze-
gedi Jakab Tamás azt nyilatkozta, hogy
ez az előadás egy fiatalembernek, az
egyes embernek a környezetével folyta-
tott küzdelméről szól. Ez végtelenül jól
hangzik, csakhogy az előadásból nem
érződik. Mert ebből a nyers, sokszínű-
sége ellenére is kidolgozatlan megjelení-
tésből éppen a legfontosabb, Hamlet
szemlélete, egyénisége hiányzik, az, ami
irányítója és vezérfonala kell hogy legyen
minden új színpadra állításnak. A külön-
böző korok szemlélete mindig Hamlet
egyéniségén keresztül mutatkozik meg.
Hamlet mi vagyunk. Mindig az a közös-
ség, amely közönség elé viszi a dán
királyfi történetét.

Hogy a palicsi előadásban nem érezzük
a hamleti fókusz erejét, annak szín-padi
bizonyítéka elsősorban a monológok
kidolgozatlanságában keresendő.
Nemcsak a tépelődő, gondolkodó alkatú
Hamlet, hanem a cselekvő hős sem
elsődlegesen tetteiben mutatkozik meg,
hanem azokban a pillanatokban, amikor a
cselekvés érlelődik benne. (Ezért
másodrangú irodalom a krimi, melyben
csak tettek léteznek. Shakespeare ezeket
a pillanatokat Hamlet monológjaiba
sűríti. Ezért érezzük a monológokat a
legtöményebb drámai szituációknak,
melyek akkor funkcionálnak, ha sikerül
teljes mélységüket megmutatva kibon-
tani őket. A fiatal rendező, Vito Taufer
legnagyobb szakmai fogyatékossága,
hogy a monológokat nem drámai helyze-
tekként fogta fel és játszatta el, amit a
szintén nagyon fiatal címszereplő sem
tudott korrigálni, ellenkezőleg, szinte
elsikkasztotta őket.

A palicsi Hamletből a többirányú kiter-
jedést, a dimenziókat kell hiányolni. Csak
vizuális jeleket láttunk, ezek rend-szert
alkotó összefüggése és mélységet-
magasságot mutató egymásba kapcsoló-
dása nélkül. Látjuk, hogy a társadalmi, az
emberi élet változó tényezői - uralkodó,


