
rát, Ehrenburg emlékirataihoz kell for-
dulni, aki azt írja: „1949-ben az ellenségek
győztek: a Kamara Színház meg-szűnt.
Alekszandr Jakovlevics hatvan-négy
esztendős volt, egy évre rá meg-halt."
Ehrenburg csodálkozik, hogy leterítették
Tairovot a naturalisták, én csodálkozom,
hogy olyan sokáig tartotta magát. És a
magyarázatot csak abban lehet látni, hogy
minden nagyszerűsége és színházi
forradalmisága ellenére is Tairov
életműve a túlérett polgári szín-ház
művésze volt. Távol a politikától, „tiszta"
művészetet csinált: így hosszabbíthatta
meg a nehéz években működését.
Ehrenburg így jellemzi a Kamara
Színházat: „Moszkva ujjongva fogadta a
színpadon megjelenő vidám, színes
forgatagot. Jakulov díszletei káp-
rázatosak, mesébe illők voltak. A szí-
nészek szüntelenül ugrabugráltak, bolon-
doztak, táncoltak, tréfáltak. Moszkva épp
ilyen jól megértette Adrienne Lecouvreur
szenvedéseit is. Tairov Scribe érzelmes
melodrámájából tragédiát csinált. Alisza
Koonen játéka magával ragadta a
nézőket. Ez meglepőnek tetszhet:
akkoriban nehéz volt megindítani az
embereket: hozzászoktak a halálhoz.
Adrienne halála minden bizonnyal azért
volt megrendítő, mert nem naturálisan
volt ábrázolva, mint Scribe darabjaiban,
hanem átszellemült művészettel; nem egy
elhalálozás volt a Szklifoszovszkij-
klinikán, hanem Eurydiké vagy Ophélia
halála."

És befejezéssül megint csak az
Emberek, évek életemhez kell fordulni
segítségért: „1949-ben Tairovot egy má-
sik színházba helyezték át. Nagyon fe-
gyelmezett ember volt, várta, hogy
munkát kap, de erre csak nem került sor.

Régi könyvében, színházi tevékeny-
ségének kezdetére emlékezve, Tairov ezt
írta: »Amikor Moszkva utcáin, végre,
először megjelentek a plakátok, ezzel a
fejléccel: Kamara Színház, megállítottuk a
járókelőket, hogy hangosan felolvassuk
nekik, s így minden bizonnyal
meggyőződhessünk, hogy nem délibáb ez,
hanem valóság.« Életének utolsó heteiben
a beteg Alekszandr Jakovlevics gyakran
kisurrant titkon hazulról. Rokonai, barátai
féltették: nyomon követték, hová megy.
Az első nagy hirdetőfalig ment, amelyen
ott voltak kiragasztva a nagy színházi
plakátok, azokat nézegette figyelmesen. A
Kamara Színház plakátja nem volt köztük
..."
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A XV. Sterija Játékok

Impressziók a jugoszláv színházról

Milyen a jugoszláv színház?
Ilyen meg amolyan. Akár a magyar.

Bőven írhatnék efféle közhelyeket: szín-
vonalas, közepes, élénk, megfáradt, vál-
sághangulatos, elragadó, unalmas, ér-
dekfeszítő - ezek a jelzők ugyanis nem az
egész színházi életre vonatkoznak, csak
egy-egy színpadi műre.

Az egyik darab viharzó tapsot arat, a
másik után fagyos csend. A nagyközön-
ségnek az előbbi tetszik, a kritikusoknak
az utóbbi. Az egyik művet nagy hír-verés
harangozza be, s a vége: csaknem
botrányos bukás. A másik mű lábujj-
hegyen érkezik: kirobbanó siker a szín-
padon. Akárcsak nálunk, idehaza.

Tíz estén át - a XV. Sterija Játékokon -
figyeltem, milyen is a jugoszláv szín-ház.
Ez több a semminél, de a véle-
ménymondáshoz kevés. Csak
impressziókról lehet beszámolni,
különösen a darabok irodalmi szövegét
illetően, hiszen a jószándékú, utólagos - és
kellően meg nem szervezett - tolmácsolás
csak mankó lehetett. Így örök,
megfejthetetlen rejtély marad például egy-
egy fel-viharzó nevetés, felszisszenés oka.
Abban a szerencsés helyzetben voltak az
újvidéki színházi fesztivál külföldi ven-
dégei - vélte az egyik rosszmájú helybeli -
, hogy többnyire csak látták a szín-padi
eseményt, s ez kevesebb bosszankodásra
adott okot, mintha értették is volna.

Fesztivál - felnőtt módra

Így van ez - gondolom - más színházi
találkozón is. Nem is érdemes emiatt ke-
seregni: okulásra így is van bőven alka-
lom, a helyzet serkent a nyelvtanulásra is,
amíg fel nem találják az olyan szink-
rontolmácsolást, amelyet színészek vé-
geznek. Századunkban még nem kell ettől
tartani. S ki tudja, jobb lesz-e ettől a
produkció?

Érdemes erről beszélni, mert a világon
egyre több a színházi fesztivál. Mi is
kezdünk - elemista fokon - belekapcso-
lódni a fesztiválok áradatába. S ez jó
dolog, mert minden fesztivál vizsga is,
ahol bizonyítványt osztanak ki a részt-
vevők között, s ez örömmel és könnyel,

pletykával és intrikával jár. De jókora
szakmai tanulságokkal is.

Jugoszláviában - úgy tűnik - van be-
csülete ezeknek a színházi találkozók-
nak. Újvidéken, ebben a rohamosan
fejlődő, százötvenezer lakosú városban
ott volt Jugoszlávia minden ismert kri-
tikusa, rendezője - az egész szakma. S
nem tessék-lássék vendégek voltak, akik
örültek a nagyvonalú, szíves vendéglá-
tásnak, s nem kirándulási, napozási és
strandolási lehetőségnek tekintették a
Sterija Játékokat, hanem komoly mun-
kának. Pedig ott sem volt létszámellen-
őrzés.

Nem vitás, csak így van értelme szín-
házi fesztivált rendezni. Felnőtt módra.
Így nem lesz a fesztivál dömpingáru.

Országos ügy

Jovan Popovics Sterija, a nálunk alig is-
mert szerb vígjátékíró tiszteletére 1956
óta rendezik meg - mindig Újvidéken - a
ma élő jugoszláv színpadi szerzők mű-
veiből a Játékokat. 1956-ban ünnepelték
ugyanis Steriját, aki 1806-ban, 150 éve
született, és 1856-ban, 100 éve halt meg.

A Játékok létrehozásának gondolata,
célja nagyon világos: alkalmat teremteni
arra, hogy a színházi szakma egyszer egy
évben áttekinthesse a mai jugoszláv
szerzők munkáját, képet kaphasson a mai
jugoszláv színház teljesítményéről.

A Sterija Játékok központja Újvidéken
van, de a fesztivál az egész jugoszláv
színjátszás országos ügye. A Játékok f ő-
bizottságában a jugoszláv színházi élet
minden fontos személyisége jelen van. A
Játékok önálló kulturális, művészeti szer-
vezet, s alapszabályában rögzített
feladata, hogy „emelje a színházi nívót, a
drámairodalom alkotásainak színvonalát",
„életteli kapcsolatot teremtsen a
jugoszláv színházak és az ezekkel kap-
csolatos intézmények között", „színházi
témákról kiállításokat szervezzen",
„nyilvános vitákat, tanácskozásokat tart-
son a színházi alkotók részvételével",
„végezzen kiadói tevékenységet" stb.

A Sterija Játékok apparátusa igyekszik
eleget tenni e sokrétű feladatnak. Erről a
fesztivál idején is meg lehetett győződni:
a megnyitás napján egyszerre három
kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők.
Az egyik a Horvát Opera százéves
történetét mutatta be, a második a
színházi kiadványok nemzetközi
triennáléja volt - 17 ország kiadóinak
részvételével. A magyarok hiányoztak. (A
szervezők szerint a Magyar Színházi



Intézet annyit válaszolt: „Nincs mit el-
küldenünk!") A harmadik kiállításon a
Sterija Játékok 15 éves múltját mutatták he
képekben, grafikonokon. A Játékok utolsó
napjaiban - május 29-től 31-ig - tartották
meg a színikritikusok nemzet-közi
találkozóját. A fesztiválon minden
résztvevő megkapta a Scena c. folyó irat
legutóbbi számát, melyet szintén a Sterija
Játékok ad ki.

Újvidék ünnepélyesen fogadta a fesz-
tivált. A város minden pontján hatalmas
feliratok, táblák adtak hírt a Játékokról,
melyen ezúttal magyar nyelvű színházi
produkció nem vett részt. Ez annál is
sajnálatosabb, mert tavaly magyar szerző -
Deák Ferenc - kapta a legjobb drámaírónak
kijáró fődíjat Áfonyák című darabjáért, s
ugyancsak magyar színésznő - Romhányi
Ibi - nyerte el a legjobb női alakítás díját.

Viharban a szelektor

1965-ig a Sterija Játékok vezetősége bi-
zottságot kért fel a darabok kiválasztására,
szelektálására, hiszen arról szó sem lehet,
hogy a Játékokon bemutassák valamennyi
jugoszláv szerző valamennyi új művét -
legfeljebb tízet közülük. Ezek az évenként
változó össze-tételű bizottságok - úgy
mondják - nem váltak be. Tagjai egymás
között is éles vitákat folytattak, legtöbbször
kompromisszumot kötöttek, s amikor a
kiválasztott mű esetleg nagyot bukott,
mindenki mosta a kezét. Emiatt szüle-tett
meg a merész elhatározás: egy ember
válogassa ki, szelektálja - ezért nevezik
szelektornak - az arra érdemeseket.

Nem könnyű feladat, az bizonyos. Csak a
„bátrak" vállalkoznak erre. Idén például
Josip Lepsics, a szarajevói nép-színház
rendezője, a kamaraszínházak szarajevói
fesztiváljának igazgatója bizonyította be,
hogy nem „nyúlszívű".

Aligha volt olyan év, amikor a szelek-
tort, illetve az általa kiválasztott darabok
egy részét ne érte volna kritikai össztűz. A
cseppet sem udvarias jugoszláv kritikusok
sokszor még a szelektor fejét is követelik -
mégis szinte egyöntetű a vélemény: ez a
legjárhatóbb út. Célravezetőbb, mint a
bizottságosdi. A szelektálás a szelektor
ízlésére is fényt vet.

Lepsicsnek sem volt könnyű dolga.
Harmincnégy darabot tekintett meg 1969
szeptemberétől 1970 február elejéig. Ekkor
döntenek ugyanis a meghívandó darabok,
illetve színházak ügyében. Ez a

válogatás országjárásnak is megfelel, a
szelektor szinte minden színházba eljut, s
igazán nem csekély szellemi erőfeszítés
kell ennyi mai darab megtekintéséhez.

Lehetne-e nálunk is?

A Sterija Játékok idején gyakran eszem-be
jutott: miért nincs Magyarországon a mai
magyar daraboknak hasonló sereg-
szemléje? Miért kell szétosztani az erőket?
Sokkal kisebb célkitűzést sem sikerül két
éve megvalósítani a dunántúli színházak
kaposvári találkozóján. Miért? Egyáltalán
van-e profiljuk a mi szín-házi
fesztiváljainknak? Egyáltalán fesztiválok-e
a magyarországi fesztiválok?

Milyen az új jugoszláv, dráma?

A Játékokon bemutatott darabok csak-nem
fele egy témakört variált: a hatalom, illetve
a vezetés problémáját, pontosabban a
vezetés és a tömeg viszonyát vizsgálta.
Erről legtöbbször parabolát készítettek,
mint például Ivan Studen Vozd (Vezér)
című kétrészes történelmi drámájában - a
belgrádi Nemzeti Szín-ház mutatta be -
vagy Bogomil Gyuzel Ádám, Éva és Jób
című művében (a szkopjei Drámai Színház
adta elő).

Az előbbi darabban az avítt történelmi
pátosz uralkodott. Sem a közönség, sem a
kritika nem fogadta szívesen. A közönséget
a mű hidegen hagyta, a kritikusok a másnap
délelőtti vitán valósággal hadat üzentek e
korszerűtlen drámaépítkezésnek és
szemléletnek, s nem mentség, inkább olaj
volt a tűzre az, hogy ez a darab a belgrádi
Nemzeti Színház országos drámapályázatán
az első díjat szerezte meg.

Gyuzel darabja - tulajdonképpen két
egymást folytató egyfelvonásos - merész,
groteszk hangvételével keltett el-ismerést
és elutasítást. Alaptémáját - Ádám és Éva
tette, a tiltott gyümölcs leszakítása
szembenállás a hatalommal --a szerző nem
elég következetesen bontotta ki, ezért vívta
ki maga ellen a méltatlankodást. De vérbeli
színpadi játék volt, ha egyetlen is. Ljubisa
Georgijevszki rendezőt elkapta a szertelen
játékosság lehetősége. Különösen a szín-
padi Istent, a mindenkori hatalom bir-
tokosának jelképét ruházta fel túlontúl is
bohózati eszközökkel, s ezzel megbil-
lentette a darab és a mondanivaló egyen-
súlyát. Efféle bohóc-Isten ellen
könnyűszerrel lehet küzdeni, nem ellenfél,
csak meg kell pöccinteni püffedt hasát, s
máris legurul a trónszékről. Pedig meny

nyi írói és rendezői lelemény sikkadt el és
vált hatástalanná emiatt! Például: az
őrangyalok. Nem mások, mint fehér uni-
formisba öltözött katona-rendőrtisztek,
akik mindig megjelennek, ha az ellenzék
megszólal. Még egymás között is éberek.
Csak egy ízelítő: Ádám és Éva a
paradicsomban enyeleg két méter magas,
stilizált virágszálak között, az elő-térben
az őrangyalok ultiznak. Egyikük kontrát
jelent be. Kontra? Ez gyanús. Ez az
őrangyal ellenezni mer valamit? Az éberek
hatalmas gumibotjukkal jól elnáspángolják
társukat, mert az ulti-kontra is gyanús ...
A legnagyobb siker és bukás

A bukással kezdeném. Talán azért is, mert
az előzetes szájpropaganda szerint Primoz
Kozak A szent Che legendája ígérkezett a
legjobbnak, a legérdekesebbnek (a maribori
Szlovén Népszínház elő-adása). Akkorát
bukott, hogy két nap múlva már nem is
beszéltek róla. Che Guevarát, az embert, a
problémákkal viaskodó népvezért akarta a
mű bemutatni. S ehelyett - rendezői és
szerepfel-fogási tévedésből - idegbeteg,
egzaltált, zűrzavaros Guevarát ismertünk
meg a színpadról.

A legnagyobb siker az újvidéki Szerb
Népszínház előadása volt. A Sakule falu a

Bánátban. (Múlt nyáron nálunk is
vendégszerepeltek vele.) Népmesei ihle-
tettségű mű, létrehozói elnyertek csak-nem
minden díjat. Sikeres előadás: egy falu
krónikája a XIX. század végétől a második
világháborút követő évekig, át-és átszőve
humorral, öniróniával Még tolmács sem
nagyon kellett hozzá: humorát, báját a
nagyszerű színészi teljesítmények révén -
meg lehetett érteni. Sikerén senki sem
vitatkozott.

Együttes játék

Már-már az az érzésem támadt, hogy a
jugoszláv színházakban nincs vezetőszí-
nész, nincs epizodista, nincs statiszta. Sztár
sincs. Csak színház van, együttes játék.

Nem láttam egyetlen színészt sem, aki
nagyobbnak akart tűnni, mint amekkora.
Jobbnak, ügyesebbnek sem. Pedig bizo-
nyára valamennyi szeretne kitűnni, feltűnni.
(Érthető: tehetségük, gyakorlatuk sem
egyforma.) Mégsem engedik. A rendező
nem engedi? Bizonyosan. De a közszellem
sem engedékeny.
Nyugdíjazták a súgókat?

Aligha. Mindegyiknek megvan a státusa
Csak nem lehet őket észrevenni, nem



hallani a hangjukat. Talán rendkívüli
képességűek a súgók? Nem. A színészek
tudják szerepüket. Nagyon jól tudják. A
negyedórás monológokat. A félmondatokat
is. A végszavakat is.

A súgó csak arra van, hogy közbe-
lépjen, ha netán bekövetkezik valamelyik
színésznél a szellemi rövidzárlat. Egy-szer
sem kellett a fesztiválon közbelépnie.

És szépen, érthetően beszélnek a jugo-
szláv színészek. Még a hátsó sorokban is
meghallani minden szavukat. Pedig az
újvidéki színház, a fesztiválelőadások
székhelye elavult, rossz akusztikájú épület,
nem is színháznak készült.

Meztelenség a színpadon

Ez nekünk kissé szokatlan. A jugoszlá-
voknak fel sem tűnik. Éva természete-sen
meztelenül jelent meg a paradicsomban.
Dusan Jovanovics Bélyegek és rá-adásul
Emilija című frivolnak is felfog-ható
darabjában - a ljubljanai Szlovén
Népszínház mutatta be - Emilija nyugodtan
a közönség elétárta formás kebleit, s még
arra is vetemedett, hogy a bélyeggyűjtő
fíguráját alakító kissé testes férfiszínészt
alsóra vetkőztesse.

Felháborító? Alig tűnt annak, mert
kitűnő előadás volt (jobb a darabnál), s a
számtalan szellemes rendezői ötlet .háttérbe
szorította" a fedetlen keblet s a pókhasat.

Miből él meg a Sterija?

Ezt kérdezem György Ruskucztól, a Sterija
Játékok állandó apparátusának vezetőjétől.
Nem titkolódzott, hamar „kasszát csinált".

Kiderült, hogy minden köztársaság 4
millió dinárt (kb. I2 millió forintot) biztosít
előadásonként a Sterija Játékoknak, s
ezenkívül fedezi a színtársulat egyéb
költségeit (utazás, napidíj stb.). Ha egy
köztársaságból két-három produkciót
válogatnak ki a Játékokra, akkor a
költségek két-háromszorosak. S ezt a
tetemes summát vonakodás nélkül kifizetik
a köztársaságok, mert arra módfelett
büszkék - szinte versenyez-nek egymással -
, ha minél több produkciójuk jelenik meg
az újvidéki fesztiválon. S mivel a Steriján
évenként tíz elő-adás van, könnyen
kiszámítható a Játékok költségvetése.

Hogyan tovább ?

A Sterija Játékok társadalmi vezetősége
igen határozottan arra törekszik, hogy a
fesztiválokon növekedjék az előadások

színvonala, mert - szerintük - csak így
fejleszthető a jugoszláv drámairodalom és
a színházi kultúra.

Egyre többen hangoztatják: a Sterija
Játékokat nemzetközivé kellene tenni.
Elsősorban a Jugoszláviát környező or-
szágok színházaira gondolnak. S ne fe-
lejtsük, ezekhez tartozunk mi is. Olyan
ötlet merült fel, hogy ezekből az orszá-
gokból egy-egy előadás bemutatását kérnék
- versenyen kívül.

Érdemes lenne a részvételen gondol-
kozni. S jelentkezni - nem utolsóként.

Kié a jövő?

Végül hadd idézzek fel egy beszélgetést,
amelyet Szloboda Szeleniccsel, a Scena
főszerkesztőjével, a belgrádi Színművészeti
Akadémia fiatal tanárával folytattam. Talán
az ő szavai jobban feltárják a jugoszláv
színházi élet jelenlegi helyzetét.

- Jugoszláviában a színházi élet vál-
tozékony, alakuló állapotban van. Nálunk,
hasonlóan Magyarországhoz több mint
ötven színház kap a kormánytól anyagi
támogatást. (Ezek közül válogatják ki a
Sterija Játékok résztvevőit.) E színházak az
elmúlt z5 évben nagyszerű munkát
végeztek, közülük jó néhány valóban előre
vitte a színházművészetet. Jelenleg az
államilag támogatott színházak mellett
számos új színházi együttes jött és jön
létre, számuk meghaladja már a százat.
Ezek mindenféle támogatás nélkül, csupán
a bevételből tartják fenn magukat. Nem
amatőrtársulatok ezek, tagjainak többsége
akadémiát végzett fiatal színész. A
társulatok egyike politikai, kifejezetten
propagandista színház. Egy másik a lengyel
kabarészínház jellegzetességeire
emlékeztet, egy harmadik az angol
metafizikus színházat idézi, egy negyedik a
Sartre-féle filozofikus színházat. S így
tovább.

- E színházak és háziszerzőik (ezek a
társulatok jóformán csak saját szerzővel
dolgoznak) nagy lelkesedéssel és sokféle
eszközzel népszerűsítik magukat, hogy
népes tábort szerezzenek. Ez még nem
mindegyiknek sikerült. De addig már a
legtöbb eljutott, hogy két-háromezer ember
- zömmel fiatal - érdeklődik elő-adásaik
iránt. Nemrégiben tartották meg
Belgrádban ezek a színházak fesztiváljukat,
ahol - akár egy népszerű sport-versenyen -
k é t háromszáz dinárra is felszökött a
feketén árusított jegyek ára (ez, akárhogy
is számolunk, hatszáz-kilencszáz forintot
tesz ki). Három-négy-ezer ember akart
bejutni a parányi,

mindössze kétszáz nézőt befogadó szín-
házba.

- E jelek is azt mutatják, hogy ezek a
színházak vonzzák a nézőket, talán éppen
azzal, hogy tagjaik - rendezők, színészek,
szervezők - lelkesedése jóval nagyobb,
mint a hivatalos, támogatott színházak profi
tagjaié. Mindenesetre folyik a verseny a két
tábor között. Nem titok ugyanis, hogy egy-
egy belgrádi vagy zágrábi hagyományos
színház premierjén nincs telt ház. Ezen
érdemes elgondolkodni.

Figyelemre méltó, hogy nemcsak Sze-
lenics professzor vélekedik így. Egyre több
jugoszláv színházi szakember hangoztatja,
hogy a Sterija Játékokba hasznos lenne
bevonni a csoportok legjobb képviselőit. A
jugoszláv színháznak sem árt egy kis
frissítő vérátömlesztés.
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