
Bryant alakított. Nem is tagadom, nézői
életem egyik legnagyszerűbb élménye volt
ez. Igaz, maga a rendezés is inkább Jago-
centrikussá, mintsem Othello-centrikussá
állította be a cselekményt. De hát ezzel
minálunk is kísérleteztek. Csakhogy nálunk
Huszti Péter Jagója egy afféle
rokonszenves jampec volt, és igazán csak
Bessenyei Othellójának magasztossága
mentette meg a nézőt, hogy ne Jagónak
drukkoljon. Nekem a pozitívvá tett Huszti-
Jago egyáltalán nem tetszett (ennek nem
Huszti Péter az oka, hanem a szerintem
téves rendezői koncepció). Peter Hall
Jagója egyáltalán nem volt pozitív. . . de
érthető. Ebben az elképzelésben Jago ősz
hajú, kopaszodó idős ember, akinek
semmi sem sikerült, és még a fiatal úrifiú,
Cassio (Stephen Moore) is elébe kerül
hadnagyként, míg ő még mindig csak
zászlós. Bizarr gondolattársítással azt
súgtam oda mellettem ülő feleségemnek:
„Ez a Jago a nyugdíjaztatása előtti utolsó
lehetőséget akarja megjátszani." Ez a
Michael Bryant alakította Jago egyáltalán
nem rokonszenves, de emberileg érthető.
Ez az idős ember azt tudja, hogy semmi
sem sikerült neki, és még a felesége is
lefeküdt a gyűlölt néger generálissal. Ez a
Jago valóban úgy akar visszaütni, hogy az
se baj, ha ő belepusztul. És miközben Sco-
field Othellója megmaradt primitív néger
katonai szakembernek, és nem emelkedett
arra a humánus magasságra, amelyre
nálunk Bessenyei fel tudta emelni - Bryant
egy olyan keserű, cinikusságában is,
gonoszságában is sajnálatra méltó,
elcsúszott emberi egyéniséget formált,
amely múlhatatlan emlékként marad meg
a nézőben.

És végül a szcenikai megoldásról né-
hány szót. Nagyon hálás voltam Peter
Hallnak, hogy álmodern színpadkép-
csúnyaságaink után merészkedett rene-
szánsz színpadképet és hiteles reneszánsz
jelmezeket elénk állítani. Ez a Velence
tényleg Velence. Nem amolyan Meinin-
gen-féle berendezett színpad, de azért
mégis reneszánsz palotabejárat, fölötte
erkéllyel; mégis olyan hálószoba, amely
hálószoba. A reneszánsz kori olasz lova-
gok sem öltöztek űrpilótaruhába, ha-nem
hiteles mezbe, amely jelzi az ábrázolt kort.
Vagyis a díszlet díszlet volt és a jelmez
jelmez. A szöveg pedig szöveg, amelyet
gyönyörűséget adó enyhe skandálással
mondottak a nagy nyelvi kultúrájú
művészek.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A 25. Sterija Játékok

A múlt századi klasszikus drámaíró ne-vét
viselő Sterija Játékok a jugoszláv drámai
színházak hagyományos sereg-szemléje,
amely idén 25. jubileumához érkezett. A
Novi Sadon április 17-26. között
megrendezett fesztivál második felét
láttam. Egybehangzó vélemények szerint
a színvonalasabb felét, amit az is bizonyít,
hogy a kiosztásra került díjak közül az
első kettőt az általam látott előadások
vitték el.

A fesztivál vegyes benyomásokat ha-
gyott a külföldi résztvevőkben. Ennek oka
elsősorban a válogatás hiányossága volt.
A találkozón csaknem valamennyi
köztársaság színházművészete képvisel-
tette magát: a résztvevők ljubljanai, zág-
rábi, zombori, maribori, celjei, skopjei és
két belgrádi színházat láthattak. A
bemutatott nyolc előadást az elmúlt évad
produkcióiból választották ki. Ezek az
előadások azonban íróilag, rendezőileg és
színészileg egyaránt közepesek voltak. A
fesztivál idei színvonala jugoszláviai
vélemények szerint is alacsonyabb volt a
tavalyinál. Ez hangzott el az elő-adásokat
követő vitákon, ahol a helyi és fővárosi
színikritikusok bírálták a válogatás
szempontjait és a produkciók szín-
vonalát.

Az idei Sterija Játékok programja fő-
ként kortárs szerzők műveiből állt: az
általam látott négy előadás között mind-
össze egy klasszikus mű szerepelt: Ivan
Cankar Lepa Vida (A szép Vida) című
darabja, amely a celjei Szlovén Nép-
színház előadásában a fesztivál második
díját nyerte. A kritikusok döntését való-
színűleg a Cankar-mű klasszikus erényei
befolyásolták. A mű Cankar talán legke-
vésbé színpadszerű alkotása, amely szám-
talan sikertelen kísérletet ért meg a ju-
goszláviai színpadokon. A rendező Mile
Korun Cankar-specialistának számít, ám
ez a munkája igen szélsőséges kritikákat
kapott Szlovéniában és Novi Sadon is.
Véleményem szerint a zsüri inkább a
vállalkozás jelentőségét, semmint az elő-
adás színvonalát jutalmazta.

Az előadás hibáit és erényeit a téma
másik variációjának összevetésével ért-
hetjük meg. Mert ezen a fesztiválon -

szakmai érdekességként - két azonos című
darab, két Lepa Vida szerepelt. Cankarén
kívül egy modernebb feldolgozás, a
harmincas éveit számláló Rudi Seligo
munkája. A közös téma alapja régi
szlovén legenda, amely a kutatók szerint a
XII. századból maradt fenn nép-ballada
formájában. Szép Vida az elér-hetetlen
eszmény jelképe az emberi élet-ben - az
örök vágy szimbóluma. Ahogy Cankar
írja: „A vágy, a fennkölt gondolat és az
álom azért adatott meg neked, hogy ne
lásd a valóságot. . ." Cankarnál tehát ez a
vágy menekülés is, elfordulás a valóság,
az élet kegyetlen realitása elől. Ezért
fontos az a társadalmi közeg, amelybe
hőseit ágyazza (a ljubljanai kül-város). Es
ez az a társadalmi valóság, amely hiányzik
Korun rendezéséből a celjeiek
előadásában. A szereplőket - négy
halálosan beteg férfit - egy kórházi szoba
időtlen, kék falú, áttetsző homályába
burkolja, térben és időben elvonatkoztatva
a Cankar-mű valóságától. Ez a helyszín
logikai töréseket okoz az elő-adásban:
követhetetlenné válik álom és valóság
viszonya és kölcsönhatása.

Alapvető különbség van a két Lepa
Vida-feldolgozás között. Cankarnál szép
Vida a vágy tárgya: sugárzó szépségű nő,
akiről a férfiak álmodoznak. Seligo
darabjában maga a női főszereplő az, aki
elvágyódik kisszerű környezetéből - szép
Vida tehát a vágy alanya. Elvágyódása
korban és időben kötetlen. Seligo
szabadon kezeli a tér- és idősíkokat. Szép
Vidát - aki elszökik a szeretőjével - előbb
arab környezetben látjuk kiszolgáltatott
asszonyi sorsának szimbóluma-ként, majd
a spanyol királyi udvarban a fény, pompa,
ragyogás hamis álarca alatt. A dráma
végén megtörten, öregen tér vissza
vándorlásainak kiindulópontjára:
otthonába, családjához. Felnőtt
nagylányának személyében az elvágyódás
örök körforgásának lehetőségét veti fel a
szerző: a lány anyja sorsának folytatója
lesz (lehet). A maribori Szlovén Színház
előadása rendezőileg és színészileg sokkal
fantáziadúsabb, pergőbb, élvezetesebb
előadás, mint a celjeieké (rendező: Franéi
Križaj). Különösen fontos mind-két
esetben a női főszereplő személyisége. A
celjei előadás jelentéktelen külsejű
főszereplőnője nem indokolja eléggé azt a
vágyakozást, amelyet az emberek-ben
kelt. Meggyőző és hiteles viszont a
maribori szép Vida alakítója: Minu Kju-
der.

Történelmi dráma is szerepelt a Sterija
Játékok idei programjában, mai szerző



tollából. Dobrivoje Ilič Joakim című műve
az első szerb nyelvű nemzeti szín-ház
megalapítójának a történetét dolgozza fel.
Hőse valóságos történelmi személy:
Joakim Vujič, aki a XVIII-XIX. század
fordulóján élt. Életrajzi érdekessége, hogy
Baján született 1772-ben, és a magyar
reformkori színházi törekvésekkel egy
időben küzdött az önálló szerb nemzeti
színházért. A darab nem több egy jó
lektűrmunkánál, amely a történelmi
képeskönyvek illusztrációs modorában
dolgozza fel az eseményeket. A belgrádi
Drámai Színház előadásában a szerb
folklórelemek dominálnak. Kiemelkedően
jó és ötletes a darab szcenikai megoldása -
ez általában nem volt jellemző a
fesztiválon látott produkciókra. Az
előadás egészében véve a szórakoztató
népi játék műfaját képviseli,
színvonalasan.

A fesztivál utolsó napján látott elő-adás
több hosszal kitűnt a mezőnyből, és
egyértelműen nyerte el a kritikusok és a
nézők rokonszenvét. A skopjei Drámai
Színház Divo meso (Vadhús) című mű-
vének szerzője fiatalember: Garat' Ste-
fanovski. A cím jelentéstartalma szim-
bolikus: a „vadhús" - a népi kifejezés
szerint - olyan természetellenes hajtása a
szervezetnek, amely megakadályoz-hatja a
természetes életfunkciókat, végső esetben
pedig halált okozhat. Ilyen ki-növés a
skopjei kőművesmester családjában a
legidősebb fiú, a kereskedelmi
középiskolát végzett Stefan, akit esze,
képességei, ambíciói tévútra vezetnek: oly
módon akar karriert csinálni, hogy a
német eégvezető kiszolgálója lesz. Mindez
a háború kitörését közvetlenül megelőző
időszakban, amikor egy ilyen választás
saját népének és családjának el-lenségévé
teszi. Á fiú későn döbben rá tévedésére: a
háború kitörésekor egyik testvérét.
elhurcolják, a másik öngyilkos lesz, a
családi házat lerombolják. A „vad-hús"

csak ekkor talál vissza övéihez --

pontosabban a darab nyitva hagyja a
visszatalálás, a megtisztulás lehetőségét.
A pontos szituációépítkezésű, erőteljes
drámai művet kitűnő előadásban, Slo-
bodan Unkovski tisztán értelmező ren-
dezésében láthattuk. Meta Hočevar egy-
szerű, puritán díszlete jelzésrendszerek-kel
dolgozik: a valóságos környezet helyett
modern világítástechnikával ellátott
üvegfalú térelemekkel. Az előadás képi
megfogalmazása a mű drámaiságát és
költőiségét erősíti. A megérdemelt siker-
hez hozzájárult a színészi alakítások ma-
gas színvonala is. Ez az előadás jelzi azt a
művészi mércét, amelyet egy ilyen or-
szágos fesztiválnak képviselnie kellene.

A skopjeiek vitték el a fesztivál legtöbb
díját: a fődíjon kívül a legjobb színészi
alakítás díját és a 25 000 dináros szerzői
különdíjat is. A Sterija Játékok harmadik
helyezettje Lazarevic Svabica (Sváb lány)
című darabja lett a zombori Népszínház
előadásában.

Összegezve elmondható, hogy a Novi
Sadon kapott helyzetkép szerint a mai
jugoszláviai színházakból hiányoznak az
izgalmas kortárs művek, szegényes az
előadások szcenikája, a rendezői munká-
ban a naturalista törekvések dominál-nak,
a színészek zöme pedig a teátrális
színjátszás híve. Valószínűleg nem ez az
általános jugoszláviai összkép. (A
fesztivál vendégei például kitűnő elő-adást
láthattak a belgrádi jugoszláv Drámai
Színházban: Iszaak Babel Alkony című
művét Jerzy Jarocki rendezésében.) Ebben
az esetben azonban a válogatás
szempontjait és gyakorlatát kell a szer-
vezőknek felülvizsgálni. A 25. Sterija
Játékok - a következőt már az épülő új
Szerb Nemzeti Színházban tartják meg --
tanulsága megfontolandó: a nagy ap-
parátussal, jó szervezéssel, komoly er-
kölcsi és anyagi ráfordítással létrehozott
fesztivál közepes színvonalat mutatott, és
ezért nemzetközi szempontból alig van
jelentősége.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Fényes szelek -
színes vitorlák

Egy színházi utazó jegyzetei Indiából

Nem vagyok tigris- és elefántvadász, nem
értek még ahhoz sem, hogyan kell ivóvizet
fakasztani a cserepes földből. Nem is
vágytam én tulajdonképp soha-sem olyan
nagyon a mesés Indiába, a szent tehenek
és aranyszarvú ökrök közé. Klottgatyás,
tornacipős falusi gyerek, a harmadik vagy
negyedik osztályban hallottam először
említeni ezt a szép országot. Mikor a
tanító bácsi meggyfa pipa-szára arra a
nagy zöld foltra tévedt a tér-kép jobb alsó
szélén, emlékszem, annyit jegyzett csak
meg róla: „no, ott meg az angolok keverik
a kártyát!". Ez persze mindjárt a háború
után volt. Kína, Korea, Vietnam, aztán
nemsokára kényszerített bennünket, hogy
megkeressük helyét a térképen. De India
még akkor is biztos távolban volt.

Mit érdekelt bennünket az indiai böl-
eselet meg önmegtartóztatás, amikor né-
gyünknek hoztak ki egy tál levest a kol-
légiumban, és a másodiknak-harmadik-
nak már csak az üres lé jutott? Igyekezett-
mindenki előrejutni.

Így lesz az ember materialista, majd
osztályvezető-helyettes egy kisebbfajta
tudományos intézetben.

És akkor egy szép napon megtudja,
hogy Indiába küldik. Mivel azért még
mindig naiv egy kicsit, meghatódik: azt
hiszi, hogy „odafent" végre felfigyeltek a
munkájára, hogy Szitá istenasszony keze
nyúlt ki érte, kárpótolandó eddigi életének
egész kisszerűségét.

Valójában persze csak annyi történt,
hogy az ösztöndíjkeretet fel kellett
használni, különben jövőre elveszik.

Írjuk hát nagy sebesen az életrajzunkat s a
kutatási tervet hat példányban - angolul.
Konzervelvet és olcsó golyóstollakat
vásárolunk. Ismerőseink és jó barátaink
tanácsára az utóbbiakat a szállodai szol-
gáknak szánjuk borravaló fejében, hogy
takarékoskodjunk a valutával. Ok azonban
fitymálva visszaadják majd, mondván,
hogy az 'övék jobb. A konzervek pedig,
amelyeket hasonló célból cipeltünk végig a
fél világon, egyre rosszabb

Rudi Seligo A szép Vida című darabja a maribori Szlovén Nemzeti Színház előadásában


