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Mi lesz veled,
Dubrovnik?

Amolyan városi festője Dubrovniknak Ivo
Grbić. Műterme és árusítóboltja az óváros
szívében, az Ulica od Puca (A kút utcája)
16. szám alatt, a mester saját munkáit
festményeket, metszeteket, akvarelleket,
rajzokat, kerámiákat, grafikai lapokat -
mutatja be és kínál-ja. De a bolt mint a
régi mesterek műhelyei - társalkodó- és
találkozóhely is. Barátok, ismerősök,
kollégák ugranak be pár szóra s egy
kupica slivovicára vagy egy pohár jó
dalmát borra. Az itt-ott olasz szavakkal
kevert dalmát-horvát trécselést nem
zavarja a betérő vásárló. Lehet nyugodtan
nézelődni, forgatni a kartonokat, lapokat,
esetleg a kezedbe nyomnak egy pohár
bort is (ki tudja a nagy forgatagban, nem
vagy-e te is is-merős?), és ha mégis
vásárlásra vetemedsz, a mester ráadásként
megajándékoz a régi Dubrovnikot a
reneszánsz fametszetek stílusában
ábrázoló egyik munkája nagyméretű
levelezőlap formátumú példányával,
melyet még dedikál is. (Nem kell persze
nagyon meghatód-ni: a gesztus belefér a
vásárolt grafika árába ...)

Grbić mester a fentieken kívül azért
kerül ebbe a beszámolóba, mert sok éve ő
készíti a dubrovniki nyári játékok
plakátjait. Az egyik munkája különösen
tetszetős. A bíbor alapra (Dubrovnik
lobogójának színe is bíbor) arannyal
nyomott (a lobogó Libertas felirata is
arany) régies madártávlati városábrá-
zoláson kis karikákba helyezett számok
jelzik, hol zajlik az óvárosban valamilyen
fesztiválesemény. Vagy negyven ilyen
helyszínt tartanak számon, s az idegen
ámulhat és irigykedhet: az óváros talán
800x800 méteres területén ennyi sza-
badtéri játszási hely áll a szerencsés
dubrovnikiak rendelkezésére, hogy a ha-
gyományosan július 10-én kezdődő és
augusztus 25-én végződő nyári játékok
előadásait megrendezzék.

Aztán ha az ember több nyáron egy-
más után ellátogat Dubrovnikba, hogy
belekóstoljon a fesztivál eseményeibe,
rájön, hogy ez a negyvenes szám nem
túlzás ugyan, de nem is reális. Nem reális,
mert a lehetőségeket jelzi, nem pedig

a tényleges játszási helyeket. Azokból
csak (csak?) vagy tizenöt működik. Már -
vagy még -, teszik hozzá a fesztivál
vezetői. S ezzel nyakig benne vagyunk a
dubrovniki fesztivál jelenleg legsúlyosabb
kérdésében: hogy ti.
mi lesz ezzel a nagy múltú, 1985 nyarán már a
harminchatodik szezonját abszolvált
intézménnyel?

Dubrovnik, melynek példája és kihatása
az európai nyári fesztiválokra megérne
egy alapos tanulmányt (ha másért nem,
legalább azért, mert a Gyulai Várszín-ház
létrehozását is ez a példa inspirálta),
valamikor, jobb időkben, kontinensünk
valóban páratlan nyári
rendezvénysorozatát kínálta. Maga a
helyszín is egyedülállónak számított: egy
tökéletes épségben megmaradt több száz
éves város a mediterrán ég alatt, a tenger
ölelésében, remekebbnél remekebb, min-
den változtatás, díszletezés nélkül is kész
színpadot és nézőteret szolgáltató terek-
kel, utcákkal, palotaudvarokkal, erődök-
kel, bástyákkal s olyan éghajlattal, hogy a
fesztivál ideje alatt kilencvenöt százalékos
biztonsággal lehetett tudni: eső nem
zavarja meg az előadásokat. Ehhez a
környezethez hasonló talán csak
Avignonban létezik - de ott hiányzik a
tenger. A város vonzerején túl aztán
csábító volt maga a kínálat. Az elmúlt
három és fél évtized alatt fellépett itt
mindenki, aki a világ színházi és zenei
előadóművészetében számít. A Royal
Shakespeare Company éppúgy, mint
Herbert von Karajan, Szvjatoszlav
Richter éppúgy, mint a moszkvai Bolsoj
balettja. Voltak persze magyar közremű-
ködők is. Emlékezetes például az Állami
Operaház balettegyüttesének 1975-ös
vendégszereplése a Spartacus-balettal s
egy rangos koncertprogrammal. Arra
azonban mindig gondosan ügyeltek a
fesztivál irányítói, hogy a nemzetközi
névsort hazai nevekkel is kiegészítsék. A
jugoszláviai zenei és színházi élet legjobb
művészei és együttesei mindig helyet
kaptak a nyári játékok programjában.
Növelte a fesztivál tekintélyét, hogy
huszonöt éven át Tito elnök személyes
védnöksége alatt állott, s ő maga is
gyakori vendége volt nyaranta valamely
dubrovniki eseménynek.

Az aranjuezi szép napok azonban el-
múltak. Az utóbbi években egyre nö-
vekvő jugoszláv gazdasági gondok, a
megállíthatatlannak tűnő infláció s a vele
párhuzamosan emelkedő árak, költségek

nem maradtak kihatás nélkül Dubrovnik
fesztiváljára sem. Egyszerűbben fo-
galmazva: amire korábban volt elegendő pénz,

most egyszerűen nincsen. Ma azt
mondják az illetékesek, az egész nyári
költségvetésük nem tesz ki annyit,
amennyiből Karajant a Berlini
Filharmonikusokkal meg lehetne hívni -
de még kisebb csillagokra sem mindig te-
lik. Pedig most már a különböző intéz-
mények, vállalatok, szervezetek segítségét
is igénybe veszik. A zágrábi rádió és
televízió közvetítőkocsijai például e1 sem
mozdulnak a fontosabb helyszínekről,
mert a legtöbb koncertet, előadást egye-
nesben közvetítik, s ezért szép összeggel
segítik a fesztivál költségvetését. A
dubrovniki szállodai és turistaszer-vezetek
is beszállnak, mert a fesztivál nekik is hoz
vendégeket. Vannak lelkes
magántámogatók is. És - ez kissé meg-
lepő, de nem érthetetlen - akadnak mű-
vészek, akik Dubrovnik iránti szerete-
tüktől vezérelve, szokásos fellépti díjuk-
nál kevesebbért is vállalnak szereplést. De
hát meddig lehet megélnie egy nem-
zetközi fesztiválnak ilyen pénzügyi bá-
zison? Jelenleg ott tartanak, hogy
majdnem lehetetlen előre költségvetést
csinálni, mert az inflációs ráta és az
áremelkedések egy éves perspektívában
kiszámíthatatlanok. 1984-ben például
eleve száz százalékot számoltak rá az
1985-re tervezett költségekre és még így
sem volt elegendő a pénzük. Ez a
bizonytalansági tényező a jegyekből szár-
mazó bevételekkel nem ellensúlyozható,
noha például az 1984-es 950 dináros jobb
jegyek ára 1985-ben már 2100 dinár volt.
Ez ugyan mindössze csak hat dollárnak
felel meg, s igen olcsó mondjuk az
edinburghi fesztivál 16-18 fontos
jegyeihez képest - de a nem nyugati
látogatóknak s főleg a hazaiaknak így is
igen borsos összeg.

S épp a jegyárakhoz és az egyéb költ-
ségekhez kapcsolódik az a probléma is,
amelyről 1985 nyarán elég sokat cikkeztek
a jugoszláv lapok. Arról van szó ugyanis,
hogy a jugoszláv tengerpart árai az utóbbi
három-négy évben olyan mértékben
emelkedtek, hogy a belföldi turizmus
egyre inkább visszaesik. Különösen áll ez
a dubrovniki partszakasz-ra s magára a
városra, amely jóval drágább, mint az
Adria más pontjai. A különbség például a
szigetek (mondjuk a népszerű Korcula) és
Dubrovnik ára kö-



zött harminc százalék is lehet - Dubrovnik
„javára". Ebből következik, hogy az
átlagkeresetű jugoszláv állampolgár
nemigen engedheti meg magának sem a
dubrovniki nyaralást, sem a fesztivál
eseményeinek látogatását. Akkor viszont
kinek játszik Dubrovnik? És mit?

A külföldieknek - mondják egyesek. Ha
már úgyis ott vannak és élvezik a
nyaralást, a napot, a tengert, este szívesen
elmennek megnézni, meghallgatni valamit.
Nekik ez nem oly nagy anyagi
megterhelés. Egy nyugatnémet, amerikai
vagy svéd turista otthon egy mozijegyet se
igen kap annyiért, amennyit itt egy rangos
koncertbelépőért fizet. Jó-jó, mondják
mások, de ezeknek a kikapcsolódást és esti
szórakozást kereső turistáknak nem lehet
akármit adni. Zene kell nekik, esetleg
opera, balett. A színházi produkciókat,
mivel azok horvát nyelvűek, nem értik,
azokból tehát (legfeljebb) csak a
klasszikusokra vevők, mert azokat így-úgy
ismerik, s legalább a cselekményt követni
tudják. De a hazai társulatok produkciói -
így a másik fél - nem jelentenek olyan
rangot, ami vonzóvá teszi az előadást egy
jobb-hoz szokott nemzetközi közönség
számára. Vendégjátékokra lenne szükség.
Aha - és miből? - kérdeznek vissza azok,
akik maguk is szívesen vennék a legjobb
szólisták és legjobb együttesek fellépését,
de ők a pénztárkönyv adatait is ismerik.

Olyan kör ez, amelyből alig lehet
kitörni. Próbálkozások azért persze van-
nak. Például az utóbbi években szinte
minden ifjú zenei előadóművész-csillagot
elhoztak Dubrovnikba. Pályakezdő tehet-
ségek s már felfelé ívelő karrierek va-
lóságos parádéja volt itt egy-egy nyáron.
Ez egyik oldalról igen rokonszenves
vállalkozás: Dubrovnik nagy nemzet-közi
hírneve jó röptető lehet egy fiatal művész
számára. Másik oldalról anyagilag is
szerencsés húzás, mert ezek a fiatal
tehetségek még sokkal kevesebbe
kerülnek, mint a nagy nemzetközi nevek.
Ezért aztán az elmúlt két nyáron olyan
nagyszerű, épp hogy huszonéves
zongoristákat, hegedűművészeket, csellis-
tákat volt alkalmam hallani nekem is, hogy
csak ámultam: kik ezek? És mi miért nem
tudunk róluk semmit? Hozzánk miért nem
hívják meg őket? Holott biztosan
kevesebbe kerülnének, mint a nálunk
gyakorta túlértékelt második vonal (ha
nem a harmadik) képviselői.

*

Ez tehát az egyik kísérlet a dubrovniki
nehézségek áthidalására. A másik a - ne-
vezzük így - magánerős megoldás. Azaz a
rendelkezésre álló horvát vagy más köz-
társaságokbeli művészek felléptetése.
Főleg a színházi előadásokban. Ez néha jó
eredményt hoz, néha nem. 1984 nyarán
például Euripidész Bakkhánsnők című
tragédiáját a fesztiválra toborzott együttes
adta elő, Vladimir Milćin rendezésében -
felvonultatva mindazt, ami a modernnek
vélt színjátszásban kötelező sablon, az
ejtőernyős egyenruhás katonáktól a
Sztálin-zubbonyos Kadmosz királyig, az
androgün Dionüszosztól a fémpikkelyes
toplessbe öltözött kórusig -, csak az nem
derült ki, miről is szól ez a tragédia, s
miről akar szólni az előadás. Ugyanakkor
egy főként a különböző köztársaságok
színművészeti főiskoláiról összejött fiatal
csapat kitűnő humorú Marin Držić Dundo
Marojét s ugyancsak Držić érdekes
Hekuba-átdolgozásának egy leginkább a jó
formában lévő Ruszt Józsefre emlékez-
tető előadását produkálta. Volt egy iz-
galmas Bunuel-féle Hamlet-feldolgozás az
újvidéki főiskolások előadásában, s ez
nagyon jó visszhangot váltott ki. Ját-
szották - ugyancsak a fesztivál együttese -
Krleža Areteus című drámáját, s szintén az
ő közreműködésükkel, a fesztivál színházi
produkcióinak művészeti irányítója, a
zágrábi Gavella Színház rendezője, Petar
Veček szcenírozásában Shakespeare
Coriolanusát. S ezzel ki is merült a kínálat
- amihez azért hozzá kell számítani a már
vagy hat-hét éve műsoron tartott Goldoni:
Kávéház egy aranyosan kortalanított
(pontosabban: az osztrák-magyar
monarchiabeli Ragusa-Dubrovnik
napjaiba átemelt) elő-adását, amely
előreláthatólag még évekig szerepel majd
a fesztiválon (elsősorban Tomislav Radić
sziporkázó humorú, az eredeti helyszínt, a
Gundulić teret bravúrosan kihasználó
rendezése, s egy nagy komédiás, Izet
Hajdarhodžić el-söprő lendületű játéka
érdeméből - aki az ereje teljében lévő
Major Tamás-hoz hasonló alkatú és
népszerűségű színész). (Az előadásról a
SZÍNHÁZ 1981. 11. számában olvasható
részletesebb is-mertetés.)

Az 1985-ös színházi kínálat még prob-
lematikusabbnak mutatkozott. Gyakorla-
tilag egyetlen új bemutatót tartottak: a már
említett Veček rendezte Shakespeare I I I .
Richárdot a Lovrjenač erődben, Rade
Šerbedžijával (tíz éve kitűnő Hamlet volt
ugyanitt) a címsze

repben. A másik új előadás amolyan
köztesnek volt tekinthető: Ecce homo
címmel dalmáciai vallásos színjátékokból
állítottak össze egy műsort. S ha nagyon
akarjuk, ide számíthatjuk egy New York-i
együttes (neve: Theatre under the Stars)
Danny and the Deep Blue Sea című
produkciójának előadását. (A darab
szerzője John P. Shanley.) Erre az
előadásra már elutazásom után került sor,
de az utólag átnézett sajtóvélemények
enyhén szólva lesújtóak voltak róla.

Joggal nehezményezték tehát a jugoszláv
lapok, hogy a nagy múltú s épp színházi
vonatkozásban oly jeles hírű dubrovniki
fesztivál egyre kevesebbet nyújt ebből a
művészetből. Az új kínálat mellé
odasorakozó régebbi elő-adások - a
Coriolanus, a Kávéház, a Hekuba, a Dundo
Maroje, Bunuel Hamletja - elég sovány
vigaszt jelentettek, bár ezekkel összeállt
egy legalább szín-vonalában jó műsor.
Viszont igen kevés-szer játszották az
egyes előadásokat, s így nem is tudtak
kifutni, és ezzel a költségeik is viszonylag
magasak lettek, illetve maradtak. Történt
kísérlet a zenés színházi programok
visszaállítására, de ez - a spliti Horvát
Nemzeti Opera Otello-előadása - sem
énekesei színvonalát, sem a rendezést
illetőleg nem érte el egy ilyen rangú
fesztivál követelményeinek az alsó határát
sem. Viszont másra, többre, jobbra nem
volt pénz. Még így is keményen támadták
a lapok a fesztivál irányítóit, amiért a
néhány (és gyönge) Otello-előadásra
érdemén felüli összeget költött. Sokan úgy
vélték, ha már operát játszanak, olyan
darabokat kell kiválasztani, amelyek
kisebb együttest igényelnek, s jellegüknél
fogva eredendően illenek Dubrovnikba.
Így merült fel a Bajazzók és a
Parasztbecsület, Donizetti Szerelmi bajital
vagy Mozart Figarójának előadása - de hát
ezekhez is igen jó énekesek és együttesek
kellenének. Az meg újra csak pénzt jelent.

*

Hogy mit hoz a jövő a dubrovniki fesztivál
sorsát illetően, azt elég nehéz megjósolni.
Sok jóra vagy jobbra nem nagyon lehet
számítani. Az 1985-ös szezont értékelő
írások és ülések hangja arra vall, hogy az
elégedetlenség most már általános - de
hogy honnan keríthetnének több pénzt a
jobb műsor-hoz, arról nem esik szó. Szép
az a javaslat, hogy Dubrovnik legyen a
város klasszikusainak, Marin Držićnek,
Ivo



szemle
Vojnovićnak meg Krležának s a számos
dubrovniki helyszínen abszolút természe-
tességgel jelen lévő Shakespeare-nek az
otthona, de ez elég szűk skálának tűnik, ha
valóban nemzetközi jellegűnek akarják
megőrizni a fesztivált. És akkor még nem
is szóltunk az egyre égetőbb szükségként
jelentkező külföldi vendég-játékokról.
Tudomásom szerint történt tájékozódás, a
fesztivál színházi programját színesítendő,
magyar együttesek irányában is. De hát
sajnos mi sem nagyon vagyunk -
pénzügyileg - export-képesek, s a
költségeket egy magyar társulat esetében
is ki kell valakinek fizet-ni. Szóba
jöhetnének magyar előadómű-vészek,
énekesek, talán teljes operaelőadások is (a
szentendrei Szerelmi bájital, talán úgy,
ahogy van, helyet kaphatna a Gundulić
téren), de az volt a be-nyomásom mind a
két nyáron, hogy a fesztivál vezetői a
lehetséges magyar kínálatokat nem is
ismerik, vagy nem számolnak velük. Hogy
ez csak az ő hibájuk-e, azt nem állítanám.

Mindenesetre: szomorú tény, hogy
Európa egyik legnagyobb múltú s talán a
legideálisabb helyszíneket kínáló nyári
fesztiválja évről évre nehezebb helyzetbe
kerül. Ez a nehéz helyzet sok minden-nek
a függvénye és következménye.
Valószínűleg sokkal mélyebb strukturális
okai is vannak, mint a puszta anyagiak. De
ezekről elmélkedni már nem e hasábokra
kívánkozó feladat.

ANTAL GÁBOR

Benedek András:
Színházi műhelytitkok

„Gellért Endrével nagyon szerettem együtt
dolgozni, mert túl a barátságon ízlésünk,
gondolkozásmódunk is hason-ló volt. Fél
szóból megértettük és tudtuk
továbbgombolyítani egymás ötleteit, ami
különösen az új, színpadon még ki nem
próbált magyar drámáknál bizonyult igen
hasznosnak."

Benedek András írja ezt a Fáklyaláng
kapcsán 1982-ben született dolgozatában.
Gellért „Bandi"-t Benedek még a
harmincas évek közepéről, ÁDOB-os
(állástalan diplomás) korából ismerte,
majd mint Schöpflin Gyulával együtt -
Csokonai Tempefőijének átdolgozója Hont
Ferenc Független Színpada számára. (Itt
Hont Erzsébet volt Rozália, Gellért pedig
Tempefői. Serteperti báró - aki a rendező
ötletéből egy rokokó jojóval jött be a
színpadra - Kozák László. Tempefői
szerepére különben --emlékezik a szerző -
egyszer még Illyés Gyula is ajánlkozott.)

Még nem szabadult fel Budapest,
amikor a szerző - e sorok írója (akkoriban
ifjú hírlapíró a debreceni Néplap-nál) is
emlékszik rá - jelentkezett az újjáéledő
debreceni Csokonai Színház-ban, s ahogy
írja, ott érte a villámcsapás. „Mindaz, amit
idáig elméletileg tanultam, a színház
gyakorlatában minőségileg más." Pedig
hát Benedek András fia -- és fordítótársa -
volt Benedek Marcellnak, és nemcsak a
Tempefői egyik átdolgozója, írt ő saját
drámát is, nagyon érdekeset méghozzá.
De mert nem sokkal Budapest
felszabadulása után több mint
negyedszázadon át a Nemzeti dramaturgja
lett, az önálló drámaírót mintha eltemette
volna. Mások - nem utolsósorban Illyés
Gyula, Németh László, Karinthy Ferenc -
drámáit gondozta, Mikszáth-kisregényeket
vitt színre Karinthyval együtt, s csak az
elmúlt évek-ben kezdtek feltűnni a
folyóiratokban írásai a dramaturgiáról és
egyáltalán a színházról. Ebben a kötetében
hat foglalatban ad ízelítőt - döntően az
elmúlt években született tanulmányok és
cikkek segítségével - pályájáról, amellyel
a budapesti Nemzeti Színházat szolgálta,
akkor is, ha nem minden mű, amellyel

foglalkozott, került színre - legalábbis
nem rögtön - a címlapon látható Blaha
Lujza téri, majd a Hevesi Sándor téri
épületben.

Benedek András - akinek leírásából. (és
dokumentumaiból) a Németh László-i
Galilei története hitelesebben áll előttünk,
mint akár szerzőjének lírai vallomásaiból
- minden becsülése mellett is hitelesen
állítja elénk a Németh László-i
dramaturgia gyengébb pontjait. És
Illyésről - aki Benedeket nemcsak jó
barátjának, hanem belső munkatársának
is tekintette - megállapította (a Különc
című, Teleki Lászlóról írt darab pompás
szerkesztése kapcsán), hogy „korábbi
darabjaiban sokszor zavart, hogy a gon-
dolatok rapszodikus áradata felborította a
szerkezet logikus rendjét". Benedeknek
olyan Németh László-, illetve Illyés-
színművek kapcsán is, amiket nem a
Nemzeti Színházban mutattak be, fontos
szerepe volt az alkotások „színi alkalma-
zásá"-val kapcsolatban. (Ezt bizonyítja
például, hogy a Fáklyaláng nyomtatott
formájában - a színpadon a dramaturg
kihúzta az utalást - Kossuth szeretettel
emlékezik meg „volt professzoráról"

Andreas Benedekről.) Benedek András
szerepe - Gellért Endre aktív segítségé-
vel, majd a kiváló rendező 1960-ban
bekövetkezett öngyilkossága után is -
Illyés és Németh László drámaírói mun-
kásságában feltétlenül tekintélyes. Meg-
értjük, hogy ez a különben több mint
szerény, saját drámaírói munkásságáról
hallgató szerzőt örömmel és elégtétellel
tölti el. Ám azért túlzásnak kell tarta-
nunk, amikor - Illyés színpadi nyelvé-nek
gazdagságával kapcsolatban - azt állítja,
hogy „maradandó prózát a magyar
drámairodalomban Móricz Zsigmondig
hiába keresünk, s őutána is csak egy-egy
műben csillan fel a kérész-életű színpadi
művek csevegési nyelvét meghaladó
stiláris igény". És Füst Milán? -
kérdezhetjük például, hogy olyan
drámaírót említsünk, akit a Nemzeti
Színház sem a „Benedek-korszak"-ban,
sem azóta nem mutatott be? De hogy
olyan kiváló írókat is említsünk, akiknek
műveit akkor adták elő, amikor Benedek
volt a Nemzeti vezető dramaturgja, Déry
Tiborról vagy Háy Gyuláról sem
állíthatjuk, hogy színpadi műveikben ne
lett volna meg a „kérészéletű színpadi
művek csevegési nyelvét meg-haladó
stiláris igény". (És hozzátennénk, hogy
abban az időben, amikor Benedek a
Nemzeti fődramaturgja, majd 1962-től
Osváth Béla beosztottja volt, nem. ját-


