
RADICS MELINDA

Maszk nélkül

Ljubisa Ristic pályájáról

Ljubisa Ristic, aki még nincs negyven-
éves (1947-ben született), a mai jugo-
szláv színház legérdekesebb, legvitatot-
tabb, kiemelkedő egyénisége. Nevéhez
fűződik a KPGT megalakítása 1978-ban,
mely a „kazaliste-pozoriste-
gledalisteater" rövidítése, azaz négy
jugoszláviai nyelven a négyféleképp
nevezett „szín-ház" szó egybeolvasása.
Ez a Ristic-féle színházi program egyik
fő eszméje: a szűk látókörű
nacionalizmus helyett a kulturális nyitás
és egybetartozás vállalása. 1985 őszén
átvette a Szabadkai Nép-színház
vezetését. Itt, Szabadkán, rendezői
szobájában beszélgetünk.

- Apám katona volt, és sokszor költöz-
ködtünk városból városba, Jugoszlávia-
szerte jártam iskolába. Vagy négyszer-
ötször váltottam általános iskolát, külön-
féle gimnáziumokba jártam, az ország
legkülönbözőbb vidékein nőttem fel. De
Belgrád volt a székhelyünk, onnan men-
tem el, oda tértem vissza. Ott kezdtem
jogi stúdiumaimba, bár akkor már tud-
tam, hogy színházzal fogok foglalkozni.
Senki sem kényszerített a jogra. Azért
választottam, mert a belgrádi jogi kar
akkor, a hatvanas években a legkomo-
lyabb belgrádi egyetemek közé tartozott
a humán tudományok terén. A követ-
kező évben rögtön felvételiztem az Aka-
démiára, és rendezést kezdtem tanulni.
A jogot is folytattam még három éven át.
Ott soha nem diplomáztam, de az Akadé-
miát befejeztem. s meg kell mondanom,
hogy munkámban sokkal nagyobb
segítségemre van a jogi egyetem, mint a
színházi Akadémia. Egyszerűen, mert az
ember egy ilyen egyetemen, mint ami-
lyen a jogi, ahol egy hónap alatt hat
komoly vizsgát is le kell tenni, vizsgán-
ként két-három-négyezer oldalt is át kell
venni, az ember módszerességet tanul,
megtanulja észrevenni azt, ami lényeges,
kénytelen szisztematikusan dolgozni, s
ez nagyon fontos a színházi munkában is.
Megtanultuk az alapvető társadalmi
ismereteket, problémafelvetési, problé-
namegoldási módszereket. Az Akadé-
mián nemigen figyelnek erre. Ott az
emberek főleg viselkedni tanulnak,
elszínészkedik a hivatásukat... Ilyen
értelemben iskoláink katasztrofálisak,
veszé-

lyesek a fiatalokra nézve, amire a legtöb-
ben későn jönnek rá. De egyesek túlélik.
Én is túléltem. 1971-ben diplomáztam
Belgrádban, a Nemzeti Színházban.

 Milyenek voltak az akkori egyete-
mistaévek?

 Abban az időben, akárcsak egész
nemzedékem, én is politikával foglalkoz-
tam. Mi vagyunk az a hatvannyolcas
nemzedék. Nagy sztrájkjaink voltak az
egyetemen, erős, nagy hatású volt a
pártszervezetünk, és velünk, egyetemis-
tákkal tartott. Gyorsan felnőttünk. Húsz-
éves koromra már egy fél életet leéltem,
és ma úgy gondolom, az életem komoly
felét. A mi nemzedékünk akkor elveszí-
tette ártatlanságát, politikai és más érte-
lemben is, méghozzá nagyon gyorsan,
egyik percről a másikra. A Studentot szer-
kesztettem akkoriban. Nagy hatása volt a
lapnak, a példányszám is magas volt.
Sokat írtunk, mindenfélével foglalkoz-
tunk, egyszerűen komoly felelősséget
éreztünk a történtek iránt. Úgy, hogy
mire 71-ben befejeztem az Akadémiát,
és a diplomaelőadásomon dolgoztam,
már meglehetős színházi tapasztalattal
rendelkeztem. mellett, hogy barátaim-
mal újságot adtunk ki - a belgrádi
Studentot és a Vidicit -, amellett, hogy
tartottam a kapcsolatot a zágrábi, skop-
jei, újvidéki, ljubljanai kollégákkal, akik
szintén csináltak lapot, egész idő alatt
foglalkoztam a színházzal is. Több ren-
dező mellett voltam asszisztens, és lop-
tam tőlük. s akkor eljött az 1971-es év, és
megcsináltam életem első előadását.
Bojan Stupica, aki akkora belgrádi Nem-
zeti Színházban volt, fölajánlotta, hogy
az ő színházában diplomázzak. Szá-
momra ez nagyon komoly dolog volt.
Aztán meghalt, és meghagyta, hogy min-
den évben egy egyetemista ott csinálja
meg a diplomaelőadását. Mi legyen hát a
diplomamunkám? A színházi világ sze-
mében mi akkor olyan népségnek számí-
tottunk, amely politikával foglalkozik,
nem pedig színházzal. Nekem fontos
volt, hogy bebizonyítsam az ellenkező-
jét. És én ahelyett, hogy Brechtet vagy
valami hasonlót, valami politikai színhá-
zat csináltam volna, ahogy ma monda-
nák, egy „nyálas" darabot választottam.
Egy kommersz darabot. Feydeau egy
vaudeville-jét, a Bolha a fülbét. A belg-
rádi Nemzeti Színháznak, amely sokat
adott a maga komolyságára, kissé kelle-
metlen volt ez a vaudeville, azelőtt ilyes-
mit nem játszottak. Én persze kicsit más-
képp csináltam meg, mint ahogy ők gon-
dolták. Igencsak megrövidítettem a dara-

bot, felgyorsítottam, inkább hasonlított
egy némafilmre, mint egy francia vaude-
ville-re - már ahogy a Nemzeti Színház
akkor elképzelte ezt a műfajt. Odáig
fajult a dolog, hogy nem akarták a színé-
szek játszani. Azt mondták, hogy az
egész egy fabatkát sem ér, hogy szörnyű,
hogy nemis komikus, hogy a közönség ki
fog menni az előadásról. Megkértek,
halasszam el őszre a bemutatót, gondol-
ván, hogy úgyis hamar lekerül a reper-
toárról. Nemet mondtam: az előadás
kész, nincs több dolgom vele. Azt hitték,
hogy csak a diplomázás sürget. Erre azt
válaszoltam, ha így vélik, nem hívok
vizsgáztató bizottságot, és majd a
századik előadáson diplomázok.
Kinevettek, hogy akkor soha nem fogok
diplomázni, mert ez a Bolha a fülbe öt
előadást sem ér meg. A premier óriási,
váratlan siker lett, és még abban az
évben megértük a századik előadást. Így
diadalmasan diplomáztam. Ezt az
előadást még ma is játsszák, tizen-négy
év után. Már nem szégyellik Feydeau-t.
Többé-kevésbé ilyen típusú darabokat
adnak elő. Időközben a színház is
elszürkült, mint á többi, soha többé nem
dolgoztam ott.

 És mi lett a hatvannyolcas nemzedék
sorsa?

 Következtek a hetvenes évek, sötét
esztendők. Félholt, tompa időszak volt.
Az emberek érzéketlenekké váltak az
iránt, ami körülöttük történt. Reakció
volt ez a hatvanas évek nagy lendületére.
A politika és a társadalom fölélte azt,
amit lehetett. Fölélte az eszméket, az
erkölcsöt, a kölcsönöket és mindent.
Szerepét vesztette az egyetem is, meg-
szűnt az izgalmas légkör. A középszerű
emberek ideje következett, akik min-
denre nyomást gyakoroltak. Nehéz évek
jöttek. Csak ma látjuk, mi történt. Sokan
közülünk úgy érezték, el kell menniük.
Egyesek külföldre távoztak, mások
örökre letűntek. Én is otthagytam Belg-
rádot, és kis színházakban dolgoztam,
Vajdaság-szerte. Szabadkán is csináltam
három előadást. Számomra fontosak vol-
tak ezek, talán a legfontosabbak. Párhu-
zamosan dolgoztam Ljubljanában és
Szabadkán, s gyakorlatilag akkor fejlesz-
tettem ki a magam munkamódszerét.
Olyan darabokat boncolgattam, mint
Dusan Jovanovic Igrajte tumor u glavi
(Játsszatok agytumort, avagy a levegő
szennyeződése) című műve, Heiner
Müller Cementje. Az állandó utazások
időszaka volt ez - 1977-78-ban -, vaga-
bundélet. Splitben, amíg egy „kiégett"
színházban Krleza Michelangelo Buona-



rotti című drámáján dolgoztam, találkoz-
tam Nada Kokotoviétyal, aki koreográfus,
balerina, film- és színházi 'rendező is, és
azóta együtt dolgozunk. Együtt csináltuk
a Skopje felszabadítását, a Toscát -
egyszerre Celjében és Zágrábban -, s ez
utóbbi talán életünk legjobb előadása lett.
Ma posztmodernizmus, transzavantgarde
címén futnak világszerte hasonló
előadások. Mi akkor új barokk-nak
neveztük. Az opera esztétikáját
tanulmányoztuk mint az általános, nagy
századvégi színház esztétikáját. Tulaj-
donképpen fölhasználtuk mindazt a
tapasztalatot, ami a XX. századi művé-
szetben fölhalmozódott, az avantgarde és
az avantgarde reakciója által, gyakor-
latilag mindazt, ami a szecesszióban kez-
dődött. Szintetikus stíluskorszak volt ez,
akár a mai.

 Mit jelent tulajdonképpen a KPGT?
 Ez egy olyan szervezet, mely egy-

szerre színházi, politikai és kulturális
mozgalom. Zágrábban a Skopje
felszabadítása előadásával alakult meg.
Az volt az elképzelésünk, hogy a
nacionalizmusok és hasonló kicsinyes
dolgok helyett, amelyek egyes vidékeinket
uralják, olyan tudatot alakítsunk ki,
amelyben a különbözőség, a tarkaság és a
másság olyan értékek, amelyektől nincs
okunk félni. Csak a kicsinyes embert
riaszthatja ez, akiben nincs önállóság.
Minél tarkább világban él az ember, annál
erősebb, jobb, hathatósabb. Igy például
szlovéniai színészekkel zágrábiak
szövegén dolgoztunk. Sokat utaztunk,
Jugoszlávia-szerte játszottunk. Aztán ki
akartunk menni külföldre, és azt hittük,
kinn is maradunk. Nagy turnét tettünk
Ausztráliában, magunk szerveztünk meg
egy amerikai turnét is. Különös
tapasztalatokra tettünk szert, annál is
inkább, mert nálunk nem szokás az ilyen
színházi turné. Sok érdekes emberrel
találkoztunk, sokat tanultunk tőlük,
bizonyos nemzetközi tekintélyre,
barátokra, szak-mai kapcsolatokra tettünk
szert, elismeréseket kaptunk. Igy olyan
bázisunk lett, amelyre most
építkezhetünk.

 Hogy került sor a szabadkai ,ak-
cióra"?
 Azért akartunk Szabadkára jönni,

hogy megpróbáljunk létrehozni egy szín-
házi modellt, egy európai színház mo-
delljét, vagyis hogy külföldi barátainkkal
együtt olyan hellyé alakítsuk Szabadkát,
ahova többfelől jönnek emberek, nem
„fesztiválozásra", ahogy általában szokás,
hanem közös munka céljából. Ezt nem
úgy mondanám, hogy „együttműkö-

dés", egyszerűen csak közös munka. És
egész Európából lesznek vendégeink,
Magyarország, Nyugat-Németország,
Anglia, Olaszország legkiemelkedőbb
színházi emberei, akik hazájukban tulaj-
donképpen magát a színházat jelentik. A
mieink közül a ljubljanai Mladinsko
Gledaliséét hívtuk meg: pillanatnyilag ez a
legjobb jugoszláviai színház. Velük
együtt készítjük majd el a következő évi
terveket. Azt, hogy itt Szabadkán milyen
előadások lesznek, milyen nyelveken, ki
kivel fog dolgozni, ki mit fog rendezni
stb. Bezárjuk a régi szabadkai színházat,
szimbolikusan és a szó szoros értelmé-
ben is. Az épületet ledöntik, és új, egész
másmilyen színház épül majd föl
helyette, olyan színház, melyre 2000 után
is szükség lesz Szabadkán. Az építkezés
ideje alatt a Zsinagógában, a Városházán,
Palicson, az udvarokban csinálunk
színházat. Hét évre előre meg-van a
programja, hogyan váljék ez a szín-ház
egészen fiatallá, ahol majd nem a
korukat, de a szellemüket tekintve fiatal
emberek dolgozhatnak, akik készek koc-
káztatni, készek egészen új dolgokat
befogadni. Egészen nyitott színházra
gondolok, mely sokaknak ad lehetőséget
arra, hogy próbát tegyenek, hogy fel-
tegyék maguknak a kérdést, kicsodák,
micsodák is ők, s mindenekelőtt: mit
jelent az életük? A színészeknek, akik itt
vannak, és akik majd jönnek, az ismer-
teknek és az ismeretleneknek, az iskolá-
zottaknak és iskolázatlanoknak, magya-
roknak, szerbeknek és más nyelvűeknek
itt nem színészkedni kell, hanem világ-
nézetük, életelvük felülvizsgálásával
foglalkozni. Hogy tudatosítsák maguk-
ban, milyen életet is élnek, és hogy
megpróbáljanak másképp élni, jobban,
bonyolultabban, világos történelmi
tudattal, valóságérzékkel. Nem komé-
diázni akarunk itt, hanem nagyon is
komoly és nehéz problémák elé állítani a
közönséget.

-• Ha jól értem, egy specifikus jugoszlá-
viai színházról lesz s z ó . . .

-- A mi színházunknak az a szeren-
cséje, hogy nem olyan a funkciója, mint a
nyugatinak, ahol főleg a szórakozásnak
nemegyszer igen drága fajtáját jelenti. De
olyan helyzetben sincs, mint általában a
kelet-európai színházak, melyeket az
állam finanszíroz, és ezért nekik az állam
igényeit kell szolgálniok, úgy, ahogy az
iskolának, a kórháznak, a rend-őrségnek.
Ma Kelet-Európában a színházak
leginkább a polgári színház modelljére
épülnek, különösen Bulgáriában, a

Szovjetunióban, Lengyelországban. Ná-
lunk erős a piac, nagy a fogyasztási igény,
a társadalom szegény, szinte teljesen
kimerült, de a fogyasztási ösztöne még
mindig erős. Másrészt erős államunk van,
mely ‚a piacot a saját szükségletei szerint
irányítja, és a színháztól is azt várja, hogy
a szükségleteinek szolgáljon. Ezért
részben polgári színház ez a miénk is.
Valami keverékszínház: az állam sem
olyan erős, hogy a gondjaiba vegye, de
pénz sincs arra, hogy a színház „fogyasz-
tóivá" váljék, mint nyugaton. Olyan
ponton működünk, ahol világszínházi
viszonylatban nézve is relatíve legna-
gyobb a szabadság. Nem fenyeget ben-
nünket a nincstelenség, mint a komoly
nyugati színházakat, melyek általában
nagyon szegények. De a színházunk nem
is olyan bürokratikus, és nem is függ
annyira a társadalmi-politikai elittől, mint
általában keleten. Mi itt köztes
helyzetben vagyunk, és gyakorlatilag
nyitott választási lehetőséggel rendelke-
zünk. Választhatjuk az államhoz való
kötöttséget vagy a pénztől való függősé-
get, lehetünk szegények, lehetünk gaz-
dagok. De arra feltétlenül megérett a
helyzet, hogy változtassunk a csőd szélén
álló népszínházmodellen, mely Jugo-
szlávia-szerte felbomlásban van.

 Milyen változtatásra gondol itt Sza-
badkán?

 Sokáig fontolgattuk Nadóval, hol is
lehetne kezdeni. Először Splitben adódott
lehetőségünk, hogy elindítsuk ezt az
átalakulási folyamatot, de ott kudarcot
vallottunk. Igen erős érdekösszetűzések
támadtak Zágráb, Dubrovnik és a helyi
„tradíciók" között. Füstbe ment a terv.
Aztán 1985 nyarán váratlanul újabb
lehetőség nyílt előttünk. Szabad-kán
eldöntötték, hogy bezárják a szín-házat, a
város fejlődni akar, megunta a határ
menti provincia helyzetét. Meg-hívtak
bennünket. Úgy öt-hat évvel ezelőtt
engem egyszer már hívtak, de akkor nem
fogadtam el, nem akartam itt dolgozni,
mert nem tetszett a légkör. Már akkor azt
mondtam nekik, hogy ha a Zsinagógából
színházat csinálnak, akkor történik majd
itt valami. A Zsinagóga egy fantasztikus
épület, de már negyven éve nem
működik, omladozik, lassan haldoklik.
Most azzal hívtak újra, hogy meglesz a
színház a Zsinagógában. Akkor Nadóval
már nem volt mit tennünk, eljöttünk egy
beszélgetésre, és rájöttünk, hogy
Szabadka mégis az a megfelelő hely, ahol
elkezdhetjük elképzeléseink valóra
váltását.



És most naphosszat dolgozunk. Kü-
lönféle ügyekkel próbálkozunk. Madách
Tragédiájából szerkesztettünk egy elő-
adást. Azért esett a választásunk erre a
darabra, mert a magyar irodalom e
klasszikus műve a modern világhoz is
szól. Mi épp azt próbáljuk bemutatni,
miképp van köze Az ember tragédiájának
a mai világhoz. Érdekel bennünket
Ádámnak és Évának, Lucifernek, a
tagadásnak, az Istennek, a rendszernek és
a rendszer tagadásának, az emberi
sorsnak ez a története. Szándékaink
szerint az előadás metaforaként szolgál
mindarra, ami ma a színházzal történik,
nemcsak Európa viszonylatában, hanem
helyi, szabadkai viszonylatban is. s ez
egyben az itt élő nemzetiségek közös
életének „gyakorlása" is. Egy színházi
modellt szeretnénk kiérlelni, mely előre
tekint a századvégre és a jövő század
elejére.

 Mi lenne a legfontosabb ebben a szín-
házban?

A színházban nem a színész, nem a
rendező, nem az író a legfontosabb,
hanem a közönség. A színészek nehezen
értik meg, hogy a közönség okosabb,
mint ők. Hogy a közönség soraiban egy-
szerűen okosabb emberek ülnek. Ha nem
műveltek, akkor van élettapasztalatuk, ha
nem világjárta emberek, akkor van
bennük valami alapvető érzékenység,
amely sokkal autentikusabb, sokkal
inkább forrásértékű, mint a miénk, akik a
színen és a kulisszák mögött vagyunk.
Nehezen hiszik el a színészek, hogy
ennek a közönségnek - mérnököknek,
diákoknak, munkásoknak, parasztoknak,
művelteknek és kevésbé művelteknek, a
nézőtér tarka népének - ezeréves szín-
háznézői tapasztalata van. Hogy azt, amit
látnak, tulajdonképpen a bőrükön érzik,
ez számukra érzéki dolog, egyáltalában
nem intellektuális. A színházban a
percepció elmélete érvényes, a naiv angol
filozófusok empirista elmélete - Hume-é,
Baconé -, akik szerint semmi sem érheti
el az intellektust, ami azelőtt nem volt
meg érzéki szinten. Tehát mindannak,
ami a színházban történik, át kell hatnia
az érzékeken, mindennek láthatónak,
hallhatónak, tapinthatónak, szagolhatónak
kell lennie, közvetlen és közvetett
értelemben. A színház anyagi, tapintható
dolgok együttese. Ezt sokszor a
színháziak értik a legkevésbé. Nem értik,
hogy a közönség tulajdonképpen tudja,
mikor hazudnak, hogy a nézőtér és a
színtér közös megegyezéséből születnek a
hazugságok, amelyek körülvesznek
bennünket. Semmi érvényes nem jöhet

létre a színen, ha a színész nem ismeri
közönségét, ha nem egyeznek meg az
alapvető kérdésben: együtt hazudjanak-e,
vagy közösen bocsátkozzanak az
igazmondás veszélyes és végtelenül
bizonytalan kimenetelű kalandjába?

 Végül: felszámolható-e az élet és a
művészet között húzódó határ?

 Nincs mit felszámolni, a művészet
maga az élet. Ugyanolyan materiális ele-
mekből áll, mint az élet. A színházban,
akárcsak a többi művészetben, az ember
Isten akar lenni, hogy újraalkossa a vilá-
got. Persze, ami az Istennek hét nap alatt
sikerült, az a művésznek sok kínlódásába
kerül, „pokolra száll", küzd, hogy egy
szebb, humánusabb világot teremtsen. A
mű sosem tökéletes, a művész elégedet-
len. De épp ezért újra s újra lesznek olya-
nok, akik az istenekhez akarnak hasonlí-
tani.

A következő számaink tartalmából:

Csáki Judit:

Tükör nélkül

Földes Anna:
A Vendégség - tizenöt év után

Csizner Ildikó:
A titokzatos utazók

Bécsy Tamás:
Az etikusság szépsége

Szántó Judit:
Ketten, angolszászok

Koltai Tamás:
Szabálygyűjtemények pedig nincsenek

Hekli József:
Portrévázlat Leonyid Zorinról

EÖRSI ISTVÁN

Ristic és Madách

Ljubisa Ristié, a modern jugoszláv szín-
ház kedvence és fenegyereke 1985 szep-
temberében vette át a Szabadkai Nemzeti
Színház irányítását. Feltehetően a hely
szelleme vonzotta, az a remény, hogy a
nemzeti kultúráknak ezen a talál-
kozópontján olyan műhelyt hozhat létre,
melynek vonzereje és hatása túlsugárzik a
határokon. Olyasféle nemzetközi szín-
házi központ létesítését tűzhette ki célul,
mely elkerüli a hagyományos siker-
mechanizmusokat, és kulturális hídfőül
szolgálhat a kettéosztott Európában.
Rögtön kapcsolatba lépett magyar, német
és - tudomásom szerint - olasz színházi
emberekkel, együttműködésre kérve fel
őket. Öktóber 12-én került sor első
bemutatójára, a Madách-kommentárokra.
Ezt az előadást én az 1986-os BITEF
alkalmából néztem meg.

A Tragédia időszerűsége

Lucifer álmot küld a Paradicsomból fris-
sen kiűzött Ádámra. Az álom során
végigvezeti a történelmen. mikor Ádám
felébred, nincs kedve végigcsinálni ezt.
Öngyilkosságot követne el, de - mint
köztudomású -Éva a döntő pillanat előtt
bejelenti, hogy anyának érzi magát. Az
öngyilkosság elveszti értelmét, mert a
történelem meggátolhatatlan. Az Úr a
darab utolsó mondatában ki akarja
egyensúlyozni a kétségbeejtő látomásso-
rozatot: „Ember küzdj és bízva bízzál" -
mondja.

A darab koncepciójának központi
gyengeségére már sokan felhívták a
figyelmet: ha a történelmi jeleneteknek
hiszünk, akkor az Úr buzdítása értelmet-
len. Ha azonban ezt vesszük komolyan,
akkor hamisnak kell tartanunk a műben
ábrázolt világfolyamatot. Ebből a csap-
dából az a mentegetésül szolgáló állítás
sem vezet ki, hogy Lucifer a történelmet a
saját szemszögéből mutatja be: Madách a
szöveget és a történelmi színek
szerkezetét úgy formálta meg, hogy
semmi se szóljon a luciferi értelmezés el-
len.

Ez az ellentmondás nemcsak Madáchra
jellemző. A nagy magyar lírikusok is
világgá kiáltották időről időre


