
„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,
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zerető súlyos, mondhatni bűnökkel
erhelt, mázsásnak tűnő jelmezekben
épnek elénk (Claudius, Ophelia), jóllehet

hasonló jelmezű Gertrud csak a bűn s
em a változó funkció (anya!) okán kap-
solható a sorba. Továbbá az is nyilván-
aló, hogy az állandó struktúrákat (diplo-
ácia, bürokrácia, katonaság) mai ruhákba

ltöztették. Akárcsak, hogy Hamlet és a
ele rokonszenvezők viselete afféle
tmenetet mutat, jelmez is, de a mai
iatalok öltözködésére is utal. Az már
zonban nem látszik, hogyan lesz ebből a
arkaságból tartalmában lényeges
iszonyrendszer. Hasonlóképpen ér-
elmezhetetlen a zárójelenet: a norvég
ereg felderítő uniformist viselő diákok-
ént lepi el a véres tragédiasorozat szín-
elyét, ám vezérük, Fortinbras, földig érő,
yűtt, fekete télikabátban lép színre. Hogy
ell értelmezni a kétféle ruha ötletét, s mi
z összefüggés köztük? Számomra ez
ppen úgy talányos, mint az a jelenet,
melyben a színpad fölé emelt platón
rcruhában megjelenő idős Hamlet, a
zellem alteregójaként a színpadon levő
írgödörből egy huszadik század eleji -
osztolányi vagy Juhász Gyula képeiről

smert - értelmiségi lép elénk. Nem az a
robléma, hogy ugyanaz a szereplő több
áltozatban van egyszerre a színen
Opheliából is három van, jóllehet közülük
sak kettő, a szenvedélyesen erotikus - a
ején kis ördögszarvak van-nak - és a naiv,
rtatlan, szófogadó desifrírozható
iztonsággal, míg a harmadik vagy egyesíti
z előbbi kettőt, vagy valami mást
elképez), hanem hogy mi a lényegi
apcsolata vasember és a tépett lelkű, neu-
ózisos intellektuel között, aki Színészki-
ályként is szerepet kap az előadásban.
rre sem a jelenet nem utal, sem az elő-
dás egésze nem ad magyarázatot.

De akár epizódról epizódra, ötlettől
tletig haladva bizonyítható a palicsi
amlet megoldásainak magábanvalósága,

mi végül is kuszaságot eredményez. Bár
ehet, ezzel a módszerrel felesleges
ejtörést okoznék magamnak s az
lvasónak is, mert egyszerűen csak könnyű
yári mutatványként (látványosságként?)
ell nézni az előadást, s közben lelkesedni
mint sokan teszik -, mert a tópart óriásfái
özött ültünk a friss levegőn vagy három
rán át, az előadás előtt a zenekar régi
elódiákat játszott, míg mi hideg Coca-
olát ittunk. Lehet. Csak-hogy, emberek,
z Shakespeare volt, s tőle sem akármi,
anem éppen a Hamlet, amit előtte magyar
yelven itt nagyon régen, s utána ki tudja,
ikor láthat ismét a szabadkai közönség

zínészeitől, akik

közül ezúttal Albert János hivatalnokmód
korrekt, szürke ruhás Poloniusa mellett
aligha lehet mást kiemelni. Koricza Miklós
végigkiabálta Claudius szerepét, ami kevés
a hatalom és az önkény kifejezésére. Jónás
Gabriella jégbe hűtötte s így jellegtelenné
tette Gertrudot. A vendég Jakab Tamás
tönkretette a nagymonológokat, és renge-
teget bakizott. A többiek pedig nagyjából
felmondták - ki hangosabban, ki halkab-
ban, ki sok, ki kevesebb hibával, de rendre
pontos értelmezés nélkül - szerepüket. A
három Ophelia (Faragó Edit, Gyenes Zita,
Varga Henrietta) csak jelkép volt. Árok
Ferenc részegre komédiázta az Első sír-
ásót. Bicskei István Szellem-Színészkirály
összevont szerepében érezni a drámai
erőt, kár, hogy nem építhető be az előadás
organizmusába, egyszerűen azért, mert ez
nincs.

Julius Caesar

Az előadás a palicsi Hamlet folytatása,
csak ha lehet, még kuszább, s talán mert
kifejezettebben mai és nagyon időszerű
kíván lenni, még inkább következetlen.

Zsibvásár. Van itt fekete Mercedes, ezen
érkezik fáklyás díszkísérettel végig a fősé-
tányon a Nagyteraszig Caesar, akit mai
szabású fekete ruhája láttán inkább
Cézárnak kellene írni, és ezen érkezik
majd az özvegy is, kinek egyik kezén
fehér, a másikon piros kesztyű díszeleg,
így jelezve magatartásának kettős jellegét.
S van katonai jeep, ezen a pártütő Cassius
tűnik fel többször is nagy fékezéssel,
kapkodón, polgári ruhája felett fehér,
földig érő köpenyben; ez lesz az
összeesküvők viselete. Van jugoszláv
katonai ruha, mindkét tábor ezt viseli, és
van (cári?) orosz tiszti egyenruha,
Octavianus és Lepidus viseli. Látunk egy
nyugágyas jelenetet, amely olyan, mintha
a jaltai találkozón készült volna egy
későbbi triumvirátust ábrázolva, akik azzal
szórakoznak, hogy felosztják egymás
között a világot, és van egy kávé-házi
jelenet, melyben a divatosan öltözött
táncdalénekes nem más, mint Brutus, az ő
vallomását hallgatja asztalok mellett né-
mán a tömeg, az egyik sarokban helytelen-
kedő - lábuk az asztalon - néhány mai,
farmerruhás, csizmás kocsmai duhajjal. A
legkülönfélébb zenekíséretre figyelhetünk

Hamlet (Jakab Tamás) és az egyik Ophelia a Hamletben



fel, Glen Millertől a különösen gyakorta
felhangzó arab zenéig. S mindezt nem is
keresve, csak találomra válogattam össze,
azzal a szándékkal, hogy érzékel-tessem
az ötletek halmozását. Azt, hogy nem
szintézist látunk, mert nincs egy közös,
egységes vezérfonál, mely köré az
ötleteket szervezik, amely rendszerbe
egyesíti a gondolatokat, a tapasztalatokat,
hanem eklekticizmust, s ennek is azt a
változatát, melyre teljes mértékben illik
Szentkuthy Miklós meghatározása:
„korszerű stílus hiányát meddőn leplező-
foltozgató epigonság". Ha a nagyon is
konkrét jeleket úgy próbáljuk értelmezni,
ahogy a pillanatnyi látvány alapján ez
logikus lenne, akkor nem jutunk
messzire. Ha egy csetepaté arab kísérő-
zenével zajlik, akkor esetleg a több éve
tartó iraki-iráni háború ötlik fel bennünk,
ahogy másban a bejrúti események képei
tűnnek fel, ha idegen tisztek által
vezényelt, két, jugoszláv katonai unifor-
misba öltöztetett tábor csap össze, akkor
is lehetnek egészen határozott asszociá-
ciónk. De mit gondoljunk akkor, amikor

egy ilyen csatában paradicsomok röp-
ködnek. mi véresen komolynak látszott,
az komédia csupán? Lehet, de akkor most
mit gondoljon a tisztelt néző, mikor
higgyen az előadásnak, s mikor ne?
Ahogy az ötleteket halmozzák, annak
arányában halmozódnak a kérdő-jelek és
a következetlenségek. Vagyis: az
előadásnak éppen az a leggyengébb,
legproblematikusabb rétege, amit eré-
nyének szántak, a gondolattársítások
szabadsága, az ötletek parttalansága.

S mert Janez Pipan rendezése - mint
nem is olyan régen a Sinkó Ervinről szóló
dráma esetében Belgrádban - megelég-
szik csupán ötletekkel, s nincs figyelme,
ereje olyan izgalmas - és kifejezetten mai -
emberi kérdések kibontására, mint pél-
dául a brutusi magatartás, vagy a Brutus-
Cassius közötti konfliktus, természetes,
hogy Caesar, aki csak sziluett
Shakespeare-nél, nem alkalmas drámai
hősként történő ábrázolásra. Csak ok,
ürügy a történet többi szereplője maga-
tartásrajzának megmutatására. A dráma
irodalma régóta egyértelművé tette,

hogy az igazi főszereplő nem Caesar,
hanem Brutus. Ot kell megnyerniük az
összeesküvőknek, s amikor meggyőzik,
hogy Róma érdeke a császár halála, akkor
Caesar egyik legkedvesebb embere adja
meg a halálos döfést. Majd nem tud napi-
rendre térni a gyilkosság felett, végül is
olyan szerepbe sodródik, ami legtávolabb
áll tőle, alkatától, lelkétől: hadakat vezet.
Alexander Bernát Hamlet-szerűséget lát
benne, akit „inkább megérzünk, mint
fogalmakba foglalhatunk". Nem a tettek,
hanem a gondolatok embere, tépelődő
típus, aki lelkiismereti problémákkal
küzd, s csak a kényszer sodorja a
cselekvők közé. Cassius hatására „válik a
tett emberévé". S itt a másik nagy és
izgalmas, vitathatatlanul mai kérdés az
egy oldalon levő, az egy párton belüli két
vélemény, kétféle magatartás vitája, amit
Shakespeare Brutus és Cassius kettősé-
ben kínál fel.

A palicsi megjelenítés teljesen mellőzte
a Brutus-kérdést. mikor Kovács Frigyes a
díszkísérettel érkező Caesart (Albert
János) fogadja, a jelenet ellenállhatatlanul
emlékeztet azokra a pillanatokra, mikor a
vidéki politikus látogatóba jön, s az igazga-
tósági épület lépcsőjén a birtok igazgatója
siet elé. Ez a jelenet annyira üres, hogy
nyilván eleve és visszavonhatatlanul meg-
határozta a színész további jelenlétét az
előadásban. Ilyen „belépő" után Brutus-
nak semmi esélye sincs arra, hogy meditáló
értelmiségiként vegyen részt a történet ala-
kulásában. Majd csak Cassiusszal (Árok
Ferenc) folytatott vitáiban mutatkozik
vagy inkább csillan meg egy igazi dráma
elmulasztott lehetősége. Kettejük szikrázó
érvcsatájából látszik, milyen komoly és
jelentős feladatra is képesek lennének szí-
nészeink, ha ehhez kellő rendezői segít-
séget vagy legalább csak lehetőséget kap-
nának. A segítséggel általában baj volt.
Erezhette ezt Antoniusként Koricza Mik-
lós is, akit nagy szónoklatában - „Temetni
jöttem Caesart, nem dicsérni" - a rendező
teljes egészében a tömeg segítsége nélkül
hagyott. Hogy a fontos, egy egész előadás
koncepcióját hordozni képes jelenet nem
sikkadt el, mint a Hamletben a monoló-
gok, az nemcsak Shakespeare, hanem a
színész érdeme is. Persze az igazsághoz
tartozik, hogy Koricza más pontjain az
előadásnak szinte észrevétlen. Színészi
tekintetben mindenképpen az egyik leg-
erőteljesebb alakítás Bicskei Istváné, aki
a mohón faló, zabáló, gyorsan véleményt
cserélő Cascában a csőcselék pontos
természetrajzát, a zavarosban halászók
hiteles képét adja.

A lázadók a Julius Caesarból: Sebestyén Tibor, Kovács Frigyes és Árok Ferenc



Jelenet a Titus Andronicusból (Szabó Attila felvételei)

Kétségtelen, hogy a palicsi Julius Cae-
sar a teljes pusztulást mutatja meg, de
grand guignolszerű megpróbáltatásokat
nem okoz a közönségnek. Az előadás
igazi értékeit az említett színészi pillana-
tok mellett néhány szép, fekete, vörös és
fehér színből kombinált, a fáklyás világí-
tással térbeli mélységet nyert festői be-
állítás jelenti. Így az előadás inkább a
szemnek s nem az értelemhez szól, holott
ha Brutus nejének csata előtti,
Shakespeare-nél nem található kifakadá-
sára - „gyűlölöm a politikát" - és az elő-
adás toldalékára, melyben Antonius a
Nagyterasz emeleti ablakából kiáltja fe-
lénk Appianosz Római történelem című
művének a rendőri hatalomgyakorlásról
írt soraira gondolunk, akkor nyilvánvaló,
hogy a Julius Caesar színpadra állítóit
egészen más szándék vezette. De ehhez
nem végezték el a szükséges alapozást, s
így igencsak felemás előadás sikeredett,
amelyben a dráma nagy, izgató emberi
kérdései háttérbe szorultak. S erőszakot
követtek el Vörösmarty fordításán is, nem
azzal, hogy beleírtak, úgymond kor-
szerűsítették, sokkal inkább, hogy olyan
színpadi jelenetekbe kényszerítették,
amelyekben veretessége, költői ereje
pátosszá ürül. Ha - s ez a Hamletre is
vonatkozik, amelynek van modern át-
irata - kifejezetten mai akusztikájú meg-
jelenítés a cél, akkor ésszerűbb lenne
újrafordíttatni vagy nagymértékben át-
dolgozni a klasszikus fordításokat.

Különben olyan nyelvi hibrid születik,
amely egyetlen előadásra is életképtelen.

Titus Andronicus

Ha Shakespeare-műveket játszani a leg-
komolyabb színházi vállalkozások közé
tartozik, akkor a Titus Andronicus színre
állítása nem is Shakespeare-, hanem
istenkísértéssel egyenlő. Nem azért, mert
sokan és sokáig nem tartották méltónak a
nagy íróhoz, s az előadásnak fel-tétlenül
be kell bizonyítania, ez a mű is a Hamlet,
a Lear király, a III. Richárd - hogy csak
azokat a drámákat említsem, melyeket
kapcsolatba szokás hozni a Titus
Andronicussal - írójának tolla nyomán
készült, ez különben is filológusi,
irodalomtörténészi feladat, s nem
színházi, hanem mert ebből a „kamasz
darab"-nak mondott műből, amely túl-
csordulásaival valóban rémdrámára em-
lékeztet, mai, jó színházat kell csinálni. s
ez szinte lehetetlennek látszik. Az még
akár megindító is lehet, ahogy újabb
sikeres hadjáratából visszatérve a Rómát
negyven éve fegyverével szolgáló hadve-
zér lemond hatalmáról, nem fogadja el a
felajánlott császári címet, és ezzel egyik
pillanatról a másikra a rettegettből ki-
szolgáltatottá válik, ám amikor az ese-
mények gyors alakulása folytán - s mert a
történet szereplői között túl sok a gonosz
szereplő, akinek embert ölni és öletni

nem több, mint legyet agyoncsapni -
beindul a hullagyártás. akkor válik veszé-
lyessé a Titus Andronicus színpadra állí-
tása. Nem mintha manapság a tömegmű-
vészetek s az élet ritkán produkálnának
hasonló gyilkosságsorozatokat, hanem
mert a Titus Andronicust nem lehet kö-
zönséges horrorként játszani. Shakes-
peare miatt sem, de azért sem, mert ren-
delkezik olyan többlettel, amellyel a szé-
riagyilkosságokat tartalmazó krimiter-
melés nem, s amit egy magára valamit is
adó rendezőnek illik megmutatnia.

Dusan Jovanovic Titus Andronicusa
azáltal válik konkréttá, hogy erőteljesen
általános, azzal aktuális, hogy magas
színvonalon művészi. Ez az előadás nem
a borzalmakat hajszolja (nem folyik para-
dicsomlé!), bár nem iktatja ki a gyilkossá-
gokat sem (ha csak teheti - s a zárójelene-
tig teheti - színen kívül intézi), de Titus
tévedését, majd magányosságát és egy
személyben bűnös s áldozat emberi tra-
gédiáját mutatja meg. Nem rémdráma,
hanem dráma a mű palicsi - úgy tudom,
első - szerbhorvát előadása.

A siker záloga nemcsak a tudatos ren-
dezés, a többnyire kiváló színészek,
hanem a színhely megválasztása is. Pali-
cson a Titus Andronicust egy halálkatlan-
ban játsszák, amelyben bátor motorosok
száguldanak szinte vízszintes helyzetben
róva a köröket az óriáshordó falán. A
színhely - metafora: éppen úgy veszély-
helyzet, mint a Titus Andronicus meg-



annyi szituációja. S ha már tudatosságot
mondtam, akkor most mértéket is kell
mondani. Dusan Jovanovié ugyanis nem
erőlteti a színhely funkcióját, nem játszik
rá a helyzetre. A szereplistán olvasható
motoros három ízben száll nyeregbe. Elő-
ször, miután a hadjáratból visszatért római
sereg a szabadtéri fogadtatás (nem éppen
sikerült jelenet) után „bevonul" Rómába,
ekkor mintegy jelezve, hogy nem minden-
napi színhelyen vagyunk, körbehajt, meg-
remegtetve a hordó fölé szerkesztett
háromsornyi nézőteret. Másodszor, afféle
szünetjelzőként, talán zenekari közjáték
helyett, természetesen ismét nem függet-
lenül attól, ami történt, és előre utalva a
befejezés mészárszékjellegére is. S har-
madízben az előadás végén, mintegy a
tapsrendbe iktatva, de ekkor mögötte ott ül
a főszereplő Rade Serbedzija is.

A három motorozás közül az első az iga-
zán döbbenetes, ez rendelkezik drámai
funkcióval, ekkor aktivizálódik a nézőtér,
eszmélünk rá, mit is látunk, minek
vagyunk a részesei. Ezután a halálkatlan-
ban nem történik semmi egyéb, csupán
eljátsszák a játszhatatlannak ítélt darabot.
De ezt zömmel kiváló színészek teszik,
akik a rémdrámábán pszichológizálni,
belülről ábrázolni is tudnak, s így emberi
mértékre szállítják alá a borzalmakat,
emberi tragédiaként értelmezik a horrort.
Rade Serbedzija Titusa bűnös is, áldozat is,
de inkább az utóbbi, akit kegyetlensége el-
lenére is emberként sajnálunk. Kivált
akkor, amikor ráébred, neki már nincs mit
veszítenie, egyetlen célja úgy semmisíteni
meg tudatosan önmagát, hogy ellenségei
előbb lépjenek át a holtak birodalmába.
Amikor megcsonkított, meggyalázott
lányát, Laviniát megöli (hogy élhet egy
megbecstelenített lány?), akkor ezt szenv-
telenül teszi, de nem kegyetlenségből,
hanem szánalomból öl, mert kire maradjon
a szerencsétlen, ha majd az apa sorsa
beteljesül. De amikor az előadásvégi halál-
rulett pörög, s Titust is megölik, nem hős-
ként, hanem áldozatként gondolunk rá, aki
megérdemelte sorsát.

Sokkal nehezebb feladat emberként lát-
tatni Aaront, Tamora mór szeretőjét, aki
minden gyilkosság eltervezője. Miodrag
Krivokapiénak azonban sikerült. Nemcsak
kegyetlen, bosszúálló monstrum, hanem
kisemmizett is, akiben felvágták a méreg-
zacskót. Krivokapié eljátszhatatlan szere-
pet tesz monumentálissá. Aaronja a palicsi
előadás igazi csodája. Tamora két ördög-
fajzat fia - Damir Saban és Aleksandar
Cvjetkovié - két punk, s így általuk korunk
kegyetlenségre való hajlama is helyet kap

az előadásban, de minden erőltetettség
nélkül, a jel drámai értelemben funkcionál.
Petar Radovanovic az idős Marcus And-
ronicusként meggyőzően aggódó tehetet-
len öreg, akinek szavára senki sem hallgat.
A nyelve tépett, kézfeje levágott Lavinia
Ana Kosztovszka, aki nem őrjöngéssel,
hanem tehetetlenségből fakadó fájdalmat
éreztetve válik az egész előadás egyetlen
tragikus szereplőjévé, áldozattá. Tamora
békét hirdető, de bosszút szító kétarcúsá-
gát Inga Appeltnek nem sikerült teljes
mértékben kifejeznie. Váltásai hatástala-
nok, s egyik alakjában sem tud hangsúlyos
lenni. Akárcsak Danilo colié Saturninusa,
aki botcsinálta császárként sem bábja, sem
irányítója nem tud lenni a véres, de emberi
történések halálkatlanában.

Külön kell szólni a már említett har-
madik motorozásról, amikor az előadás
végén Rade Serbedzija is nyeregbe ül, s
integetve tesz néhány kört a hordó falán.
Mi ez? Hatásvadász befejezés vagy meg-
nyugtatás, tapscsalogatás vagy katarzis,
hogy mégsem olyan rémes a világ, mint
amilyennek a halálkatlanbéli történet alap-
ján hihetnénk. Ez is, az is, mint ahogy egy
kiváló előadáshoz illik. Dusan Jovanovié
rendezésében az sem elhanyagolható
mozzanat, hogy ő egyetlen jól megválasz-
tott metaforával - halálkatlan - fejezi ki
azt, amit mások a jelek, a jelképek, az
utalások és a metaforák halmozásával
vélnek megoldani. De ez már átvezet és
segít olyan kérdések megválaszolásához,
melyeket a ristici irányítás alatti színház
vet fel, amelyek egy évad egymástól távol
eső bemutatói láttán alig vagy egyáltalán
nem tűnnek fel, de a fesztiváli sűrítettségű
menetrend során ugyancsak kiütköznek.

Az önmagát újnak deklaráló színjátszás-
nak valóban vannak újszerű megoldásai,
de legalább olyan mértékben használ sab-
lonokat is, mint bármelyik régebbi, megta-
gadott változat, azzal a különbséggel, hogy
ezek a sztereotípiák talán még szembetű-
nőbbek. A cél - láthatóan - a totális valóság
létrehozása, de ennek érdekében nem egy-
fajta rendszeresség kialakítását - az elutasí-
tott helyett -, létrehozását tekintik célhoz
vezetőnek (jóllehet, az elemek ismétlődé-
sével óhatatlanul is elkerülhetetlen vala-
miféle merevedés!), hanem a spontanei-
tást, a rögtönzésszerűséget, s ezért látszik
természetes eljárásnak az ötletek válogatás
nélküli felhasználása. Dezilluzionizmusa
ennek a színházeszménynek kétségtelenül

a rendszerré szervezett művészet tagadá-
sában mutatkozik meg. S mert ez és egy új
szenzibilitásnak nevezett igény fokozott
mértékű „képéhséggel" jár együtt, kifeje-
zettebb a vizualitás iránti vágy. Nagyobb
szerepet kapnak a színek, a tér felhaszná-
lása s a ruhák, jelmezek. Kivált az utób-
biak, mert általuk a legkönnyebb a szigorú
logikán alapuló rendszerek megkérdőjele-
zése, s ugyanakkor a ruhákkal fejezhető ki
az a szándék is, hogy az előadások látha-
tóan maiak, időszerűek legyenek, jóllehet,
az eredménye igencsak problematikus.

Természetesen nem úgy vetődik fel a
probléma, hogy lehet-e, szabad-e viselet-
beli összevisszaság, a teljes anakronizmus.
Persze, hogy lehet, hogy szabad, nemcsak
mert semmi sem örök, azért is, mert az
efféle „újítás" visszatérés a shakespeare-i
színházhoz, a hagyományhoz, s mert a
korok, stílusok keverése valóban szolgál-
hatja az új színházideált is, amelynek célja
az illúziók rombolása. Ám ha közben nem
derül fény a dráma, az előadás és a koncep-
ciózus mondandó viszonylatában a meg-
oldások értelmezésére, akkor ezek proble-
matikussá válnak. Ha nem az értelmezés
és a megértés síkján funkcionál, akkor
megmarad külsőségnek, frappáns ötlet-
nek, érdekes látványnak. Csakhogy a lát-
vány a színházban nem lehet önmagában
cél, mert másodlagos, mert eszköz, amely
létjogosságát az értelmezéstől nyeri.

Úgy tűnik, mintha a kifejezett vizualitás
megrekedne a látvány, a puszta jelek szint-
jén. (Hasonló figyelhető meg a többi, sab-
lonná váló megoldással is, a szerepek és a
replikák feldarabolásával, a zene használatá-
val, a tömegeket mozgató futkározó koreog-
ráfiával stb.) Kétségtelen, hogy ennek a szín-
házeszménynek kialakul a saját szemanti-
kája, hogy színházpoétikai vizsgálódása
immár lehetséges, de mintha mindezen
„újdonságok" inkább csak keretet
nyújtaná-nak egy színházhoz, amely
tartalmában nem - esetleg jeleiben - létezik,
ismerhető fel. Nincs kovásza ennek a
színháznak, s ezért szétfolyó. Mert a
varázsszóként hangoztatott eklektika vagy
posztmodernizmus fölöttébb kétes fogalmak.
Szerintem ez az „új" színház még csak
horizontális kiterjedésű - vízszintes.
Mélység és magasság nélküli.

S egy dolog ebben a pillanatban teljesen
megoldatlannak látszik, és ez nagyon elgon-
dolkodtató. A színész helye az új színházban.
A színészé, aki a gyilkos tempó következté-
ben képtelen kellően felkészülni, kiérlelni
alakítását, egyik nagy szerepből a másikba
zuhan, olykor még a szöveget sincs ideje
megtanulni, s aki egy kellékké lesz csak a sok
közül.


