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VILÁGSZÍNHÁZ

engyel előadás - fogalmazom meg magamban
zinte akaratlanul véleményemet kifelé jövet az
lőcsarnokban Szilágyi Andornak a kaposvári
6-os pályázaton második díjat nyert drámája
sbemutatóját követően, amelyre Babarczy
ászló rendezésé-ben az újvidéki Szerb Nemzeti
zínházban került sor. S csak később, a több
onatkozásban (nyelv, színhely) is szokatlan
lőadás újragondolásakor merült fel, miért és
onnan ez a besorolás, legyen ez csupán
pontán, hiszen nem láttam anynyi lengyel
lőadást, hogy magabiztosan kijelenthessem: a
öbbemeletes cím helyett (Horváth Nelli
lveszített szüzessége, avagy M. Pepe
érhetetlen szenvedései és igaztalan halála,

vagyis Egy árulás anatómiája, avagyishát A vér-
ompás maszkabál, XX. századi magyar bő/tér-
nekek) az elfogadhatóbb Pepe, avagy az angya-

ok lázadása címmel jelölt Szilágyi-mű valóban
lyan, mint egy lengyel előadás. Annál is kevés

bé, mert amit lengyelektől láttam, nem mind és
nem éppen ilyen volt, de azért néhány előadás-
fotó és főleg a leglengyelebb szerzők,
Wyspiański, Witkiewicz, Gombrowicz vagy
Różewicz műveinek olvasmányélménye mégis
magyarázatul szolgálhat az újvidéki előadás
kiváltotta fel- vagy ráismerésre. Az
elraktározódott emlékek és el-képzelések
találkoz(hat)tak egyfelől Szilágyi Andor
moralizáló jellegű szövegével, másfelől pedig az
előadás egyszerre vaskosan realista, már-már
brutálisan naturalisztikus és szürrealisztikus
jegyeket, költőiséget és nyers duvarságot, lírát
és publicisztikát egyesítő szélsőségei idéz(het)-
ték fel a lengyel hivatkozást.

Akárhogy is történt, nem véletlenül történt,
hiszen Szilágyi Andor - a szerző által szado-
mazochisztikus nemzeti nagyoperettnek mon-
dott - műve a nevezett lengyel írókat követve
egyszerre láttatja a történelem véres mindennap-
jait és a történelmet egyetlen metaforába (élet =
vágóhíd) tömörítő világvíziót; egyesíti a köznapi
történetet és a világtörténelmet; egyszerre üze-
mel benne a Szegfű család vezette böllérműhely
és az emberiségnek nevezett állatseregletet ret

tegésben tartó diktatúra. Ha az élet vágóhíd, s a
diktátor böllér, akit otromba és ostoba legények
serege szolgál, akkor ebbe a képletbe minden
egykori és minden mai kisember és diktátor
elhelyezhető. Ahogy a színlapi eligazítóban a
rendező írja: bár a történet a magyar viszonyokról
szól, de mindenki, aki ezen a tájon él, felis-
merheti benne saját szűkebb környezetét.

Es az előadás közönsége fel is ismeri. Nem
azonnal. Kezdetben mintha a várakozásnak meg-
felelően 56-os magyar történetként próbálná ér-
telmezni a böllérvallatásnak alávetett, makacsul
hallgató fiatalember, Pepe esetét. De amikor fel-
ismeri, hogy itt másról van/lehet szó, akkor már
saját mindennapi fő- és segédbölléreit látja, és a
vágóhíd is fölöttébb ismerős. Többé nem a pesti
srác, a kiskorú halálraítélt sorsa érdekli, aki bör-
tönben várta ki kivégzésére feljogosító nagyko-
rúságát - mellesleg szólva Szilágyi bár kiinduló-
pontul használja, nem teszi hangsúlyossá M. P.
történetét, s mintha nem is az elítélt fiúra hűsé-
gesen várakozó szerelmesből árulóvá lett lány,
illetve az önmagukat eláruló, bemocskoló fiata-
lok pálfordulása érdekelné (jóllehet ilyesmire honi
példa is akad bőséggel, gondoljunk csak a 68-
as fiatalokra, akikből ultrabalos pártvezérek
lettek) -, hanem a böllérdiktátor fondorlatosan
ügyes viselkedése, amely lehetővé teszi, hogy a
váltás csupán névleges legyen, látszólag történ-
jen meg, s hogy az új böllérterror mindössze
eszközeit, nem pedig lényegét tekintve legyen
más, mint az apák által gyakorolt diktatúra volt.
Énnek beszédes tanújele az előadásnak az a pil-
lanata, amikor a főböllér fekete bőrkötényes
kompániája piros szegfű helyett piros rózsákkal

hinti tele az előszínpadot, a virág vál-
tozott, a szín maradt. De említhet-

nénk a hatalmas, állatokat idéző bá-
bumaszkokat (Tihomir Mačković
munkái), melyek egyszerre jellemzik
viselőiket, és utalnak arra, hogy a
történelem nem más, mint emberek-
kel folytatott állati bábjáték.

Ettől a felismeréstől kezdve az
érdeklődés, a figyelem hőfoka
érezhetően emelkedik az újvidéki
Szerb Nemzeti Színház nézőterén.
Érthető, hogy a(z ellenzéki) sajtó is az
előadásnak ezt a vonatkozását hang-
súlyozza, olykor olyan mértékben, hogy
a rendezésről, a színészi játékról
említést sem tesz. S történik ez a
nézőtéri reagálás a helyi szokástól,
viszonyoktól igencsak eltérő színpadi
nyelv ellenére. A vágóhidat, a Szegfű
család hálószobáját és a valósággal
időnként eléggé erőtlenül perlekedő
művészetet jelképező kamarazene-kart
magába foglaló hármas tagolású
színpadkép - amelynek mintha min-

GEROLD LÁSZLÓ

VÁGÓHÍDON
SZILÁGYI ANDOR: PEPE

elenet az újvidéki előadásból
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VILÁGSZÍNHÁZ

en helyszíne (Boris Maksimović elképzelése
zerint) egy monumentális katedrálisban lenne -
ppen annyira szokatlan látvány, mint amilyen
zokatlan a stilizáltságot és a brutális életszerű-
éget vegyítő színészi játék is.

Babarczy László rendezését mindenekelőtt a
agyomány szerint össze nem tartozó elemek
zervesítése, egységes előadássá formálásának
gyekezete és sikere, valamint a - kivált a fősze-
eplő esetében megmutatkozó - remek színész-
rányítás dicséri. Hatalmas lendülettel és impo-
áló biztonsággal fogja össze a dráma, valamint a
érbeli elhelyezés és a merész váltásokat felté-
elező színészi játék bonyolultsága tekintetében
s rendkívül összetett előadás szertefutó szálait.
abarczy biztos kezű, szuverén irányítója egy
lyan színházi vállalkozásnak, melyhez szinte
emmilyen adottság nem állt rendelkezésre -
ivéve a társulat hitét és lelkesedését -, hogy
bből a számukra kétségtelenül idegen és szo-
atlan szövegből (Vickó Árpád kitűnő fordítását
elhasználva) figyelmet keltő, teljes egészében
ai előadás jöjjön létre. Hogy ez legalább egyet-

en estére sikerült, azt a bemutató viharos sikere
anúsította.

A siker - a rendezését is háttérbe szorítva -
z együttes, mindenekelőtt a főböllért játszó
ušan Slavkov Jakišić érdeme. Szegfű elv-

árs/úr, az országos főböllér, afféle modern Übü
apa, beszarian gyáva és gátlástalan gyilkos, ha
eszélyben van, hajlandó mindent megígérni, ha a
eszély elmúlik, megfeledkezik ígéretéről, úgy
iselkedik, mint egy közép-kelet-európai-balkáni
olitikus, aki kijárta a célszerű képmutatás
agasiskoláját. Az újvidéki színész, aki eddig
em különösképpen vétette magát észre, kiváló
rzékkel ismerte fel a kétarcú szerep nyújtotta

ehetőséget. A drámabeli főböllér ugyanis nem-
sak az élet = vágóhíd globális metaforájának
egtestesítőjeként a hatalom csúcsára felka-
aszkodott teljhatalmú diktátor, hanem az a kis-
mber is, aki sok-sok társával együtt lehetővé
ette és teszi a főböllérek gaztetteit. Ez a ket-
ősség a dráma szempontjából is jelentős, lévén,
ogy benne egy személyben egyesül az ok és a
övetkezmény, és ez az ambivalencia biztosítja a
ráma emberi hitelességét és történelmi tágas-
ágát, az egyedi és az általános egymást
eltételező, szükséges kölcsönösségét. Dušan
lavkov Jakišić majd kétórányi szüntelen színpa-
i jelenléte során hol gyámolításra szoruló kis-
mber, akin önzetlenül segítenénk, hol félelme-
es zsarnok, akitől menekülnénk, ravasz és osto-
a, kegyetlen és esendő, attól függően, hogy
illanatnyi érdeke hogyan kívánja. S ezt a jellem-
s hangulatbeli változatosságot a színész virtuóz
angtechnikával és testmozgással fejezi ki. Jó
artnere Szegfűné asszonyság szerepében Lidija
tevanović, aki Übü mamaként ügyeskedik a
áttérben, ha kell, szép szóval, ha kell, fenyege

téssel veszi rá férjét, hogy gonosz és alattomos
szándékát megvalósítsa. Ők ketten minden le-
hető emberi gonoszság és rossz megtestesítői,
amint ezt legbeszédesebben saját lányuk szeren-
csétlen sorsa is példázhatja. Babikát, a felnőtt-
ként is gyerek, némává nyomorított monstrumot,
akinek Szegfűék férjet szeretnének fogni, Jasna
Djuričić Jankov építi be az előadásba csodálatos,
egyéniségét teljes mértékben feladó fe-
gyelemmel. Hasonló néma szerep Pepéé, a kín-
zásoknak alávetett fiatalemberé, akit fizikai meg-
próbáltatásokat is vállalva a főiskolás Milovan
Filipović testesít meg. Nagyobb feladatot kap
még az előadásban a két böllérsegéd szerepében
Predrag Momčilović és Boris Isaković; mindket-
ten tenyérbe mászóan ostobán és engedelmesen
hajtják végre a kapott parancsokat, s magatartá-
sukkal azt a réteget képviselik, amely nélkül
egyetlen hatalom és egyetlen zsarnok sem létez-
hetne.

A leš Kurt harminckét éves bosnyák rendező.
Zenicában született, és jelenleg is e város
színházában dolgozik. Filmrendező-nek indult,
tanulmányait Belgrádban kezd-te, és Párizsban
fejezte be. Drámaíróként Macblettes című
darabjával, a Macbeth bohóc-tréfaszerű
parafrázisával debütált. Legutóbbi be-mutatója a
Danyiil lvanovics Harmsz írásaiból összeállított
Stop machina, melyet nyáron az olaszországi
MittelFest keretében is előadtak.

Nem könnyen elérhető ember: első alkalom-
mal csak a lakásán tudtam felhívni, este tizenegy
után. Az interjúhoz pedig egy fesztiváliroda szá-
mát adta meg. „Miért? - kérdeztem rá, amikor
végre nyugodtan beszélhettünk. - Mitől olyan
elfoglalt?"

- A MESSarajevo egyik szervezője vagyok. De
közben rendezek is; a Stop machina óta már a
második darabot. Ez most egy dokumentum-
anyagokból összeállított kollázs-dráma, háborús
bűnösökről szól. Valóságos történetek, hiteles
szövegek alapján, amelyekből egy sort sem húz-
tunk ki. Az foglalkoztat, miként juthat el egy
ember odáig, hogy mindazokat a szörnyűségeket
elkövesse, amelyek nálunk a polgárháború alatt
számtalanszor megtörténtek. Számomra ez első-
sorban drámai, sőt ha úgy tetszik, lélektani folya-

A magyar dráma szerb nyelvű ősbemutatóját,
amire az itteni színháztörténetben eddig talán még
nem volt példa, látvány tekintetében Szűcs Edit
ruhái, hanghatások tekintetében pedig a verseket a
brechti songok hagyományához igazító Predrag
Vranješević zenéje tették gazdagabbá, teljesebbé.

Szilágyi Andor soksíkú drámájának lengyel
típusú előadása az újvidéki, sőt a szerbiai és a
magyar színházi élet jelentős vállalkozása. Teljes
értékű színház, amelynek művészi értékei sze-
rencsésen találkoznak a színház nélkülözhetetlen
jelenidejűségével.

Szilágyi Andor: Pepe, avagy az angyalok lázadása
(Szerb Nemzeti Színház, Újvidék)
Fordította: Vickó Árpád. Zene: Predrag Vranješević.
Díszlet: Boris Maksimović. Jelmez: Szűcs Edit. Maszk:
Tihomir Markovié. Rendezte: Babarczy László.
Szereplők: Dušan Slavkov Jakišić, Lidija Stevanović,
Jasna Djuričić Jankov, Milovan Filipović, Predrag
Momčilović, Boris lsaković.

mat, a maga gyökereivel és zsákutcáival együtt.
A darab címe: A lélek pusztulása.
 És mi a helyzet az ön gyökereivel?

Diákévei során sok helyen megfordult. Mit vitt
magával Belgrádból Párizsba, és mit hozott
vissza magával? Úgy értem, mennyit változott
azokban az években?
 Filmrendezőnek készültem. Ezt tanultam

Belgrádban, és voltaképpen még most is inkább
filmesnek tartom magam. Viszont időközben - a
franciaországi doktorátus alatt - megírtam és
meg rendeztem a Macblettes-et. Tehát elkezdtem
színházi szemmel látni a világot, méghozzá a
vásári komédiák szemszögéből. Úgy éreztem (és
érzem), hogy a clown-perspektíva az egyik leg-
igazibb, legőszintébb drámai perspektíva. Ezért is
mertem rögtön a legnemesebb alapanyagból, egy
Shakespeare-drámából építkezni. Hazatérve
pedig ugyanezt folytattam.
 A következő kérdésem szinte alanyi jogon

jár az olyan filmrendezőnek, aki színházzal is
foglalkozik: hogyan függ össze a két műfaj, a
színház és a film?
 Talán meglepő, de nekem a színház sokkal

nagyobb fokú szabadságot jelent, mint a film.
Bemutató után, menet közben is gyakran változ-
tatok az előadásaimon, folyton alakítgatom őket.

LI S ZKA TAM Á S

SZÍNHÁZ A BOMBATÖLCSÉRBEN
BESZÉLGETÉS ALEŠKURTTAL


