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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.
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Egyetlen rendezés során több
tucat darabra való ötletet
próbálok ki vagy vetek el. A
filmnél nem lehet ugyanezt
megcsinálni: csak nagyon
ritkán engedheti meg magának
az ember, hogy egy elkészült
anyagba még belenyúljon.
 Az ön generációja a sok-

nemzetiségű, multikulturális
Jugoszláviában nőtt fel. Ezzel
szemben a boszniai háború,
úgy tűnik, kulturális
szempontból is vízválasztó
volt. Mi jellemzi azt a művé-
szeti közeget, azt a gondol-
kodásmódot, amely a háború
óta Bosznia-Hercegovinában
létrejött?
 Még nem tisztult le a kép.

Sokak számára szellemi
szempontból is válságot je-
lentett az elszakadás, hiszen
ahogy említette, mindannyian
multikulturális környezetből
érkeztünk a mostani ál-
lapothoz. Ahhoz vagyunk
szokva, és nehezen találjuk
meg a saját hangunkat. Az
elmúlt években azonban fel-
nőtt egy újabb generáció,
amelyik egészen más szem-
mel látja a dolgokat, mint
elődei. Azokra a fiatalokra
gondolok, akik Szarajevóban a
polgárháború idején estén-ként
összegyűltek, és gyertyák
fényénél nézték meg a
színházi előadásokat. Létrejött
akkoriban egy új színház is, a
SARTR (Sarajevski Ratni
Teatar - Szarajevói Hadiszínház). Főként modern
szerzők művei kerültek színpadra, és
hihetetlenül izgalmas formai kísérletek történtek.
Az újjászülető boszniai színházi életnek azóta
nagyon fontos részévé vált ez a valóban egészen
egyedi szellemi hullám ...

- Úgy érzi, küldetést hordoz?
 Nem, nem nevezném küldetésnek. Sokkal

inkább projektekben gondolkodom. Ahogy a
multikulturalitás önmagában nem jelenthet stí-
lust vagy művészeti minőséget, ugyanígy az el-
lenkezője sem. Tehát nem az számít, hogy ki
hogyan vélekedik a jövőről és az országban fel-
lelhető kulturális tendenciákról. A különféle vi-
lágképek tartalmuktól függetlenül bármikor al-
kalmasak lehetnek arra, hogy a politikai manipu-
láció eszközeivé váljanak. Igazából csak a mö-
göttük rejlő attitűd számít. Ha valaki túlzott vehe-
menciával érvel a maga igaza mellett, akkor az,

hogy mit mond, voltaképpen már nem is érde-
kes.
 Ön tehát a szkeptikus attitűdben hisz?
-Az t azért kétlem, hogy szkeptikus lennék. De

az elvekhez való görcsös ragaszkodást - bármi-
lyen elvekről legyen is szó - mindenképpen ne-
vetségesnek találom.
 Kezdem sejteni, hogy az ön találkozása

Danyiil Harmsszal szinte sorsszerű.
 Harmsz valóban nagyon közel áll hozzám.

Művein keresztül egészen személyes jellegű kap-
csolatot éreztem meg kettőnk között: olyan,
mintha a testvérem volna. Ugyanakkor általában
véve is azt gondolom, hogy a huszadik századi
európai irodalom egyik legfontosabb és legizgal-
masabb személyiségéről van szó. Egyébként
Harmszhoz az orosz avantgárd iránti régi érdek-

lődésem vezetett el. Érde
mes lenne ennek az irányzat
nak több figyelmet szentel
nünk, mert amit ezek az em
berek a húszas években csi
náltak, az ma is rettentően
fontos és tanulságos.
- Miért gondolja így?

 Mert ez a művészettör
ténet egyik „legszájbarágó
sabb" példája. Gondolja el
hogy a húszas évek sztálin
diktatúrájában van, és ez
zsarnoki rendszer az éle
minden területét, beleértve
művészetet is, egyre inkább
a hatása alá vonja. Es akkor
ott vannak ezek a Harmszék,
akik egész egyszerűen úgy
viselkednek, mint az óvodá-
sok. Mélyen el vannak foglal-
va a játszadozással, és szánt
szándékkal nem vesznek tu-
domást arról, ami körülöttük
történik -vagy ha igen, nem
elég komolyan élik át a prob-
lémákat. Az ilyen emberekkel
a hatalom nem tud mit kez-
deni. Nem lehet őket meg
fogni. Mindez számomra
rendkívül világos és erőtelje
példa. Az elmúlt években
nagy szükségem volt rá.

 Azért a cividalei feszti
válon engem kissé megle-
pett, hogy Boszniából ilyei
cinikus és fekete humorra
telt előadás érkezik. A
furcsa

az, hogy
a Stop machina alapvetően

nagyon könnyed felfogást tükröz ugyanakkora
középpontban az erőszak, a pusz- tulás és a
nyomor kérdése áll. Úgyhogy én mind végig azon
rágódtam, vajon mit jelenthet önnek az a szó,
hogy felelősség. Meg tudná most hatá- rozni?

- Valóban ez az a kérdés, amely mind Harmsz
élete és művei, mind ennek az előadásnak a cselek-
ménye és megrendezése szempontjából a legfon-
tosabbnak tűnik. Persze hogy felelősek vagyunk
mindazért, ami körülöttünk történt és történik,
Persze hogy felelősek vagyunk annak a világnak a
sorsáért, amelyet egy polgárháború árán sikerült
megteremtenünk. Persze hogy beszélnünk kell
ezekről a dolgokról. Csakhogy a háború ide-jén
itt, Szarajevóban sajátos jelentést kapott e
„felelősség" szó. Ez itt annak a felelőssége volt,
hogy egyáltalán életben tudjunk maradni, és élet-
ben tudjunk tartani másokat. Hogy ne őrüljünk
bele abba, ami történt. Úgy gondolom, hogy a m,
felelősségünk még ma is ugyanez.

A Stop machina Aleš Kurt rendezésében


