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Gerold László

Az állami cenzúrától 
az utcaszínházig

Diktatúrák packázásai a délszláv térségekben 1920-tól máig

A 2011-es Ünnepi Könyvhéten, a Corvina Kiadó gondozásában fog megjelenni egy 

impozáns kötet, Színházak és diktatúra a huszadik században címen. A Szovjet-

uniótól Amerikáig, Svédországtól Olaszországig szinte minden jelent�s színházi kul-

túrával rendelkez� ország színháztörténete szerepel a kötetben, azokról az id�kr�l 

szólva, mikor a múlt század politikai és hatalmi diktatúrái megszállták országukat 

és kultúrájukat. (Az orosz forradalomtól, Sztálin, Franco, Hitler és Mussolini rém-

uralmán át az amerikai McCarthy szenátor kafkai m�ködéséig hosszú a sor és tág 

az id�.) Az egyes területek, az egyes országok színháztörténetének jeles magyar 

ismer�it, tudósait kérte fel Lengyel György szerkeszt�, ezen nagyszabású terv ki-

találója, hogy ismertessék, írják meg az egyes országok drámai, sokszor tragikus 

színháztörténetét; hogyan tudták átvészelni vagy hogyan mentek tönkre vagy haltak 

bele a színházi emberek ezekbe a rettenetes évekbe, évtizedekbe. (Radnóti Zsuzsa)

A kiváló lengyel Shakespeare-értelmez�, Jan Kott szerint dráma és színház vonat-

kozásában nehéz eldönteni, mi tekinthet� politikainak, s mi nem. Ezzel szemben 

a politikai színház monográfusa, Siegfried Melchinger szerint kezdetekt�l fogva a 

színház a politika tárgya, akként, ahogy a politika is a színház témája. Függetle-

nül attól, hogy a két vélemény közül melyiket fogadjuk el, aligha vitatható, hogy 

dráma/színház vonatkozásában a politikum vagy nyíltan, vagy bújtatottan mindig 

jelen lehet/volt, kivált ha így ítéli meg a hatalom, amely a m�vészetek közül éppen 

a kiváltható tömeghatás okán els�sorban a színház iránt tanúsít(ott) megkülön-

böztetett fi gyelmet, amin, sajnos, els�sorban cenzúrát vagy betiltást kell érteni. Ez 

alól a délszláv területeken regnáló hatalmak sem voltak s maradtak immúnisak. 

Az alábbiakban jellegzetes esetek alapján, a teljesség igénye nélkül, ennek a fo-

lyamatnak az áttekintésére vállalkozom az els� világháború befejezését�l máig.1

Ehhez elöljáróban annyit, hogy a mintegy kilencvenévnyi id�szak a politi-

kai helyzet változásától függ�en három, témánk szempontjából más és más 

sajátságokat tartalmazó, következésképpen másként tárgyalható periódusra 

1 A két világháború közötti évekr�l nincs áttekint� jelleg� feldolgozás a hatalom és a színház 

kapcsolatáról. Az 1944 és 1990 közötti évtizedek viszonyával – mikor mintegy kilencven 

betiltásre került sor Jugoszláviában – el�ször és legbehatóbban, korszakolva és területi le-

bontásban az Újvidéken megjelen� Scena cím� folyóirat 1990/2–3-as száma foglalkozott. 

Írásomban els�sorban az itt olvasható szövegek adatait, információit használtam fel. A  láb-

jegyzetek torlódását elkerülend� külön nem jelöltem a cikkek címeit és szerz�it. A kérdéssel 

a kilencvenes évekt�l az ezredfordulóig több tanulmány is foglalkozik, ezek is els�sorban a 

Scena számaiban jelentek meg.
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osztható. Az els� a két világháború közötti id�, a második az ún. titói Jugoszlá-

via ideje, 1945-t�l a nyolcvanas évek közepéig, a harmadik pedig a napjainkig 

terjed� id�szak; mindhárom periódus több kisebb szakaszra osztható.

✱

A  huszadik század második évtizedének közepéig, végéig a délszlávok 

részben önálló (Szerbia, Montenegró), nagyobbrészt (Horvátország, Szlovénia, 

Bosznia és Hercegovina, Macedónia lakosai) pedig idegen államban (Oszt-

rák–Magyar Monarchia, Olaszország) éltek. Ezt a megosztottságot részben 

felszámolta a versailles-i békeszerz�dést követ�en az 1918-ban létrehozott 

Szerb–Horvát–Szlovén Királyság, amely 1929 szeptemberét�l 1941 áprilisáig, 

a fasiszta megszállásig Jugoszláv Királyságként fi gurált. A három pillérre épült 

nemzetállam a zömében délszláv lakosság ellenére is lényegében mestersége-

sen léthozott konstrukció volt, melynek zavartalan m�ködését a Szerb Radikális 

Párt, a Horvát Parasztpárt és a Szlovén Néppárt közötti ellentétek akadályozták, 

aminek következményeként az 1928-as fegyveres parlamenti leszámolást kö-

vet�en, 1929. január 6-tól a király intézkedései (többek között hatályon kívül 

helyezte az alkotmányt, feloszlatta a szkupstinát) nyomán szerb irányítással 

kezdetét vette a diktatúra. Bevezették a gyülekezési tilalmat, megszigorították 

a cenzúrát. A nyílt diktatúra némileg enyhült, amikor Marseille-ben 1934-ben 

meggyilkolják a szerb királyt, viszont feler�södött az ország fasizálódása. Az 

1941-es megszállás az állam felszámolásához, illetve az 1921 óta illegalitásban 

lev� Kommunista Párt irányításával folytatott népfelszabadító harchoz vezetett.

A zilált belpolitikai helyzetben a hatalom szigorú intézkedésekkel igyekezett 

meg�rizni igen labilis pozícióját. Legintenzívebb a sajtócenzúra volt, de a belgrá-

di minisztérium hatása alá került államosított színházak sem úszták meg a hatal-

mi beavatkozást. Err�l a két évtizedr�l legtöbb színháztörténeti adatunk a horvát 

színjátszásról van, részben mert ez a korszak horvát részr�l feldolgozottabb, 

részint pedig, mert mintha a szerb színházak óvatosabbak lettek volna, s keve-

sebb okot adtak a hatalmi beavatkozásra. Annak ellenére, ahogy összefoglaló 

jelleg� szövegek utalnak rá, hogy a közönség érdekl�dést mutatott a szociális 

tematika iránt, a színházi m�sor inkább a falusi folklórra épül�, illetve felh�tlen 

szórakoztatást nyújtó, s nem a parasztság vagy a munkásság helyzetét ábrázoló 

valós társadalmi problémákról szóló darabokat preferálta. Bár a kritika ezt szá-

mon kérte, a kor legjelent�sebb szerz�je, Miroslav Krleža korai m�veit – köztük 

a világháború vonzáskörében keletkezett Galíciát, amely részint az októberi 

forradalom kiváltotta munkástiltakozásokat idézte, részint pedig leplezetlenül 

ábrázolta az egyéni érdekeken alapuló frakciók közötti harcot – nem t�zték m�-

sorra. A  Galíciát évekkel kés�bb, 1937-ben mutatták be Eszéken és Szkopjé-

ban, majd 1938-ban Belgrádban, ahol talán az akkor szerb színpadon is játszott 

Glembay-ciklus árnyékában vélték immár el�adhatónak, de két el�adás után 

levettették a Nemzeti Színház m�soráról, miután a jelen lev� közoktatási minisz-

ter hisztérikus jelenetet rendezett s követelte az el�adás azonnali megszakítását.

Krleža volt a korszak horvát színháztörténetének is els� hatalmilag szank-

cio nált szerz�je. A Galícia zágrábi bemutatóját 1920. december 30-án egy órá-

val az el�adás kezdete el�tt tiltották be – ezen napon tették közzé az Obznana 

néven elhíresült, a kommunista propagandát betiltó rendeletet –, amir�l a szín-
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házi irattárban �rzött plakáton (el�z�leg már Krleža hat m�vét visszautasító) 

Josip Bach igazgató saját kez� piros ceruzás megjegyzése tanúskodik: „Álta-

lános sztrájk és kommunista kilengések miatt – lemondva”. Ennek kapcsán 

néhány nappal kés�bb az egyik lapban a következ� kommentár jelent meg: 

„Beteges, anarchista romantikára hajlamos fi atal értelmiségiek holmi kom-

munista irodalom és kultúra megteremtésével próbálkoznak. Újságok, brosú-

rák jelennek meg, »Láng«-ot gyújtanak (utalva a láng jelentés� Plamen cím�, 

Krleža szerkesztésében megjelent, szintén betiltott folyóiratra), visszataszító 

propagandista drámák születnek, mint a »Galícia«, amely »véletlenül« épp a 

kommunista puccs el�estéjén kerül a nemzeti színház m�sorára!” (Zárójeles ki-

egészítés: a betiltást követ� napon a belgrádi sajtó arról tudósított, hogy a Ga-

lícia bemutatója /sic!/ „a közönség visszautasítása folytán csúfos bukás volt”.)

A  Galícia el�adásának betiltása ellenére Julije Benešić intendáns, Petar 

Konjović zenei és Branko Gavella drámaigazgató, rendez� igyekezete nyomán 

reményteljesen alakul a horvát színjátszásban meghatározó szerep� zágrábi 

színház m�sora. Többek között bemutatták az addig mell�zött Krleža néhány 

drámáját (Golgota, Vučjak /Farkasverem/, Michelangelo Buonarroti, Ádám és 

Éva), de miután sorozatos sajtótámadást követ�en �ket leváltják (Gavella el�bb 

Belgrádban rendez, ahonnan 1930-ban kitiltják, és kisebb városokban, majd 

külföldön, Prágában és Brnóban dolgozik), a húszas évek második felében a 

színház a pártpolitikai küzdelmek örvényébe sodródik, s�r�n cserél�dik a veze-

t�ség, és f�leg a ’29-es diktatúra bevezetése után több betiltásra is sor kerül. Két 

motívum vezérelte a színház m�sorába beavatkozó hatalmat. Betiltották azokat 

az el�adásokat, melyek a horvát nemzeti megnyilvánulást tették lehet�vé, mint 

(belgrádi telefonos intervencióra) August Šenoa Horvát Diogenész (Hrvatski Dio-

genes) cím� regényének színpadi változatát, ill. Ivan Zajc Nikola Šubić Zrinjski 

cím� zenés tragédiáját, melyek el�adásán a horvát címer és zászló láttán a kö-

zönség lelkesedése tüntetéssé fokozódott. Ennél sokkal több olyan esetr�l tud 

a horvát színháztörténet, amikor a cenzúra a hatalom védelmére cselekedett, s 

betiltotta a haladó társadalmi eszméket és szabadelv�séget propagáló el�adáso-

kat. Ez történt Andrija Milčinović és Milan Ogrizović még 1907-ben írt Átok (Prok-

letsvo) cím� drámájával 1931-ben, amikor is a színház igazgatója, id� és pénz 

megtakarítására hivatkozva hivatalosan kérte az el�zetes cenzúra legalizálását. 

Kérelmének helyt adtak, s megalakult a tíz évig tevékenyked� cenzori bizottság, 

amely a szabadságeszme terjesztése miatt betiltott, ill. lényeges húzásokra ítélt 

olyan világirodalmi m�veket, mint – szabadságeszméje miatt – Goethe Egmont-

ja, Ilf–Petrov szatírája, a Tizenkét szék, Devaltól a Tovaris, Shaw-nak A sziklákon 

cím� politikai fantáziája (miután törölték azokat a mondatokat, melyekben Marx 

és Lenin neve fordul el�), Čapektól A fehér kór és Büchnert�l a Danton halála, 

valamint mintegy tíz horvát és szlovén drámát. Mígnem 1941. április 10-én a né-

met megszállást követ� napon bezárt a zágrábi színház.

✱

Legalább néhány mondat erejéig meg kell említeni a magyar színjátszás 

helyzetét is a délszláv államformációban. Az, hogy a határmódosítás követ-

keztében a magyarság kisebbségi státusba került, lényegesen megváltoztatta 

a Monarchiában igen fejlett bácskai és bánsági magyar színjátszás helyzetét. 
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Mivel magyarországi társulatoknak a szerb állam nem adott játszási, s�t beuta-

zási engedélyt sem, Bácska és Bánát városaiban (Szabadka, Újvidék, Zombor, 

Zenta, Nagybecskerek, Nagykikinda stb.) megsz�nt az évszázadnyi múlttal ren-

delkez� színházi hagyomány. Amint a sajtóból tudjuk, a húszas években több 

tíz igazgatói kérelem érkezett Belgrádba, és számos miniszteri, s�t egy ízben 

miniszterelnöki ígéret is volt arra nézvést, hogy magyarországi hivatásos színé-

szek vendégszerepeljenek a hivatalosan csak Vojvodinának nevezett Vajdaság-

ban, de a szerb nacionalisták heves tiltakozása ezt rendre meghiúsította. Hogy 

a hatalom összejátszott-e a radikálisokkal, azt nem lehet bizonyítani, de tény, 

hogy amikor egyetlen alkalommal, 1927 októberében magyar társulat érkezett 

Zomborba, akkor is elmaradtak az el�adások. El�bb azért kellett prolongálni 

a dátum szerint is meghirdetett el�adás-sorozatot, mert a közoktatási minisz-

térium „rendelete értelmében mindazokat a színdarabokat el�zetes cenzúra 

alá kell bocsátani, melyek nem államnyelven kerülnek színpadra”, a procedúra 

pedig – jelezték – hosszasabban is elhúzódhat. Kivált ha olyan újabb akadály 

merül fel, amely a „miniszteri engedély gyakorlati megvalósulását illuzórikussá 

teszi”. És felmerült. A minisztériumi engedély ellenére a rend�rség „a nem ju-

goszláv illetékesség� színészeket” kiutasította az országból, mert tartózkodási 

engedélyük lejárt, az államvédelmi osztály szerint pedig, mert itt-tartózkodásuk 

„nem kívánatos az országra nézve”. S ezt a miniszterelnök is támogatta.

✱

A  kormány 1941. március 25-én aláírja, igaz, német nyomásra, a bécsi 

egyezményt, s ezzel társul a Hármas szövetséghez, de mivel magas rangú tisztek 

másnap katonai államcsínyt hajtanak végre, Németország hadüzenet nélkül meg-

támadja az országot, aminek következményeként az 1941. április 17-i kapituláció 

aláírásával a Jugoszláv Királyság megsz�nt. Nagy része idegen (német, olasz, 

bolgár) megszállás alá került, élén bábkormánnyal, mint Szerbia, Szlovéniát és a 

Bánságot Németország annektálta, illetve létrejött a Független Horvát Állam nev� 

német-usztasa államformáció. A háborús években nem zártak be a színházak, de 

a m�sor szigorúan az új hatalmi körülmények függvényében alakult, az ideológiai 

nyomást katonai terror fokozta. Ett�l függetlenül kialakult bizonyos látens ellen-

állás, amit a hatalom drasztikusan büntetett. A színésztársadalom egy része to-

vábbra is vállalt feladatot, többen börtönben sínyl�dtek, sokan pedig csatlakoztak 

a partizánokhoz, társulatokat hoztak létre és a felszabadított területeken tartottak 

el�adásokat. Így került m�sorra Gogol Revizora, több Nušić- és Sterija-darab, 

Ivan Cankartól a Jernej szolgalegény igazsága (Hlapec Jernej in njegova pravica) 

vagy Leonovtól az 1942-ben írt, a háború gyötrelmeir�l, iszonyatáról szóló Or-

szágdúlás, amely például az els� bemutató lesz a felszabadult Belgrádban (1944. 

december 22-én), Újvidéken (1945. március 17-én) és Zágrábban is (1945. május 

27-én), de színre kerül több szerbiai városban is. Az új m�sorpolitika etalonjaként 

jelzi egyfel�l a színházi élet újraindulását, másfel�l pedig arra a m�sorpolitikára 

utal, amely a jugoszláv színházak háború utáni els� éveit jellemezte.

✱

1945 nemcsak a háború végét, hanem gyökeres társadalmi változások kez-

detét is jelentette; új szemlélet jellemzi a m�vészeteket, ezen belül a színházi 
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kultúrát is. Ebben az egyesek szerint átmeneti id�szakban jelent�sen átalakult 

a színházak m�sora, a játékstílus és a drámairodalom. Az új hatalom elképze-

lése szerint a repertoárt, a darabok kiválasztását ideológiai haszonelv�ségnek, 

a követend�nek tartott (szoc)realista stílust a Sztanyiszlavszkij-féle módszer al-

kalmazásának, a drámaírást pedig a politikai elkötelezettségen alapuló egysé-

ges eszmei irányultságnak kellett uralnia; és ennek érvényt is szerzett a maga, 

semmilyen kompromisszumra nem hajlandó módján és eszközeivel.

A „m�vészetet a széles néptömegeknek” szlogent hangoztató kultúrpoliti-

kát kezdetben a Jugoszláv Kommunista Párt Központi Bizottsága irányította. 

Ennek értelmében a színházak feladata, más m�vészeti ágakhoz, els�sorban 

az irodalomhoz hasonlóan, a múlt káros jelenségeinek felszámolása és az új 

szocialista eszmeiség elfogadtatása volt, szolgálatot teljesítettek. Mert – ahogy 

1946-ban az els� írókongresszuson a jugoszláv Zsdanov, Radovan Zogović fo-

galmazott – „irodalmunk elmaradt valóságunk mögött. Regényeink, drámáink, 

nagy poémáink meglehet�sen adósok népeink harcának, háború utáni er�fe-

szítésének ábrázolásában; az irodalom adós harcosaink, rohammunkásaink és 

ellenségeink ábrázolásában. Adós a felszabadító Vörös Hadsereg, ifjúságunk, 

a n�k, a bombavet� gyerekek és futárok […] megjelenítésében. Adós a földre-

form, a falusi m�vel�dési élet m�vészi festésében, az új hazafi  ábrázolásában, 

aki nemes tudattal vallja, hogy munkásként részese az új haza megteremtésé-

nek.” A konkrét feladatok meghatározása és kidolgozása a városi pártvezet�sé-

gekre hárult, a lebonyolítás ellen�rzését a szakminisztérium felügyelte. Megkü-

lönböztetett fi gyelem kísérte a belgrádi Nemzeti Színház és a tagköztársasági 

f�városok kiemelt színházainak munkáját.

Annak ellenére, hogy a színház iránti hatalmi viszonyulás tíz év alatt lénye-

gében nem vagy nem sokat változott, a párt- és állami szervek mindvégig er�s 

felügyeletet gyakoroltak felette, az évtizednyi id�szak két fejezetre bontható. 

Kezdetben, pontosan 1948-ig, amikor a JKP elutasította a Tájékoztató Iroda 

határozatát, agitpropos elvek szerint alakult a színházak m�sora, amelyben 

zömmel az akkor favorizált szovjet szerz�k és darabjaik kaptak helyet. Ennek 

ellenére, miközben nyugtázták káderpolitika tekintetében a pártvonal diadalát 

(ennek függvényében említ�dik, hogy a párthoz közel álló színészeket kell dí-

jazni!), központi bizottsági jegyz�könyvek szerint, a pártideológusok kevesellték 

a szovjet és népi demokratikus országok drámáit. Ezen az V. pártkongresszus 

után (1948. május 28.), amely szentesítette az új vonalat, a sztálini diktátum-

mal való szembefordulást, változtatni kellett. A bezárkózást elkerülend� nyitni 

kellett az addig kifejezetten mell�zött nyugati irodalmak felé. Ezt kezdetben 

nagyszámú klasszikus dráma m�sorra t�zésével oldották meg, de fokozatosan 

újabb drámák is helyet kaptak, ami óhatatlanul vitát eredményezett a szocreál 

ideológia és az új eszmei törekvések, irányzatok hívei között. Azok, bár esztéti-

kára és pedagógiára hivatkoztak, valójában elveiket (lényegében pozí ció jukat) 

védték a hatalom sáncai mögül, ezek viszont az esztétikát preferálták a min-

denható ideológiával szemben. A párt irányította kritika els�sorban az el�adá-

sok eszmeisége, illetve a realizmus „szocreál” változata felett �rködött, de tudni 

olyan esetekr�l is, amikor nem a kritika, hanem funkcióban lev� elvtársak sza-

vára tiltottak be el�adásokat. Ez történt Újvidéken a szerb színházban 1946-ban 

bemutatott Ivanov-drámával (A 14–69-es páncélvonat) és Shaw következ� év-
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ben játszott Pygmalionjával. Az el�bbiben egy ellenforradalmár rokonszenvet 

ébreszthet� ábrázolása volt a zavaró mozzanat, az utóbbiban pedig az, hogy 

Doolittle, a történet egyetlen proletárnak vélt szerepl�je iszákos, ami megen-

gedhetetlen. Személyes beavatkozások kés�bb is voltak, olykor ismert állami 

és pártfunkcionáriusok interveniáltak. Többek között 1952-ben Moša Pijade, 

aki a Belgrádi Drámai Színházban (BDSZ) színre vitt Anouilh-darab (A tolvajok 

bálja) miatt – „Mit csinál az a te színházad, mi mindannyian tolvajok vagyunk!” 

– hívta fel a pártban színházi kérdésekben illetékes Mitra Mitrović-Đilast, aki a 

politikusi gyakorlat szerint a valós ok helyett, hogy a hatalom urait zavarta az 

írói látlelet, miszerint a kicsik a nagy tolvajok és az �ket fedez� funkcionáriusok 

kiszolgáltatottjai, mellébeszéléssel próbálta döntését megindokolni, mondván 

hogy az el�adás néhány jelenetében a kis tolvajok rokonszenves ábrázolása 

nevelési szempontokból elfogadhatatlan, mivel lopásra ösztönözheti a fi atalo-

kat. De tudjuk a párt ideológiai bizottságának ülésér�l készült jegyz�könyvb�l, 

hogy Petar Stambolić sürgette Josip Kulundžić egyik (nem tudni, melyik), sze-

rinte antiszocialista szemlélet� m�vének az Állambiztonsági Igazgatóság (UDB) 

általi betiltását.

A gyakorlat alapján szinte bizton állítható, hogy voltak még hasonló sze-

mélyes beavatkozások, melyekre csak kés�bb derült fény, az viszont már 

bizonyítható, hogy néhány el�adást kritikák sugallatára tiltottak be. A  szerb 

operát nemzeti jegyekkel dúsító Petar Konjović még 1929-ben írt Zeta fejedel-

me (Knez od Zete) cím� zenedrámáját 1947-ben a Borbában, a párt lapjában 

megjelent kritika nyomán tiltották be. Ezt, amint kés�bb maga vallotta be, nem 

más, mint az akkori f�ideológus Milovan Đilas írta. Már a kritika címe (Gyenge 

és reakciós el�adás a belgrádi színházban) is sokatmondóan árulkodó. Đilas 

esztétikai kifogásokat tesz (a m� „zenei és drámai szempontból silány”), azért, 

hogy így elfogadtassa a vádat, miszerint a „bemutató kifejezetten ellenszenves 

példája a m�vészet legreakciósabb politikai célokra való felhasználásának”, 

ami a pravoszláv és a nemzeti misztikumnak meg a szerbség tragikus szét-

szakítottságának hangsúlyozásában jut kifejezésre. Hogy politikus ölti magára 

a kritikusi mundért, ékesen igazolja az ellenvetést nem t�r� retorika, miszerint 

ilyen célokat a „mi színházunk nem szolgált, nem szolgál és nem fog szolgál-

ni”. Hogy ennek a fenyegetésnek nyomatékot adjanak, személyi intézkedéseket 

foganatosítottak: Oskar Danon karmester pártbüntetést kapott, a zeneszerz� 

fi át, az el�adás rendez�jét pedig egy kis vidéki színházba helyezték át (ezt nem 

vállalta, színház helyett gyümölcstermesztéssel foglalkozott).

Ugyancsak a politika irányította kritika sugallatára tiltották be 1948-ban 

Belgrádban Skender Kulenović Vacsora (Večera), Szarajevóban pedig Osztás 

(Djelidba) cím� m�vének el�adását. Az el�bbinél, miközben a kritika elismerte, 

s�t dicsérte a téma id�szer�ségét, felrótta, hogy a befolyásától megfosztott, az 

új hatalomba magát visszaügyeskedni próbáló polgárság, akárcsak az új rend-

szer erkölcsi erejének és fölényének ábrázolásában nem volt kell�en meggy�-

z�; a fekete nem volt eléggé fekete, a fehér pedig eléggé fehér. Hogy ez miért 

hiba, azt ekképp indokolja a háború el�tt elítélt, majd partizánként harcoló köl-

t�/író kritikus Jovan Popović: „A kártev�k ellen az új társadalmat a néphatalom 

védi, amikor a szerepét�l megfosztott polgárságot felülr�l a hatalmi apparátus 

eszközeivel támadja, alulról pedig a tömegek ereje és ébersége által hatás-



TEÁTRUMKÖZEL

1717

talanítja.” A  kritika szerint ennek megfelel�en kell eljárnia a drámaírónak is. 

Kulenović esete a cenzúrával azért is tanulságos, mert a háború alatt � írta azt 

a (sokáig olvasókönyvekben szerepl�) poémát, amely a népköltészet siratóéne-

keinek modorában szól a csatában három fi át vesztett anya fájdalmáról. Ennek 

ellenére nem volt a hatalom kegyeltje, amit az állami élelemcsomag elosztása 

körüli bonyodalmakról szóló keser� vígjáték szarajevói betiltása mellett – ezt tíz 

évvel kés�bb minden gond nélkül Mosztárban bemutatták! – sem Belgrádban, 

bár hirdették, sem Zágrábban, mert nem tudták kiosztani, nem engedélyezték, 

akárcsak egy másik (másutt már játszott) m�vének el�adását sem.

A cenzúra a népfelszabadító háborút tematizáló m�vek iránt mutatott külö-

nös éberséget. Ennek bizonyítéka, hogy Zágrábban 1949-ben betiltották Ivan 

Dončević Büntetés (Kazna) cím� háborús drámáját, mert a h�s zászlóaljpa-

rancsnok partizánnak nem lehet kispolgári magatartást tanúsító menyasszonya, 

aki gyanútlanul bed�l a szép usztasa tisztnek, elhiszi neki, hogy be akar állni a 

partizánok közé, s felfedi a falubeli aktivistákat, akiket kegyetlenül kivégeznek. 

Igaz, hogy meggondolatlan tettéért a n� elnyeri büntetését, öngyilkos lesz, de 

méltatlan arra, hogy egy partizándráma h�se legyen. A kritika szerint a partizán 

ábrázolása sem szerencsés, mert egy bátor harcos nem lehet annyira vak, hogy 

ne ismerné fel szerelme hibáit. A jó és rossz konfl iktusának motívuma vissza-

tér� eleme mind a partizándrámáknak, mind pedig az ún. törvényszéki törté-

neteknek, melyek erkölcsi vitájában a vizsgálóbíró és a gyanúsított áll szemben 

egymással, s amelyek szintén kedvelt témái a kor drámaírásának. Ugyanakkor 

könnyen kiváltották a kontúros fekete-fehér ábrázolás hiányára éberen ügyel� 

cenzúra reagálását. Ez történt Josip Kulundžić Az ember jó (Čovek je dobar) 

cím� m�vével, amelyet azért tiltottak be, ami a hatalmi közfelfogás számára 

megengedhetetlen. Azt ugyan még el is lehetne fogadni, hogy a németek kö-

zött is volt becsületes, de ezt drámában, színpadon megmutatni tilos.

Kulundžić drámáját emellett pirandellizmusa miatt formalizmussal is vá-

dolták, miközben igazán nem formai, hanem eszmei kérdésekr�l volt szó, 

de ezeket stílusbeliekként tüntették fel. Ilyen vonatkozásban is szolgál a ju-

goszláv színháztörténet „ékes” példákkal. Ezek közül is talán a legkülönösebb 

az Egyetemi Színpad (Akademsko pozorište) esete. A  szerb drámairodalom 

etalonjaként tisztelt Branislav Nušićnak az Obrenović-dinasztia korának primi-

tív bürokrata hatalmát gúnyoló vígjátékát, a Gyanús személyt (Sumljivo lice, 

1887) játszották a kötelez� realista stílustól elhajló, a szatírához ill�nek tartott, 

harsány, burleszk népszínházi eszközöket vegyítve a Disney-féle rajzfi lmek 

modorával. Sikerük volt, díjazták �ket, mígnem az egyik kritikus fel nem rótta, 

hogy a választott stílus alkalmatlan a m� komoly társadalmi mondandójának 

kifejezésére, bagatellizálja a témát. A  társulat beszélgetésre hívta meg a kri-

tikust, akit a vita hevében emlékeztettek arra, hogy a háború el�tt milyen el-

utasító volt Nušićtyal szemben, amiért � feljelentéssel vett elégtételt, s ennek 

következményeként feloszlatták a társulatot. Ezt utólag a zsdanovi és a modern 

m�vészetfelfogás közötti konfl iktusként magyarázzák, amit más hasonló ese-

tek is alátámasztanak. Annak ellenére, hogy nem járt el�adások betiltásával, 

tanulságos felidézni Bojan Stupica rendez� esetét a kritikával.

Belgrádban 1947-ben határoztak arról, hogy létrehozzák az ország legjobb 

m�vészeit tömörít� reprezentatív színházat, a Jugoszláv Drámai Színházat 
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(Jugoslovensko dramsko pozorište), m�vészeti vezet�nek Bojan Stupicát ne-

vezték ki, aki rendez�ként jegyezte az els� három, irányt példázó bemutatót, 

melyeket azonban közel sem úgy fogadott a kritika, ahogy a vállalkozás jellege 

szerint várható lett volna. Hogy nincs jelent�sebb kritikus, aki Stupica három 

rendezését dicsérte volna, arra ma már aligha van más magyarázat, mint hogy 

az államilag er�ltetett realista színházat vélték veszélyben. Figyelmeztetni kel-

lett a színházat, hogy nem m�vészkedni kell, hanem a nép érdekeit szem el�tt 

tartó színházra van szükség. Erre utal, hogy a bemutatókról a pártlap, a Borba 

szervezésében tartottak vitát, bizonyára azzal a szándékkal, hogy elejét vegyék 

a realizmus hegemóniáját veszélyeztet� m�vészi elhajlásoknak. Mert Stupica 

letért a megadott vonalról, olyasmit engedett meg, ami nem méltó ahhoz a 

színházhoz, melynek feladata bizonyítani a szocialista színházkultúra népet üd-

vözít� szerepét. Hitet az emberben, a szebb jöv�ben, ami már beköszöntött, 

s amir�l Stupica Ványa bácsi-rendezése azzal, hogy letért a Moszkvai M�vész 

Színház által kijelölt útról, megfeledkezett, s helyette a szerepl�k közötti konf-

liktusokra és nem az író társadalomábrázolására összpontosított. Hasonlóan 

stílusbeli elhajlás miatt ítélték elhibázottnak Ivan Cankar Betajnova királya 

(Kralj Betajnove) és Goldoni A chioggiai csetepaté el�adásának eszmeiségét 

is. Az el�bbit, mert holmi ibseni lélektani töprengéssel meghamisította a szlo-

vén parasztságnak és munkásságnak a nagyt�kével és az egyházzal folytatott 

osztályharcát, az utóbbit, mert a komikus megoldásokat helyezte el�térbe, s 

ezzel elsikkadt Goldoninak a kisemberek iránt mutatott szeret� megértése és 

jóindulata. Letérve a realizmus útjáról, állapították meg a kritikusok, Stupica 

pszichologizál, konstruktivista, formalista kísérletezésekbe bocsátkozott. Ezek 

akkor eszmei kifogásokat leplez� vádakként fogalmazódtak meg; m�vészi jel-

leg� bírálatok voltak a ki nem mondott ideológiai kritika helyett.

A rejtett cenzúra módszerét a hatalom az ötvenes évek els� felében is al-

kalmazta. Erre a legpregnánsabb példa Beckett Godot-ra várva cím� m�vének 

kálváriája 1954-ben Belgrádban. Sajátos ellentmondások ideje volt az ötvenes 

évek közepe, megindult az ideológiai olvadás, aminek eredményeként sok min-

dent megengedtek, amit néhány évvel el�bb tiltottak volna, ugyanakkor viszont 

váratlan betiltásokra került sor. Ez történt a BDSZ-ben készül� Beckett-m�vel 

is. Dekadensnek, eszmeiségét károsnak ítélték, mivel alakjai várnak valami-

re, ami nem fog bekövetkezni. Ezt a kilátástalanságot a kor ideológiája nem 

tudta elfogadni. Hogy ki tiltotta be közvetlenül a bemutató el�tt az el�adást, 

azt mai napig nem tudni, bár nem lehet kétséges, hogy nem m�vészi, hanem 

politikai indítékok játszottak közre, erre utal, hogy nem betiltásról beszéltek, 

csak arról, hogy a Beckett-m� bemutatására még nem jött el az id�. Hogy eb-

ben közrejátszott-e Miroslav Krleža kétértelm� megjegyzése, amikor egy próba 

után megjegyezte, hogy Godot az els� reprízt sem fogja megérni, nem tudni, 

de ismerve nagy befolyását, nem kizárt. Mivel a belgrádi színházi körök nem 

akartak belenyugodni a számukra elfogadhatatlan döntésbe, egy m�teremben 

zártkör� el�adásra került sor, de a Godot-ra várva repertoárba iktatására még 

két évet kellett várni. A Godot végül is megérkezett Belgrádba, 1956. december 

17-én az Atelje 212 néven ismert avantgárd színház nyitó el�adásaként került 

közönség elé – a két évvel el�bbi szereposztásban, tizennyolc évig volt m�so-

ron, majd 1981-ben felújították, s több mint kétszáz el�adást ért meg.
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Annak ellenére, hogy hivatalosan cenzúra nem volt, kialakult a betiltások 

mechanizmusa. Kezdetben a politikai tényez�k és a színházak vezetése közötti 

összejátszás következményeként párt-alapszervezeti sugallatra, pártbizottságból 

történt telefonhívásra, konzultatív beszélgetésre hívás vagy megszervezett sajtó-

hajsza után került sor az el�adások betiltására, majd az ötvenes évek közepét�l 

ez a piszkos munka a m�vészeti vagy színházi tanácsokra hárult. Mivel a szín-

házakban ellenállás volt tapasztalható a politikai beavatkozásokkal szemben, 

pártutasításra tanácsokat alakítottak. Ahogy a szerbiai központi bizottság publi-

kált jegyz�könyveib�l tudjuk, a tanácsok létrehozását a legmagasabb pártszerv 

határozta el, abból kiindulva, hogy ily módon megkönnyítsék a városi pártbizott-

ságok által történ� ellen�rzést, irányítsák a m�sorpolitikát, ideológiai befolyást 

gyakorolhassanak, amit a színház kiemelt társadalmi jelent�sége miatt tartottak 

fontosnak. A  felerészben bel-, felerészben kültagokból álló tanácsok nem ki-

dolgozott, írásban lefektetett kritériumok szerint cselekedtek, de tudták, melyek 

a tabutémák. Ezek a hith� párttagok és készségesen segít� cinkostársak meg-

választása alapján m�köd�, látszólag m�vészi segítség céljából létrehozott ta-

nácsok olykor túlbuzgóak voltak. Er�s volt az öncenzúra, aminek következtében 

ún. megel�z� betiltások történtek. A tanácsok mellett is jelent�s cenzori szere-

pük volt a morális és politikai alkalmatosság alapján kiválasztott igazgatóknak, 

akik háttérben lev� összeköt�ként m�ködtek a párt és a színház között. S mivel 

tudták, milyen következményekkel járhat a hatalom részér�l történ� beavatko-

zás, a színház fennmaradása, zavartalan m�ködése érdekében akkor is kész-

ségesen kiszolgálták a hatalmi struktúrát, amikor inkább ellenszegültek volna.

✱

Az ötvenes évek közepét�l mintegy évtizeden át a jugoszláv színházi élet-

ben és drámaírásban jelent�s változások játszódtak le. Az írók felismerték, 

hogy céltalan konfrontálódni a hatalommal, és az óvott tabutémák helyett a 

mitológia, a mese, a történelem világát választották, áttételesen, virágnyelven 

szólaltak meg.2 Így megszabadultak a tehernek érzett realizmustól, ami a tár-

sadalom tiszteletére kötelezte (volna) �ket, s egyúttal így tiltakoztak is a szigo-

rúan ellen�rzött és irányított eszmeiség ellen. Ennek ellenére a politika nem 

maradt néma, a nagy, látványos akciók azonban elmaradtak. De továbbra is 

elhangzottak ideológiai jelleg� fi gyelmeztetések, mint például Velimir Lukić 

Oswald király hosszú élete (Dugi život kralja Osvalda) cím� m�ve esetében 

történt 1963-ban, amikor egy magas rangú pártvezet� felismerve a farce-ba 

rejtett áltörténelmi téma aktuális vonatkozásait és ironikus utalásait, kommu-

nistaellenességet említett.

A  tematikai váltáshoz hasonló tiltakozást jelentett a gyakorlattól eltér� 

esztétikai szemléletet szorgalmazó új színházak létrehívásának igénye, ami-

nek eredményeként megalakult 1953-ban az id�s mester, Branko Gavella ve-

zetésével a Zágrábi Drámai Színház (Zagrebačko dramsko kazalište, ZDSZ), 

1956-ban a belgrádi Atelje 212, s a következ� évben Ljubljanában az Oder 57 

2 Legtöbb ilyen szöveg a horvát drámairodalomban született. A sort Ranko Marinković Glória 

(Glorija) cím� m�ve nyitotta, de Marijan Matković, Antun Šoljan, Nedeljko Fabrio, Tomislav 

Bakarić is sikerrel folytatták.
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(Színpad 57). Az el�bbi két színház els�sorban korszer� m�sor és játékstílus 

szorgalmazásával, m�vészi ambícióival, kísérleti jellegével jelentett újat, amit a 

belgrádi színház esetében, a párt központi bizottságának irattárában lev� jegy-

z�könyv szerint ideológiai eltévelyedésnek bélyegeztek, s tetézte, hogy hazai 

m�vek ellenében külföldieket részesítették el�nyben. Ennél is inkább rájárt a 

rúd az Oder 57-re, amit a fi atal szlovén értelmiségiek azzal a céllal hoztak lét-

re, hogy az esztétikai forradalom leple alatt gerillaharcot folytassanak a politika 

ellen, mintegy tükröt tartsanak a hatalom elé, kellemetlen kérdéseket tegyenek 

fel forradalomról és ideológiáról, annak érdekében, hogy mindenki szabadon 

gondolkodhasson és cselekedhessen m�vészi, eszmei és politikai kérdések 

tekintetében egyaránt. Ezt jelentette számukra a politikával szemben szuverén 

m�vészet világa, s ezért kívánták megújítani a szerintük béna, tehetetlen szín-

házat, amit a hatalmát és a rendszert félt� pártstruktúra provokációnak tekin-

tett, s minden eszközzel igyekezett meghiúsítani a fi atalok szándékát. Így került 

sor 1964-ben Marjan Rožanc drámájának Melegágy (Topla leja) betiltására, 

s ezzel együtt az Oder 57 megszüntetésére. Már Rožancnak a hatalom által 

szorgalmazott szövetkezeti mozgalom ellen írt paraszttörténete el�tt voltak a 

színháznak politikailag rázós el�adásai, mint például Primož Kozak vitadrámái 

(Affér/ Aféra; Párbeszédek/Dijalozi) vagy Dominik Smolénak a terror, a dogma-

tizmus el�tti behódolás ellen íródott Antigoné-változata. A  hatalom számára 

az utolsó cseppet a pohárban Rožanc m�ve jelentette, amit az el�adást meg-

szakító dolgozók tiltakozására hivatkozva tiltottak be. A munkásosztály ítéletet 

mondott, holott nyilvánvaló volt, hogy „stílusosan” egy közeli földm�ves szö-

vetkezetb�l (ez nem sokkal kés�bb a rossz vezetés miatt tönkrement!) szállított 

munkásokat felbujtatták, hogy lássék, a proletariátus h� a párthoz, az osztály-

harc folytatódik, s a munkásosztály útját állja a szlovén társadalom visszapol-

gárosodásának. Lényegében manipulálták a munkásokat, amikor felhasználták 

�ket a nyílt társadalmat szorgalmazó értelmiség ellen, a hatalom meggátolta 

a demokrácia kibontakozását. S hogy tettének a párt a törvényesség látszatát 

keltse, a ljubljanai Kerületi Bírósággal megvitattatta és elfogadtatta a közvádló 

javaslatát, hogy kobozzák el a drámát s tiltsák meg terjesztését (=el�adását). 

A sajtótörvényre hivatkozva mondta ki a hatalom szófogadó eszközeként cse-

lekv� bíróság az ítéletet, mert szerinte Rožanc drámája hazugságokat terjeszt, 

hamis képet fest a valóságról, veszélyezteti az alkotmányos rendet. (Zárójel-

ben: nem sokkal a dráma elleni intézkedés el�tt betiltották az Oder 57 körüli 

értelmiségiek Távlatok /Perspektive/ cím� folyóiratát.)

✱

A színház politikai jellege a hatvanas évek végén er�södött fel, nem függet-

lenül a ’68-as egyetemista megmozdulásoktól, illetve a csehszlovákiai történé-

sekt�l. Hogy mintegy másfél évtizeden át a jugoszláv m�vel�dési életben n�tt a 

párt befolyása, ellen�rzése, azt fi lmek, folyóiratok, könyvek, színházi el�adások 

elleni támadások, betiltások egész sora tanúsítja szerte az országban. Ezen az 

sem változtat lényegesen, hogy a párton belül is gyakoriak a viták, egymásnak 

ellentmondó vélemények fogalmazódnak meg, nemegyszer egyazon felszóla-

lásban is. Biztos tudatában vagyunk annak, hangzott el az országos elnökség 

egyik ülésén, hogy az esztétika szférájában a párt nem lehet dönt�bíró, ugyan-
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akkor azonban határozottabban kell fellépni, amikor az esztétika cégére alatt a 

társadalom kárára keser� ideológiai és politikai pirulákat akarnak lenyeletni a 

hatalommal. Annak ellenére, hogy egyének és csoportok részér�l is feler�sö-

dött az alkotói szabadságot a szocializmus ellen felhasználó tendencia, téved-

nek azok, akik az alkotói szabadságot a Kommunista Szövetség elleni támadás 

szabadságaként értelmezik. A tabuként óvott témák, a népfelszabadító háború, 

az Informbíró, a párt és a szocializmus sérthetetlensége, valamint a nacionaliz-

musnak vélt, ítélt megnyilvánulások iránti cenzori éberség els�sorban a szín-

házakat fi gyelte. Ennek legeklatánsabb példája néhány el�adás betiltása, illetve 

egyes írók szilenciumra ítélése.

A legnagyobb vihart a belgrádi JDSZ Amikor virágzik a tök (Kad su  cvetale 

tikve) cím� el�adásának betiltása váltotta ki 1969-ben. Dragoslav Mihajlović 

regényb�l írt színpadi m�ve az ország szempontjából valóban válságos id�ket 

idézte, azokat az éveket, amikor Tito szakított az addig istenített Sztálinnal, 

amit követ�en országos méret� akció során letartóztatták azokat, akik ezt hely-

telenítették. De mint ilyenkor lenni szokott, sok ártatlan áldozat is börtönbe ke-

rült, mint a darab f�h�se, a külvárosi bokszbajnok srác bátyja, egykor partizán, 

majd pártbizottsági tag, és ellenálló múltú apja. Az � érdekükben kér a fi ú se-

gítséget a néph�s klubelnökt�l, de mivel közben a maga vagány módján nem 

éppen szalonképes szavakkal min�sít („Egyforma szarok vagytok ti mind, öreg! 

Kibékültök, és ismét nyaljátok majd egymás seggét!”), büntetésb�l három évre 

elviszik katonának. Közben a család tönkremegy, a húgát meger�szakolják, az 

anyja meg�rül és meghal, az apját is elveszti, � pedig, miután leszerel, kül-

földre szökik. Megrázó családtörténet, hátterében olyan társadalmi, emberi és 

f�leg politikai vonatkozásokkal, melyeket még sem a történelemtudomány, 

sem a közösség nem dolgozott fel, nem tisztázott, a hatalom pedig tabuként 

kezelt, képtelen volt tényként elfogadni, hogy voltak ok nélkül elítéltek is. Ezért 

vette összt�z alá az el�adást, de betiltását az apa elkeseredésében mondott 

megjegyzésével („Rosszabbak vagytok, mint a németek voltak”) indokolta, ami 

egyesek szerint az el�adásban el sem hangzott, mert az ellenállásban részt 

vett, az apát alakító színész ezt képtelen volt kimondani.

Az akciót (természetesen fels�bb utasításra) arra hivatkozva, hogy a valóság 

ábrázolása nem hiteles, a színház pártszervezete kezdeményezte, majd egyre 

b�vült a kör. Álnéven és névtelenül írt cikkek jelentek meg, melyek felülírták 

az el�adásról hibái ellenére affi rmatívan író kritikát, mígnem egy beszédében 

maga Tito szólt elítél�en az el�adásról. Felrótta, hogy besározza a rendszert, 

a maga is a Goli otokon raboskodó író szándéka bebizonyítani, hogy a társa-

dalom hitvány, elhibázott, leköpdösi a forradalmat és a harcban elesettek em-

lékét, ezért a szocializmus ellensége. Megnyugtatásul pedig azzal zárta az el�-

adásra vonatkozó szavait, hogy lincselés nem lesz (igaz, az írót egy ideig nem 

közölték, a fi atal, tehetséges rendez� pedig végleg hátat fordított a színház-

nak!), a kommunistáknak azonban lehetetlenné kell tenniük az efféle ügyeske-

d�ket. Ezt követte az el�adás betiltása, amit a városi pártkomité adott a színház 

tudtára. Az esettel – nem utolsósorban azért, mert egy év alatt csak Szerbiában 

mintegy negyven hatalmi beavatkozás történt a kultúrában, több mint húsz év 

alatt összesen – a belgrádi bölcsészkaron Szocializmus és kultúra címmel ren-

dezett tanácskozás résztvev�i is foglalkoztak. Néhány felszólaló, óvatosan bár, 
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de tiltakozott a hatalom ilyen drasztikus beavatkozása ellen. Mondván, hogy a 

bürokrata hatalmi doktrína a vele szemben megnyilvánuló ellenállást általában 

a szocializmus és az adott rendszer elleni támadásnak bélyegzi, és ezért lét-

rehozza a maga védekezési mechanizmusát, aminek három változata alakult 

ki. Pártfórumok és -funkcionáriusok meg a sajtó részér�l történ� ideológiai tá-

madás, bíróságok és a társadalmi ellen�rzéssel megbízott m�vészeti tanácsok 

általi betiltás, valamint az ún. preventív cenzúra, de mondhatnánk öncenzúrá-

nak is, ami gyakorlattá vált a fi lm, a sajtó és a színház világában egyaránt. Ne 

feledkezzünk meg arról, hogy mindez a hatvanas évek végén, hasonlóképpen 

kiélezett politikai helyzetben történt, ami semmiképpen sem igazolja a hatalom 

arroganciáját, de nem is mell�zhet�.

✱

Hogy a hatvanas évek végét�l fokozódik az írók és a színházak érdekl�dése 

a politikai és társadalmi témák iránt, annak magyarázatát a kialakuló gazdasági 

és társadalmi válságot kiváltó okok és gyökerek keresésében kell látni. Ebb�l 

adódóan n� a m�vészet és a hatalom közötti ellentét, amit az állam és a párt 

minden eszközt latba vetve a maga érdekében próbál feloldani, igyekszik lehe-

tetlenné tenni vagy csökkenteni a drámairodalom és színjátszás fokozódó tár-

sadalmi angazsáltságát, miközben épp erre épülve formálódnak jelent�s drá-

mai életm�vek. Ezeket a hatalom némaságra kárhoztatja, ilyenek els�sorban 

Aleksandar Popović, Ivan Brešan és Dušan Jovanović opusai.

✱

Aleksandar Popovićot tekintik a szerb komédiatörténet megújítójának. 

Színre lépése egybeesik a belgrádi értelmiség és ifjúság kedvencévé vált Atelje 

212 aranykorának alakulásával és kiteljesedésével. A Różewicz, Joyce,  Claudel, 

 Jellicoe, Albee, Jarry, Eliot, Beckett, Vitrac, Havel, Schisgal, Weiss, Kopit, 

 Genet, Duras, Vian, Pinter modern hangvétel� világirodalmi mez�nyben az � 

népnyelvi frázisokból, lokális idiómákból építkez� darabjai jelentették a iones-

cói abszurdot a nušići vidéki, félig városi, félig falusi primitivizmussal vegyít�, 

szerb mentalitást megjelenít� közönségsikert arató szórakoztató nemzeti re-

pertoárt. Ebb�l vált át – dramaturgiájának jellegzetes ismérveit megtartva – a 

politikai szatíra dikciójába. Els� ilyen jelleg� m�ve az 1967-ben bemutatott 

Bora Šnajder fejl�dése (Razvojni put Bore Šnajdera), amely az amerikai kritika 

szerint a kommunista bürokrácia erkölcsének szatírája, a karrierizmus megal-

kuvás nélküli, hiteles ábrázolása, ezt dicsérte a német kritika is, míg a szlovák 

annak igazolását látta, hogy lám, a szocializmusban is lehetséges a bírálat. 

A  pártideológiával fert�zött hazai kritika pedig épp a bíráló hangot tartotta 

elhibázottnak. S hogy nem alaptalanul, azt számára Popović következ� darab-

jainak betiltása igazolhatta. Míg a f�szerepl� különös története, mert általában 

jelenthette a gazdaságot tönkretev� szakszer�tlen vezet�k kinevezésének (sza-

bóként bádogosüzem igazgatója), a puritán pártmorált hirdet�k burjánzó he-

donizmusának, a politikai fórumok vakságának, a politikusok demagógiájának 

és felel�sségt�l való menekülésének kritikáját, ami bár nem zárta ki a magukra 

ismerés kínos érzését, mégsem adott beavatkozásra okot, addig a Sapkát le! 

(Kape dole) és a Második ajtó balra (Druga vrata levo) már igen. Bár az el�bbi 
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betiltására a cenzori logika szerint elegend� okot adhatott volna, hogy a kö-

zeg, melyben az erkölcsi értékek devalválódtak, annyi álforradalmár volt, mint 

a ny�, a lélek kommercializálódott, a hatalom elvesztette tekintélyét („a világot 

alakító politikusok egyetlen gondja a nagyobb haszon”; „a legrosszabbak nem 

alul, a legjobbak nem felül vannak”; „egyet gondol, mást mond s mást csinál”), 

fölöttébb ismer�s, a bemutatót követ� második el�adás után mégis azért kel-

lett levenni a színház m�soráról, mert a f�szerepl� házaspár felismerhet�en 

emlékeztette a néz�ket Titóra és feleségére. (Hogy a ráismerés mennyire irri-

tálta a politikusokat, tanúsítja az Újvidéki Színház Tangója, ahol Artur csak a 

bemutatón viselhette a jellegzetes Jaruzelski-szemüveget, mert további hasz-

nálatát az óvatos igazgató megtiltotta!) Popović következ� darabjának (Második 

ajtó balra) még a próbák során állj-t parancsolt a cenzúra azzal érvelve, hogy 

a nemzedékek közti konfl iktusban az id�sek komikus ábrázolása azokra utal, 

akik a ’68-as egyetemista mozgalmat felszámolták, s ezért a fi atalok nem akar-

nak az id�sek által elrontott világban élni, elutasítja a szocializmust, de jobb 

alternatívát nem kínál. Az sem számított, hogy a zágrábi Prolog cím� színházi 

folyóiratban megjelent (különben nem véletlenül 1968-ban indult, s a négy els� 

szám mindegyikében van politikai színházzal foglalkozó írás!), hogy Zágrábban 

színre került, Belgrádban is vendégszerepeltek vele, fesztiválon díjazták. A f�-

városi cenzúra letiltotta a bemutatót, mert a minden létez� kritikáját hirdette, 

ami megengedhetetlen. (Ezért sújtotta átmeneti betiltás a Hairt a 131. el�adás 

után!) Hiába érvelt a színházi vezetés a néhány évvel el�bbi külföldi kritika 

dicséretét kölcsönözve, miszerint olyan fokú szabadság van, hogy a legkemé-

nyebb bírálat is megengedhet�. A m�vészeti tanács, a kültagok s a hozzájuk 

csatlakozó m�szakiak és hivatalnokok leszavazták a bemutató mellett érvel� 

m�vészeket. M�ködött a jól kiépített tégla-rendszer, amelyr�l majd néhány év 

múlva Dušan Kovačević ír gyilkos komédiát Balkáni spion (Balkanski spijun), 

ill. A profi  ( Profesionalac) címmel, de addigra további öt Popović-darabot tiltott 

be a hatalmi cenzúra, anélkül hogy a szerz�vel valaha is közölték volna az iga-

zi okot – azon kívül, hogy m�vei társadalmilag károsak, hamis képet festenek, 

sért�ek, tekintélyrombolók, gyengítik az ország védelmi erejét –, hogy kézhez 

kapta volna a közvádlóság ítéletét, ilyen nem volt, de a sajtó anarchistának, na-

cionalistának, egzisztencialistának, maoistának, királypártinak stb. bélyegezte.

✱

Popović több mint tíz évig tartó szilenciuma a csúcs, amit drámaírónak el 

kellett viselnie, �t követi a „ranglistán” a horvát Ivan Brešan története, hétéves 

csendes tiltással, amit közben több dráma el�adásának m�sorról való levétele 

és próbák leállítása tett változatossá. A brešani drámaírás sajátossága, hogy a 

modellként választott klasszikus világirodalmi m�veket meséjük és szerkezetük 

alapján párhuzamba állítja az általa tapasztalt, aktuális életjelenségekkel, s ez-

zel nemcsak a valóságot és a m�vészetet koincidáló groteszk tragédiák tartalmi 

teherbírását növeli, hanem rámutat az elfogadott civilizációs morális értékek és 

ezek valóságbeli el�fordulása közötti ellentétekre is. Ebben a tekintetben, mi-

vel �t els�sorban az örök emberi gyarlóságok (csalás, romlottság, karrierizmus 

stb.) jelenbeli változatai érdeklik, Brešan drámái kapcsán talán nem is lehetne 

kifejezetten politikai színházról beszélni, de a ráismerést�l tartva a politikusok 
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a pártot, a rendszert, ennek vívmányait féltve a drámákat károsnak bélyegzik, 

miközben betiltásukon mesterkednek, valójában saját hatalmi pozíciójukat 

védik. Ez történt az isten háta mögötti dalmát faluba lokalizált, Shakespeare- 

drámára hajazó Hamlet el�adása Donja Mrdušán (Predstava Hamleta u selu 

 Mrduša Donja) cím�, legismertebb, 1965-ben írt, de nyomtatásban csak hat 

évvel kés�bb olvasható drámával, amelyet a zágrábi bemutatót követ� siker s a 

két legjelent�sebb elismerés (Sterija- és Gavella-díj) ellenére, miután egy név-

telen tévéjegyzetben megtámadták, mert az ország ellenségeinek tekinthet� 

kispolgárok cégére lett, cikkek sorozata íródott ellene („nacionalista ellenforra-

dalmi eufóriát gerjeszt”; „a forradalom kispolgári gúnyirata”), Zágrábot és Sza-

rajevót kivéve mindenütt levették a m�sorról. S ezzel kezdetét vette az ún. Bre-

šan-ügy, melynek során a következ�k történtek: a Hamlet-„ráírás” körüli hajsza 

idején próbálták Zágrábban a Faust motívumaira épült Sátán a bölcsészkaron 

(Nečastivi na fi lozofskom fakultetu) cím� moralitást3, de bemutatóra nem ke-

rült sor, bár 1975-ben, amikor a Prologban megjelent, felcsillant ennek a re-

ménye, de csak 1981-ben kapott színpadot, Ljubljanában és Belgrádban, míg 

Zágrábban csak az évtized végén mutatták be, akkor is a Jazavac (Borz) nev� 

szatirikus színházban, a vezet� színháznak számító Nemzetiben 1990-ig a leg-

jelent�sebb kortárs horvát drámaíró egyetlen m�vét sem játszották. Különös 

történet a Házitanács elnökének halála (Smrt predsjednika kućnog saveta) 

cím� burleszk esete: Belgrádban kezdték próbálni, de közvetlenül a bemutató 

el�tt a kerületi pártbizottság füles kapott s képvisel�i megjelentek a színház-

ban, ahol mondtak ezt-azt, semmi határozottat, de a színház okosabbnak látta, 

ha a bemutató elmarad. Mivel éppen ekkor folytak a darab próbái a zágrábi 

Gavella Színházban is, fél� volt, hogy a belgrádi hírre a premier ott is elmarad, 

a színház színész-igazgatója azonban vállalta a kockázatot, s az el�adás nagy 

szériát élt meg. Legmostohább sorsa az 1973-ban írt Jézus Krisztus jelenése a 

2507-es tábori posta számú kaszárnyában (Viđenje Isusa Hrista u kasarni V. P. 

2507), amelyet m�kedvel�k játszottak 1984-ben, de miután bizonyos politikai 

fórumokon úgy ítélték meg, hogy hamis képet fest a néphadseregr�l, három 

el�adás után levették a m�sorról, és a bemutatójára csak 1988-ban került sor.

✱

Annak ellenére, hogy a szlovén/szerb rendez�/író Dušan Jovanović szín-

padi m�veit 1964-t�l kezdve élénk sajtóvita kísérte, politikai beavatkozásra 

csak akkor került sor, amikor 1980 elejére a belgrádi Nemzeti Színház meg-

hirdette a szerz� Karamazovok (Karamazovi) cím� drámájának �sbemutatóját. 

Nyilván már maga a téma irritálta a politikát, amely még mindig tabuként ke-

zelte a Tito– Sztálin-konfl iktust követ� megtorló intézkedéseket, hogy a párt 

új irányvonalát elfogadni képteleneket az adriai szigetbörtönbe, Goli otokra 

deportálták, ahol kemény „átnevelés” folyt, amir�l ez a m� is részben szól. Bár 

Jovanovićnak nem volt szándéka politikai állást foglalni sem pro, sem kontra, 

3 A  Faust-téma tér vissza Slobodan Šnajder Horvát Faust (Hrvatski Faust) cím�, 1981-ben 

megjelent m�vében, amely Brešan drámájához hasonlóan ellenállásba ütközött. Annak elle-

nére nem mutatta be a horvát Nemzeti Színház, hogy a drámai cselekmény ebben a szín-

házban játszódik.
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� az irodalomban gyakori karamazovi modellt követte, amikor az apa vétke 

miatt b�nh�d� fi úk tragikus sorsát a közelmúlt történelméb�l jól ismert ese-

mények függvényében ábrázolta, a politika mégis beavatkozott, meggátolta a 

bemutatót. Talán kevésbé a kényes tematika, inkább a napi történések miatt. 

Ekkor élte ugyanis utolsó napjait a ljubljanai Klinikai Központban Tito, és fö-

löttébb ak tuá lis kérdésként merült fel, mi lesz Tito halála után. Ezért ebben a 

pillanatban nem volt alkalmas a m� színrevitele, sugallták a pártközpontból. 

Várni kellett a bemutatóval, amire mégsem Belgrádban, hanem 1980 végét�l 

más városokban került sor, igaz, politikai felhangoktól kísérve.

✱

Soha ilyen állhatatosan és egyöntet� szolidaritással nem védett itt kritika el�-

adást, mint a nyolcvanas évek elején Jovan Radulović Galambüreg (Golubnjača) 

cím� m�vét, holott tömegeket mozgósítottak, pártértekezletek sorozatát tartot-

ták annak érdekében, hogy a szocializmus egyik legjelent�sebb vívmányát, a 

testvériség-egységet megvédjék a m�ben megnyilvánuló nagyszerb nacionalista 

eszmét�l. Hogy a szerb-horvát testvérbarátság ingatag lábakon állt, az történel-

mi evidencia, ezt próbálta felszámolni a párt és az állam, s ezért mutatott talán a 

szükségesnél is fokozottabb érzékenységet minden olyan mozzanat iránt, amely 

ezt veszélyeztette. S Jovan Radulović szövegét ilyennek ítélték. Nem is egészen 

oktalanul. Az alapvet� életfeltételeket nélkülöz� sziklás dalmát hegyvidéken 

együtt él� szerbek és horvátok között az éppen regnáló hatalmak szítására 

id�nként valóban fellángolt a gy�lölet. Ez történt a második világháborúban is, 

amikor az usztasa horvát hatalom a legyilkolt szerbeket a szirti galambüregekbe 

dob(at)ta. Erre emlékeznek húsz évvel kés�bb a dráma szerepl�i, néhány jelenet-

ben már-már a bosszú vágyától hajtva. Az sem kizárt, hogy az író a negatív példa 

elrettent� erejében bízott, nem feledkezve meg arról sem, hogy az ott él�knek 

a bosszút sem kizáró patriarchális nemzeti-vallási mítosz által meghatározott és 

irányított világáról van szó, amely teljes egészében káros és felszámolandó. Tény 

viszont, hogy ez nem kapott kell� hangsúlyt, arról nem is beszélve, hogy e tekin-

tetben az el�adás a közönség sz�k értelmiségi rétegének megértésére számítha-

tott. Viszont az sem volt mell�zhet�, hogy nemcsak a múltról van szó, hanem a 

jelenr�l is, amikor a régi sebek még nem gyógyultak be, s�t újabbak keletkeztek 

(és keletkeznek azóta is a kilencvenes években dúlt testvérháborúktól máig, de 

gondolhatunk akár a magyarverésekre a Vajdaságban!). Ezért nem véletlen a ha-

talom reakciója, ám nem valószín�, hogy a m�vészet ilyen elbánást érdemelne, 

amilyenben ez az el�adás részesült. Hogy az el�bb Belgrádba tervezett, majd Új-

vidéken színre vitt dráma egyfel�l országos hadjárat tárgyává, másfel�l pedig az 

alkotói szabadságot védelmez�k jelképévé legyen. A konfl iktus kimenete eleve 

nem volt vitás. Az el�adást Újvidéken két hónappal a bemutató után betiltották, 

de egy ideig játszották a belgrádi egyetemista központban.

✱

És bármennyire különös, ezúttal némileg a politikának is igaza volt. Nem a 

konkrét el�adás vonatkozásában, a betiltás tényét semmi sem menti, hanem 

abbéli félelmében, hogy Radulović m�véb�l, mint Pandóra szelencéjéb�l, el�-

tör(het) a nacionalizmus. Így történt. És nem is éppen véletlenül.
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Tudni kell, hogy olyan (kis)nemzetekr�l van szó, amelyek évszázadok során 

nem voltak önállóak, s úgy érezték, ez a titói Jugoszláviában sem változott lé-

nyegesen. Ugyanakkor, épp a múltból következ�en, érthet�, hogy a mesterséges 

konstrukcióként létrehozott szövetségi állam a párt vezetésével, ha kellett, drasz-

tikus eszközökkel is szorította háttérbe a nemzeti érzés megnyilvánulásait az élet 

minden területén, így a kultúrában s ezen belül a színházban is. Ez a helyzet az 

elnök halála után, de a nyolcvanas évek közepét�l, majd a Milošević-korszakban 

megváltozott. El�térbe került a nemzeti kérdés, ami olykor sötét nacionalizmus-

sá duzzadt, els�sorban a szerbség esetében, �k addigi hátrányosnak vélt hely-

zetük felszámolására törekedtek. Részben ennek megfelel�en alakult a színházi 

m�sor, melyben els�sorban a nemzeti önsajnálatot gerjeszt� darabok kaptak 

helyet. Erre volt ugyanis szüksége a miloševići hatalomnak, hogy a nemzetet 

manipulálhassa.4 Nem lévén más ideológiája, mint a nacionalizmus, felismerte, 

hogy a színház társadalmi angazsáltsága ennek a szolgálatába állítható. S nem 

tévedett, különösképpen óriási közönségsikere volt az Akadémia nacionalis-

ta kiált ványát5 jegyz� Dobrica Ćosić történelmi regényéb�l (Halál ideje; Vreme 

smrti) készült Kolubarai csata (Kolubarska bitka) és Valjevói kórházak ( Valjevske 

bolnice) cím� adaptációknak. A  közönség minden számára tetsz� kifejezést, 

mint a „mítingeken” szokás, nyílt színi tapssal jutalmazott. Ez is a diktatúrák 

természete, nemcsak tiltanak, hanem ösztönöznek is, ahogy éppen szükséges.

✱

A szerb színházak természetesen másféle darabokat is játszottak, amelyek 

nem nacionalista eufóriát gerjesztettek, s voltak olyan kísérletek is, amelyek 

a miloševići diktatúra, a hivatalosan be nem vallott, de folytatott háborúk, az 

állami er�szak, a törvénytelenségek elleni tiltakozásként készültek.6 Az els� 

háborúellenes gesztust egy intézményen kívüli kis csoport – nem véletlenül –, 

a n�k irányította Dah teater (Lélegzet) tette. De a tiltakozás utcai színházként 

ismert formája is fel-felt�nt.7

4 Erre utal az az eset is, amikor a színházhoz vezényelt tömeg megakadályozta Siniša Kova-

čević Szent Száváról írt m�vének zenicai vendégel�adását, mert a szerbség által leginkább 

tisztelt történelmi alakot az író kegyeletsért�en ábrázolja, amit a nemzeti eufóriát serkent� 

hatalom megengedhetetlennek vélt.
5 Sajátos, hogy a Memorandumként elhíresült kiáltványt neves szerb történészek helytelení-

tették, s maga Milošević is elhatárolódott t�le, sötét nacionalizmusnak min�sítette, kés�bb 

azonban erre alapozta a minden szerb egy államban jelszót hangoztató nacionalista ideoló-

giá ját, ami lényegében el�idézte a balkáni konfl iktusokat.
6 Ezek között említend� Vladimir Arsenijevićnek a háborúval, a nacionalizmussal szembeni til-

takozást hirdet� drámája, az Alsófedélzeten (U potpalubi) is.
7 1991-ben Brecht szövegeib�l készült Ez a babiloni z�rzavar címmel a Belgrád f�utcáján el�adott 

összeállítás, majd a következ� évben Vakok menetelése címmel csukott szemmel vonultak el 

a hatalom hazugságait szajkózó televízió épülete el�tt. Máskor szappant adtak a képvisel�knek, 

mossák tisztára nyelvüket, záptojással és piros festékkel dobálták meg az állami intézményeket 

és a sajtóházakat, fert�tlenítették a Szkupstina épületét. Az utcaszínház akkor tet�zött, amikor 

1997 januárjában a felsorakozott rend�rkordon el�tt színházat játszottak, a Macbethet adták el�, 

máskor pedig tükörsort tettek a rend�rök elé: szembesüljenek végre önmagukkal.
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✱

Amint a fenti vázlatos áttekintésb�l is látni, a délszláv térségben 1920-tól 

az ezredfordulóig egyik diktatúra követte a másikat, s ez a színházak helyzetét 

is nagyban meghatározta. Szinte soha nem jött létre az az eszményi helyzet, 

melyben a m�vészet és a politika saját közegében maradva értelmes párbeszé-

det folytathatott volna. Szomorú tanulság.
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