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A STERIJA JÁTÉKOK, AVAGY JOSIP VIDMAR 
ÉS SERKENTŐ LELKESEDÉSE 

Már régen megállapí tot ták, és okkal , hogy Josip Vidmar mindent, 
amit csak alkotot t , az intellektuális szigor és kri t ika szellemében cetté. 
N e m emlékszem azonban, hogy valaha bárki is említést tett volna ser
kentő lelkesedéséről. Arról a valamiről , ami abban a pil lanatban támad, 
amikor a konkrét eleven életből k ipa t tan t eszme uralma alá hajtja a szen
vedélyeket, és mindaddig tart , amíg az eszme formát nem ölt, amíg fej
lődik, átalakulásokon megy át, és amíg egyáltalán fönnáll. Ám Vidmar-
nak ezt a kilencven esztendejét mindenestül kitöltötte ez a lelkesedés. S 
talán a leghevesebb és legkitartóbb lelkesedése a Sterija Já tékok megala
pozásában és az eredeti elvek következetes érvényesítésében fűtötte. 

Ügy tűnik, hogy a szemle elindítóinak valóban magasan szárnyaló lel
kesedésre volt szükségük, hogy minden reális nehézség ellenére valóságos 
kalandba bocsátkozzanak. Annál inkább, mert az élet ál talában könyör
telen a túlságosan szárnyaló eszmékkel, mintsem hogy kedvező körülmé
nyekkel segítené felröppenésüket és lendületüket. 

Már-már jámbornak volt nevezhető az a lapí tóknak az az ár ta t lan öt
lete, hogy egy viszonylag kicsiny országban, amelynek a drámatermése 
is szerény, évenkénti fesztivált hozzanak létre, hogy bemutassanak mint
egy t íz olyan valamirevaló mai drámai szöveget, amely színpadi elő
adásra érdemes, módot ad a művészi kifejezésre, és eredményei nem hoz
zák ki a béketűrésből a színház barátai t . Eközben nem szabad megfeled
keznünk arról , hogy színházi ténykedésünk számos körülményének ak
kor még nem volt, de ma sincs definiált és művészetileg elkötelezett, ki
fejezett világa. A Já tékok megalapításáig, sőt később is, a jóval jelen
tősebb európai i rodalmak többsége kivetett számos olyan drámaalkotást , 
amelyet azután az idő különösebb föltételek és engedmények nélkül el
fogadott. 

Vidmar, aki mélyen meg volt győződve annak a küldetésnek a jelentő
ségéről, amelyet a színház minden nép kultúrájában és ál talában szelle
mi életében betölt, a mai szemmel távoli múl tnak tűnő 1955 őszén őszinte 



igyekezettel támogat ta a jugoszláv színházi szemle megalapításának ötle
tét, és készséggel tett eleget az újvidéki művelődési szakemberek fölkéré
sének — őket Ivo Andric javaslata sarkall ta erre —, hogy álljon a Ste-
rija Já tékok élére. Az t is mondha tnánk , hogy ebben a Já tékok létrejöt
tére, majd fejlődésére és gyarapodására nézve döntő fontosságú esemény
ben kell keresni a Já tékok sorsszerű egybefonódását Josip Vidmar szemé
lyével, munkásságával és tekintélyével. 

Vidmar, aki a színházzal való foglalatoskodása kezdetétől fogva a ha
zai drámatermés valódi értékeinek ösztönzése és érvényre jut tatása mellett 
kötelezte el magát, a Sterija Já tékok eredeti elveiben azonnal fölismerte 
a lehetőségét annak, hogy felújítsák ezt a némileg elhanyagolt irodalmi 
műnemet egy olyan pi l lanatban, amikor társadalmunk fejlődésében, an
nak is legérzékenyebb pontjain éppen hogy csak megindultak bizonyos 
folyamatok. Ezért talán nem is kell ismételten visszanyúlni Eli Finci ta
láló megállapításához, és elismételni, hogy a nagy görög dráma klasszikus 
kora óta a Sterija Já tékokon tör tént meg először, hogy csak kizárólag 
hazai szerzők mai darabjait vit ték színre. A legfontosabb az volt, hogy 
a jugoszláv színház vi lágának és alkotóinak legalább átmenetileg sikerült 
az alapkérdésekben közös nevezőre jutniuk, színházi világunk valódi és 
elsődleges céljainak vállalásában jelentős egységre téve szert, mélységes 
tudatában annak, hogy igazi színházi művészet csak jelentős hazai dráma
irodalomból fejlődhet ki, illetve logikusan következik, hogy csak a jelen
tős nemzeti drámairodalom és e drámairodalom színre áll í tásának szeren
csés kapcsolatából születhet meg a nemzeti színház. 

Vidmar szilárdan hitt egy ilyen minden romlottságtól mentes szemlé
ben, gyakran hangoztatva, hogy eredeti drámatermésünk — hála a Já
tékoknak — új, gazdagabb életet kezdett élni, számtalan új távlatot 
nyi tva és meggyorsítva a további fejlődést. „A Sterija Já tékok — ír ta — 
a maga mivoltában valóban egészen rendkívüli és a művelt népek törté
nelmében egyedülálló példája az olyanféle célszerűen és á tgondol tan meg
szervezett munkának, amely elő kívánja mozdí tani és fejleszteni a mű
velődési élet egész szektorát, amely magába foglalja a drámairodalom 
művelésétől a drámai művek színpadi megjelenítéséig az a lkotómunka 
egészét, s mely élénken és intenzíven fejlesztheti népeink ízlését és ter
jesztheti műveltségét." 

Josip Vidmar kis híján három teljes évtizede a Sterija Já tékok nesz
tora. 

Az adatok tanúsága szerint a Já tékok elnökévé Újvidék Városi Taná
csa 1956. március 29-i ha tározatával nevezték ki. A bizottság első, ala
kuló ülését 1956. április 12-én tar to t ta meg. Elnökletével az utolsó ülést 
Újvidék város képviselő-testületének dísztermében 1983. június 2-án nyi
totta meg, és azzal a kérelemmel zár ta , hogy huszonhét év és huszon
nyolc szemle után mentsék föl tiszte alól. Ma a főbizottság tagja. 

A száraz tények természetesen nem val lhatnak arról , hogy milyen mél
tóságteljesen és egyenes jellemű egyéniség volt, teljesítménye, szorgalma és 
eredményei alapján v i ta tha ta t lan jelentőségű elnökösködésének egészét 



mint szőtte át számtalan kötelezettség, amelyeket vagy ő tűzött maga 
elé, vagy mások rót tak rá. 

N o h a harminc év nem nagy idő egy olyan intézmény életében, amely
nek tevékenységét olyan maradandó címszavak fémjelzik, mint az iro
dalom (még ha csak egyik műfaja is) és a színház — a Sterija Játékok so
kak várakozása ellenére ha tárkővé és rendkívüli fontosságú, megkerülhe
tetlen instrumentummá vált . Nélküle nem érthetnénk meg színházi jele
nünket, és még kevésbé lennénk képesek definiálni. A szemlének nagy ré
sze volt abban, hogy az egymásra utalt irodalom és színpad tekintélyt 
szerzett, ápolásra és megértésre méltó jogot v ívot t ki magának azzal, hogy 
következetes volt abban a meggyőződésben, hogy színházunk útjának és 
sorsának alakulásától függetlenül a szemlének nemcsak joga, hanem kö
telessége is az újrakezdés, hogy ne hagyja magát rálökni egy túlhaladot t 
pil lanat mérlegére. 

Tény, hogy egy olyan korban született meg, amelyben a rosszhiszemű
ség, a tehetetlenség ura lkodot t el, a színháznak pedig a drámai szövegek
kel szemben fenntartásai voltak. Mert ne feledjük, ez még mindig az a 
kor volt , amelyben az elismert értékek mögé rejtőztek, az a kor, amely 
nem szerette a művészeti kockázatot . Ez utóbbinak úgymond dialektikus 
szükségszerűségét éppen Vidmar pártfogolta, mondván : „ társadalmunk 
nem lehet szocialista, sem önigazgatású, ha az ember nem fejlődik olyan
ná, amilyent minden valódi művészet kínál számunkra" , beleértve a 
drámai művészetet is. Egyszóval a Játékok logikus módon fakadt egy
részt az ura lkodó helyzettel szemben tanúsítot t ellenállásból és bele nem 
nyugvásból, másrészt abból a törekvésből, hogy megteremtsük saját iro
dalmi-színpadi azonosságunkat, és olyan értékrendszert hozzunk létre, 
amely a jövő számára megbízhatóan meg fog határozni bennünket. A 
Játékok egyben elősegítette színházi kul túránk beérését, és olyan isme
retekkel, tapaszta la tokkal gazdagítot t bennünket, amelyek kötelezik, de 
nem korlá tozzák a szabad művészi alkotást. A mindvégig a jugoszláv 
színház sorsában osztozó, annak mértékén felül soha semmit sem igénylő 
Já tékok nemcsak az efféle színház létezésének ténye, hanem művészeté
nek öröme is. 

Josip Vidmar serkentő lelkesedése ezáltal és így vál t — valósággá. 
Igaz nem csekély engedmények árán, amelyeket a Sterija Já tékok elnöke 
tudatosan tet t Josip Vidmarnak, a kifinomult ízlésű kri t ikusnak és éles 
tollú polemikusnak, a precízen körvonalazot t és meghatározot t esztéti
kai-etikai posztulátumainak. 

Meg kell val lanom, hogy — legalábbis a művelődésnek ezen a terü
letén — nem ismerek még egy ilyen erőteljes egyéniséget, aki ilyen hosszú 
időn át és ekkora bölcsességgel, határozottsággal és következetességgel ve
zetett volna egy, a mozgalom legjobb minőségi jegyeit magán viselő in
tézményt számos akadályon, útvesztőn, megpróbáltatáson és tévelygésen 
keresztül, de ugyanígy nem ismerek még egy alkotót, aki ugyanakkor 
ezekben és az ezekhez hasonló pi l lanatokban — ahogy azt Joze Javor-
Sek pontosan megfigyelte — ilyen mértékű valóságos személyi d rámát 



élt volna át. „Josip Vidmarnak mint a színházi fesztivál elnökének amel
lett kellett kiállnia, ami a fesztiválon történik, mint színikritikus viszont 
szinte egyáltalán nem — vagy csak elvétve — értett egyet azzal, amit a 
Já tékok színpadán látot t . Melyik szerepet helyezze előtérbe? Az elnökét, 
akinek — mint minden jó házigazdának — dicsérnie kell mindent , amit 
fölajánlanak neki, ilyen vagy olyan okból gondoskodással és szeretettel 
kell öveznie; vagy a kritikusét, aki éles szemmel figyelt száz meg száz 
előadást, kifinomult füllel hal lgatot t száz meg száz színészt, széles mű
veltséggel értékelt száz meg száz szöveget?" 

S noha Vidmar sohasem beszélt magáról mint a Já tékok elnökéről, egy 
kissé régi és talán ezért elfeledett nyi la tkozatával mégis hozzásegít ben
nünket, hogy legalább valamelyest kiderítsük, hogyan is tekintet t ő mind
arra , ami modern színházunkkal történt , és aminek, természetesen, szük
ségképpen tükröződnie kellett a Já tékokon is: „A színházi történések so
rán olyan pil lanatok is bekövetkeznek, amikor érezni kezded, hogy min
denen a puszta rutin, a súlyos és vak tehetetlenség és ennek a tehetetlen
ségnek különböző eszközökkel való leplezése és takargatása lesz úrrá. H a 
ilyesmit veszek észre színházban, akkor kellemetlen, sőt visszataszító 
érzés kerí t hata lmába. S ez színházban gyakran megesik velem." 

Persze ezek a gondolatok azokból a szigorú, de azért nem keresztül-
vihetetlen követelményekből is fakadtak, amelyeket Vidmar a drámaírók 
elé tűzöt t . Némiképp joggal is vár ta el, hogy világosan beszéljenek az 
emberről, amilyen valójában az őt körülvevő élet. A színházi homuncu-
lusok intellektuális sorvadásai, a mértéktelen és értelmetlen elmekonstruk
ciók mindig is szánalmat és szégyent ébresztettek benne az olyannyira 
egyöntetű merészség megnyilvánulása miatt , ugyanakkor megerősítették 
őt abban a nézetében, hogy nagy előadás csak nagy szövegből születhetik, 
s hogy nagy színészi alakításhoz is csak igazán nagy irodalom nyújthat 
alapot. Azt a meggyőződését, hogy a színház csak jelentős drámairodal
mon fejlődhet, k i tar tóan és sűrűn hangozta t ta : „Az olyan kristálytiszta 
d rámák mellett vagyok, amelyekben az életünk mindenestül érthető és 
tuda tunkban helyet kap tak elemei, az olyanok mellett, amelyek megráz
nak vagy megrendítenek vagy elragadtatnak bennünket , de mindig meg
örvendeztetnek. Tagadok és elutasítok mindent , ami csak u tánza ta a szel
lem műhelyéből kikerülő valódi kris tályoknak. A szellem ugyanúgy alkot, 
amit a t e r m é s z e t . . . Ugyanakkor azt is vallom, hogy krit ikus figyelem
mel is kell öveznünk a színházi alkotótevékenységet, ezt pedig — az 
abszolút színház nehezen érthető jelszava ellenében — csak a drámamű
vészet szolgálataként vagyok hajlandó értelmezni és helyeselni; mert ez a 
szolgálat ad ta az emberiségnek Aiszkhüloszt, Szophoklészt, Calderónt , 
Lope de Vegát, Shakespeare-t és utódaikat , az abszolút színháznak ilyen 
neveit viszont nem ismerem; ilyenek nincsenek, és nem is lehetnek." 

A színház értelmét a mély érzelmek kiváltságában és ösztönzésében 
látva — amelyek csak sűrített töltésükben ölthetnek értékes művészi ala
kot —, az egyéniséget mellőző modern drámairodalmat sápatagnak, egy
hangúnak, érthetetlennek és unalmasnak minősítette, jelképeiről és allegó-



riáiról pedig azt á l lapí tot ta meg, hogy a színház számára teljesen alkal
matlan eljárások. N o h a a munka által fölszabadított embernek, az új és 
nagy győzelmekre kész önigazgatónak a személyiségében világosan föl
ismerte a nagy drámai művek keletkezésének lehetőségét is, mind a kri
tikus, mind az elnök Vidmar ar ra a meggyőződésre jutot t , hogy korunk 
szerzői még nem képesek megalkotni ezt a szöveget. Az okait pedig úgy 
magyarázta , hogy az a személyiség, amely tevékenyen kiveszi részét az 
olyan sorsfordító események alakításából (vagy átengedi magát ezek vi
hara inak) , amilyenekkel a mi általános népi forradalmunk is szolgált — 
kicsit elveszettnek érzi magát, és az én-tudattól elözönlött individuum
nak ebből az érzéséből nehezen születnek meg a föltételei egy olyan iro
dalom létrejöttének, amely a történések összességét, tehát az életet is úgy 
/ogja megjeleníteni, mint az egyén művét. 

Másrészt sohasem tudot t megbékélni a rendezők önkényével, a kicsi
kart önállóságra való ,,joguk"-kal, a szövegben való dölyfös garázdál
kodásukkal, azzal , hogy az írót a divatos mesterkéltség nevében „kivé
gezzék" és a művet kiszakítsák azokból a történelmi körülményekből, 
amelyekben keletkezett vagy amelyekről szól. 

Egyre inkább az a meggyőződésem, hogy annak az ideológiai sémának 
a pártfogolása, amely szerint az agresszivitás és az erőszak szerves része 
az előadásnak és a színpadi nyelvnek, s amely szerint az elmében föl
áll í tott tervnek lehet alávetni a színész és a drámai kollektíva színpadi 
létezését, mindig is azt eredményezte és azt fogja eredményezni, hogy 
az egyetemes színház végtelen gazdagsága technikai-technológiai egyol
dalúságra, egysíkú színházi technológiára, egyarcúságra fog leszűkülni, 
olyasvalamire, ami az embertől és az élettől idegen, és értelmetlenségében 
a színházat is megtagadja. 

Ennek a színháznak a szószólói ellen, eszmei korteskedésüket és a ha
mis értékek glorifikálásának törekvéseit ostorozva Vidmár elszántan kelt 
ki a főbizottság, a művészeti tanács és az értékelő bizottság 1981.. jú
nius 13-i együttes ülésén, mert úgy vélte, hogy éppen mint a Sterija Játé
kok elnökének mélységes erkölcsi joga van ezt tenni. Az eszmeiségétől 
megfosztott művészetről terjedő gyanús elméletek becsempészését, a szín
ház legfőbb szerepének mellőzését, a színház magába fordulását, a széles 
társadalmi rétegektől való elszigetelődését, tehát azt a színházat, amely 
veszíteni kezdte jelentőségét — az ember, a társadalom, a kor előtt —, 
Vidmár kulturális terrorizmusnak nevezte. Mindannyiunknak még élén
ken élnek az emlékezetében azok a viharok, amelyeket ez a föllépés ka
vart a mi nem túlságosan tágas térségeink fölött. De ha mára már, négy 
teljes év után, valamelyest alább is hagytak ezek a viharok, nem szabad 
azzal ál tatni magunkat , hogy végleg meg is szűntek. 

Cselekedetének helyességébe vetett mélységes hitével Vidmar a Sterija 
Já tékok eredeti elveit védelmezve még egyszer következetesen hű maradt 
önmagához. így kellett tennie. Egyébként nagyon jól tudta , hogy a he
ves igyekezet ellenére bekövetkezett válság nem szüntethet meg egy nemes 
intézményt, amelynek programja művészileg, kulturális és társadalmi 



szempontból többszörösen gyümölcsöző, szélesebb jelentőségű és általá
nos érdekű. Éppen ezért is javasolta, hogy alakuljon egy teljesen új ta
nácsadó bizottság, amely föl lesz ruházva minden joggal és kötelezettség
gel, és a köztársaságok és a t a r tományok művelődési önigazgatási érdek
közösségeinek arányos küldött i képviseleti rendszerében teatrológiai és 
színházi krit ikai gondolkodásunk képviselői alkotják. A bizottság alap
feladatául a Já tékok szelektorainak jelölését tűzte ki, valamint azt, hogy 
mielőtt a szelektorok repertoárjavaslatai elfogadásra és véglegesítésre a 
főbizottság elé kerülnének, ez a fórum vitassa meg, értékelje és igazolja 
őket. A bizottság ezeken kívül tárgyal t volna még a Sterija Já tékok nyil
vános és kis vi tafórumára vagy a krit ikusok kerékasztalának munkájára 
vonatkozó valamennyire is jelentős összes kérdésről. 

A szemle legfelsőbb önigazgatási szerveinek sokoldalú támogatását el
nyerve még 1981 végén megalakult a programbizottság. A theatrum nó
vum legszélsőségesebb szószólói Vidmarnak ezt a gesztusát úgy jellemez
ték, mint az „önigazgatási cenzúra" bevezetését. N e m sokat törődve a 
kívülről jövő, gyakran vak lá rmát csapó megjegyzésekkel, az elmúlt évek 
során kiderült, hogy a programbizottság megalakulása minden tekintet
ben indokolt volt, akár azt nézzük, hogy a Já tékok programját színműiro
dalmunk valóban értékes teljesítményeire i rányítot ta , akár azt, hogy nyil
vánvaló diszharmóniában volt a pi l lanatnyi , gyakran teljesen üres és 
divathajhász mesterkéltséggel. 

A Játékok egész sor vita, kifogás és tagadás közepette Vidmar veze
tése alat t ismét csak okkal és joggal megőrizte a folytonosság bölcsessé
gét és állandóságát. A Játékok mércéi egyébként mindig is a humanista 
eszme és az esztétikai irányvétel oldalán álltak, amely olyannyira jellem
ző jegye társadalmunknak. 

Vidmar, akit gondba ejtett „napjaink általános intellektuális és erköl
csi zűrzavara , amilyenre még nem volt példa a történelemben", a jugo
szláv dráma napja alkalmából mondot t üzenetében „felelősséggel és szi
lárd hittel, felelősséggel elsősorban hazai jugoszláv valóságunk színe 
előtt" , így fogalmazta meg mélységesen átérzett mementóját: „Könnyű 
tanácsokat osztogatni, bármennyire ésszerűnek tűnnek is. Könnyű azt 
mondani : tegyetek eleget küldetéseteknek szellemmel és ízléssel. Mindany-
nyian tudjuk azonban, hogy mi történik ma az ízléssel, amely minden más
hoz hasonlóan alá van ásva, tudjuk mi mindent jelent a »szellem«, amelybe 
civilizációnk annyi minden üresét, esztelenséget, sőt értelmetlenséget és 
embertelenséget is beleértett, csakhogy segítsen megmenteni a süllyedő vi
lágot, a világot, amelyből keletkezett, és amely menthetetlen. Mi marad 
hát nekünk, színházi embereknek, elsősorban is nekünk, jugoszláv szín
házi embereknek hátra? A zűrzavar és az esztelen keresése? Nem. Mé
lyebbre kell hatolnunk dolgaink lényegébe. Valamilyen módon mindany-
nyian tudatában vagyunk a színház nagy igazságának, különösen a szí-
nészségének: minden művészet közöt t ez a kettő a legközvetlenebb és leg-
szuggesztívebb az ember erkölcsi élménye tekintetében. A színház törté
nete ezt az ilyenfajta ténykedés számos rendkívüli példájával igazolja, a 



színházi gondolkodóknak pedig még a legszkeptikusabbjai is elismerték 
és hangsúlyozták ezt a csodálatos erejét. Mi lehetne egyáltalán a színház 
működésében magasztosabb és fontosabb? Ez az ereje kétségtelenül a leg
értékesebb, amit nyújthat nekünk, és ezért biztosak lehetünk abban, hogy 
ebben a csodálatos jelentőségében kell látnunk értelmét, keresésünk és el
igazodásunk legfőbb útmutatójá t a mostani tanácstalanságok tömkele
gében. 

A mi t isztünk az, hogy kövessük ennek az erőnek az i rányát , ez pe
dig annyit jelent, hogy ápolnunk kell azokat a törekvéseket, amelyek 
lehetővé teszik, hogy létezzen és gyarapodjon, és elkerülnünk mindent, 
ami akadály, hamisí tvány, mindent , ami nem szolgálja a színház javát . 
Az i rányára nyugodtan rábízhatjuk magunkat , csak t isztáznunk kell az 
olyan fogalmakat, mint szellem és ízlés, és rendkívüli erejének hála a 
színház ismét azzá válhat , ami mindenkori fénykorában volt, a Anti
goné, a Hamlet és a többi csúcsteljesítmény idején: a század, a társada
lom, tehát életünk legemelkedettebb és legtragikusabb erkölcsi ellentétei
nek és összeütközéseinek színháza — életünké, amelyben minden apró-
cseprő és jelentéktelen esemény mellett olyan teljesítmények is megszület
nek és formát kapnak, amelyek egykor egy valóságos és harmonikus em
beri közösség a lapkövévé lesznek." 

H a Vidmarnak ezt az üzenetét egybevetjük azzal a korábbival , ame
lyet a Sterija Já tékok által a jugoszláv dráma napjainak bevezetésére tett 
javaslatra Josip Broz Tito küldött , számos lényegbevágó érintkezési pon
tot fedhetünk föl. „A színháznak — írta Ti to — minden ízében a haladó 
társadalmi tudatér t és a dolgozó ember iránti humánus viszonyért kell 
küzdenie, építő jellegűen bírálva a fejlődés kerékkötőit . Ezt pedig csak 
úgy viheti véghez, ha hű tükre lesz a társadalmunkban történteknek, és 
eltéphetetlen szálak kötik az önigazgatáshoz és a társult munkához, ame
lyeknek szerves része. 

A színház mindig is nemes és alkotó közvet í tő volt a művészet és a 
nép, a nép és a művészet között , és ma is annak kell lennie." 

Szellemi gondolkodásunk e két vezető személyiségének a színház és a 
drámairodalom szerepéről vallott eme nézetei — bizton ál l í tható — hí
ven tükrözték és fejezték ki forradalmi tuda tá t annak az egyedülálló 
küldetésnek, amelynek a színház eleget kell hogy tegyen egy társadalom, 
e társadalom nemzetei és nemzetiségei egyetemes és kulturális fejlődésé
nek történelmileg olyannyira jelentős körülményei közöt t , de nem ke
vésbé bizonyosak lehetünk abban is, hogy ezek a — bár látszólag elfo
gadott — nézetek szöges ellentétben áll tak a modern i rányzatok képvise
lőinek nem éppen tiszta elmélkedéseivel, akiket mellesleg nemigen jellem
zett a tolerancia iránti érzék. De hogy Vidmarnak a korunk színházának 
és drámájának humanista küldetésébe vetett tapasztalat i meggyőződése 
mennyire helytálló volt, arról legjobban tanúskodik az a nyilatkozat , 
amelyet nemrégiben a Já tékok harcos lerombolásának egyik tegnapi ve
zére tett, miszerint „a színháznak vissza kell térnie a klasszikus dráma
szöveghez, a klasszikus ér tékekhez"! A pálfordulás több mint szembetűnő. 



Vidmar t az a történelmi felelősség, amelynek az elnöki poszt magára 
vállalásával alávetette magát , hozzásegítette ahhoz, hogy — noha ő csu
pán első az egyenlők közöt t — olykor előbb, gyorsabban és jobban meg
értse azokat a megpróbáltatásokat , amelyekkel a Sterija Já tékoknak szem
be kellett néznie. Ő — takt ikusan és bölcsen — személyes méltóságával 
és tekintélyével építgette és védelmezte a Já tékok méltóságát és tekinté
lyét. Akkor is, amikor elhangzott a javaslat, hogy a Já tékok vál tozzon 
át kétévenkénti rendezvénnyé, akkor is, amikor egyesek amellett kardos
kodtak , hogy vál tozzon át egyszerűen csak a legjobb előadásuk szemlé
jévé, függetlenül at tól , hogy a forrásszöveg írója hazai vagy külföldi szer
ző, a mű maga ma, tegnap vagy több mint kétezer évvel ezelőtt keletke
zett-e, de akkor is, amikor a fölajzott nemzeti egoizmusok azzal fenye
gettek, hogy veszélybe sodorják a jugoszláv forradalom és együvé tar
tozás alapjait. H a t teljes hónappal a történelmi jelentőségű 2 1 . ülés előtt 
1971. június 12-én a Pol i t ikának adot t interjújában kijelentette: „Szá
momra a Já tékok jelentős kísérletét jelenti annak, hogy a kul túrában 
megvalósítsuk azt, amit eddig a poli t ika kísérelt megvalósítani a népeink 
testvériségéről és egységéről val lot t eszméjével. A nemzetek között i kap
csolatokban a kul túra egyrészt a legérzékenyebb, másrészt meg — ahogy 
a Sterija Já tékok példája is muta t t a — módfelett alkalmas tényezője an
nak, hogy valami közösét hozzunk létre minden olyan különbség ellené
re, amely a dolgok természetéből fakadóan népeink közöt t fennáll. Úgy 
gondolom, hogy az annál jelentősebb, mert mindezt éppen a kul túrában 
sikerült elérni, amely az emberi szóhoz, az egymástól eltérő nyelvekhez 
kötődik ." Majd tovább : „ . . . jugoszláv marad-e a Já tékok vagy sem? — 
Hiszem és remélem, hogy az fog maradni . Úgy gondolom, hogy ez min
den népünknek érdeke, és érdeke annak a kul túrának amely a nemzeti 
fejlődés sérelme nélkül épül tuda tunkban , azzal a ténnyel kapcsolatban, 
hogy egyugyanazon á l lamban élünk, hogy ez az állam szocialista, hogy 
benne a nehézségeket sajátos, a mi közösségünkre jellemző módon oldjuk 
meg, ezeket a megoldásokat pedig esetleg a művelt világ egésze hasznosít
hatja. A Sterija J á t ékoknak jugoszlávnak kell maradnia , vagy pedig 
megszűnik! Én magam mélységesen sajnálnám, ha k i ik ta tódna kulturá
lis közegünkből és tuda tunkból . " 

A Já tékok megmaradt . Minden más művészethez hasonlóan időnként 
ez is hanyat lásnak indul, majd ismét föllendül. De Vidmar serkentő lel
kesedése ki tudja hányadszor újfent meggyőz bennünket arról , hogy a 
szemle jugoszláv maradt , és az is lesz. 

N e m vagyok bizonyos abban, hogy Vidmar valaha is olvasta Sterijá-
nak azt a régen írott verssorát, hogy „az embernek első az emberség", 
de azt tudom, hogy ő maga teljes mivol tában megfelel eme esztétikai-eti
kai axiómának. Ennek a ténynek hála ez a két fá radhata t lan építő, aki
ket évszázadok kötnek össze, odaadóan szolgálja ugyanazt : a színház
művészetet és azt az embert, aki i t t él ezen a tájon. 

Ma éppenséggel célszerűtlennek is tűnhet, hogy Vidmar annyi gonddal 
őrködöt t a Sterija Já tékok nyilvános és kisvitafórumán a témák megköze-



lítésének és földolgozásának szigorúsága és komolysága fölött; hogy ra
gaszkodott ahhoz, hogy a kritikusok ne csak egyszerűen körülüljék a ke
rekasztalt , hanem magasabb szintre is jussunk; amilyen figyelemmel és 
á tgondol tan vette tervbe a nemzeti színházi kul túrák vagy a jelentős drá
maírók évfordulóinak szentelt kiál l í tásokat; ahogy a Színházi Dokumen
tációs Közpon t intézményes működése érdekében ügyködöt t . De ami a 
kellően éber szemű krónikás figyelmét semmiképp sem kerülheti el, az 
Vidmarnak az az erősen óhajtott törekvése, hogy a Já tékok jelen legyen 
a világban. Népének példájából okulva tudta , hogy Jugoszlávia nemze
teinek és nemzetiségeinek műveltsége nem nyújthat magáról megfelelő 
képet, ha gondolkodásunk és tudásunk nem tör ki ebből a térből, és nem 
jut el mások tudatába . Ezért a háromévenkénti tár latok, a „Fénykép a 
színházművészetben", a „Díszlet- és jelmeztervezés" és „A színházi könyv 
és folyóirat" csak kezdeti lépések voltak. A szemlét be kellett iktatni a 
színház teoretikusainak és gondolkodóinak naptárába és határidőnaplójá
ba. S ő ezt is megtette. A francia kormány vendégeként először 1968-ban, 
majd 1974-ben Párizsban ta r tózkodva egyetértésre jutot t az U N E S C O , az 
ITI , az A I C T E képviselőivel, de a művelődési, a színházi és a közélet 
számos szaktekintélyével is, és megnyerte támogatásukat ahhoz, hogy 
megrendezzük a színikritikusok, a teatrológusok és a művelődésszocioló
gusok első, majd ezt követően háromévenkénti szimpóziumjellegű tanács
kozását. Újvidéken, természetesen. Ot t , ahol a mai jugoszláv színház 
forrongva tesz bizonyságot létezéséről, vagy pedig teljesítményei megsem
misítik, elbuktatják. Európa, Ázsia, a két Amerika és Afrika országai
nak képviselői előtt serkentő lelkesedésének ezt a gondolatát igazolva 
látva, V idmar ezt mond ta : „Üdvöz löm ö n ö k e t annak az ősi és jól is
mert eszmének a nevében, mely szerint éppen a művészet az az erő, amely 
a népeket és az országokat egyetlen szellemi egységbe foghatja össze." 

Méltat lan lenne Josip Vidmar személyéhez, ha azt ál l í tanánk, hogy 
mindennek, ami a Sterija Já tékok körül történt , Vidmar volt a kezde
ményezője. De igazságtalanok lennénk akkor is, ha megfeledkeznénk a 
következőkről . A szemle alapszabályába már 1956-ban bele volt foglal
va, hogy külön kiadásban meg kell jelentetni azt a drámaszöveget, ame
lyet a jugoszláv színházi szemlén a legjobbnak nyi lvání tanak. A Játé
kok alapszabálya erről nem rendelkezett, de Vidmar 1965-ben őszintén 
támogat ta a „Dramaturg ia i í rások" című sorozat beindítását, amely a 
jugoszláv színházi közvélemény számára, de nemcsak ennek, hozzáférhe
tővé tette színházi teoretikusaink tanulmányai t , cikkeit és esszéit. A Játé
kok okmányai nem ta r ta lmaztak olyan tervet, hogy egy egyetemes ju
goszláv színházi folyóiratot kellene indítani , amely a modern színház 
kérdéseivel foglalkozik, de emellett felöleli a színházi élet minden egyéb 
témáját a színháztörténettől kezdve a különböző alkotó kísérletek esszé-
isztikus földolgozásáig. Ezt az ötletet, amely az 1964. évi Sterija Játé
kok kistribünjén a jugoszláv színházi szakemberek találkozója keretében 
fogant meg, Vidmar lelkesen támogatta , és Josip Kulundzicot ta r to t ta leg-



méltóbbnak a szerkesztői posztra. A S C E N A első száma így 1965 ápri
lisában éppen a Já tékok tizedik évfordulójára jelent meg. 

Végül nem szabad figyelmen kívül hagyni a következőket sem. Vid-
mar indokainak, de egyben számos jugoszláv színházi szakember kíván
ságának is eleget téve Josip Broz Tito köztársasági elnök három ízben 
látogatot t el a jugoszláv színházi szemlére, 1977-től haláláig pedig véd
nöke is volt. Ti to ugyanis abban a sterijai szellemben, amely segített ér
vényre jut ta tni a sokszínű jugoszláv irodalmi-színpadi előadásmódot, és 
egyenrangú fejlődésre serkentette összes nemzetünk és nemzetiségünk szín
házi kultúráját , vol taképpen szocialista forradalmunk testvériséget és egy
séget hirdető alapelvének következetes megvalósulását lát ta. Ti to volt a 
szerzője az első Üzenetnek is, amelyet 1977-ben a jugoszláv d ráma ak
kor bevezetett napja alkalmából adtak ki. 

Josip Broz Tito sok évvel előbb, 1970-ben, fennállása és működése 
tizenötödik évfordulója alkalmából külön rendelettel aranykoszorús 
Testvériség—egység Érdemrenddel tüntet te ki a Sterija Já tékoka t „a mű
velődési életben betöltött jelentős szerepéért és a testvériség—egységnek né
peink közöt t való terjesztéséhez nyújtott kivételes hozzájárulásáért" . 
Mindössze két évvel ezután, 1972-ben a Sterija Já tékok és a jugoszláv 
színházi szemle a legmagasabb kitüntetésben, AVNOJ-d í jban részesült 
„általános érdekű különleges társadalmi elismeréseként a Jugoszláv Szo
cialista Szövetségi Köztársaság színművészeti fejlesztéséért". 

Az t gondolhatnánk, hogy ez volt mindennek a netovábbja. De még
sem. 

Vidmar Tito elvtárssal és hazánk vezetőivel, különösen Vajdaság Szo
cialista Autonóm Tar tomány és Újvidék város társadalmi-politikai dol
gozóival való számos találkozója alkalmával a Já tékok első napjától , 
1956-tól kezdve évről évre ki tar tóan és nyomós okkal hangoztat ta , hogy 
drámai roda lmunk és színházunk csúcsteljesítményeinek bemutatása nem 
folyhat az egykori szokol-otthon szűkös és e célra a lkalmatlan termeiben, 
amelyeiket a körülmények kényszere folytán a Szerb Nemzet i Színház 
használ, és amelyek o t thont adnak a jugoszláv színházi szemlének. Ma 
már kétségtelen, hogy mind Ti tónak az az 1970-ben tett kijelentése, hogy 
több mint százéves fönnállás után a Szerb Nemzet i Színháznak végre sa
ját épületet kell kapnia, mind a Tar tományi Képviselőháznak és Újvidék 
város képviselő-testületének az irányú készsége, hogy épüljön egy olyan 
színházépület, amely „tartósan fogja szolgálni a művészetet, és hozzájárul 
a legnemesebb emberi törekvések valóra vál tásához", teljes egészében egy
bevágott Josip Vidmar fáradozásaival . 

Igaz ugyan, hogy Vidmar nem lehetett jelen, amikor 1975. április 
11-én lehelyezték a Szerb Nemzet i Színház épületének alapkövét , sem pe
dig amikor 1981. március 28-án a színházat megnyi to t ták . De a jugoszláv 
színházi szemle huszonötödik évfordulója alkalmából a következőket 
nyi la tkozta : „Szeretnék valamit mondani arról is, amivel eddig minden 
beszédemet befejeztem a Sterija Já tékokon: a színház épületéről, amely
ben ezt a mai évfordulónkat ünnepeljük. Huszonöt éven át az előadá-



saink, de az újvidéki Szerb Nemzet i Színház előadásai is egy olyan terem
ben és egy olyan színpadon zajlottak, amelyek egyáltalán nem feleltek 
meg a színház, különösen a modern színház követelményeinek. Ebben az 
épületben, amely nagy anyagi áldozatok árán épült föl, szemlénknek vég
re lehetősége nyílik mindenféle, még a legbonyolultabb előadás kivitele
zésére is. A szükséges anyagi á ldozatokat Vajdaság Szocialista Autonóm 
Tar tomány és fővárosa, Újvidék vállal ta magára. Mai ünnepünkön a szín
házi és a drámaművészet , de ál talában a művészet nevében is köszöne
tet kell mondanunk nekik. Az az odaadás, amiről ezzel a rendkívüli cse
lekedetével e t a r tomány vezetősége és lakossága tanúbizonyságot tett, 
büszkén tölt el bennünket , s örülünk, hogy a Sterija Já tékoknak Újvidék, 
ez a fényes múltú város ad o t thont . In tézményünknek egyik legfőbb tö
rekvése pedig az a kívánság volt és marad, hogy Újvidék és Vajdaság 
éppoly büszke legyen a Sterija Já tékokra és küldetésére, mint amilyen 
büszkék mi vagyunk rá ma, amikor huszonötödik évfordulónkat ebben a 
nagy és tágas új o t thonunkban ünnepeljük." 

A Sterija Já tékok elnökének serkentő lelkesedését elismerve és értékel
ve, jóval a Szerb Nemzet i Színház és a jugoszláv színház alapkő-letéte
léről hozot t döntés előtt az újvidéki községi képviselő-testület mindhárom 
tanácsának küldöttei 1970. június l-jén külön törvényrendelkezéssel Jo-
sip Vidmar t a város díszpolgárává nyi lvání to t ták . Az oklevelet és a vá
ros aranykulcsát átnyújtó akkori elnök, Dusán Ilijevic mérnök ezt mond
ta : „Mától kezdve, mint eddig is, városunk kapuja, de mindenekelőtt a 
szívünk nyi tva áll ö n előt t ." 

Újvidéknek — 1944. október 23-i fölszabadulása óta — egyetlen dísz
polgára, a jelképes városkaput nyi tó egyetlen aranykulcs tulajdonosa, 
amikor 1983-ban lelkiismerete szavára hal lgatva leköszönt szemleelnöki 
tisztéről, ezeket mond ta : „Én nem fogom elfedni a Sterija Já tékok sor
sát, mert ez alat t a huszonnyolc év alat t a Sterija Já tékok eszméje és lé
nyege részévé vál t az életemnek, és úgy hiszem, hogy nem is tudok el
szakadni tőle. Megpróbálom majd — ha távolból is — figyelemmel kísér
ni, s néha tanácsokkal is ellátni a Sterija Já tékok eszméjének folytatóit . 
Mert ne feledjük: ma a színház nálunk is, a világban is mély válságban 
van. Mindanny iunknak a feladata ezért, hogy valóban támogassuk is azt 
a színházat, amely a mi új társadalmunk erkölcsrendjére épült ." 

Josip Vidmar, aki most a Sterija Já tékok főbizottságának tagja, de 
még mindig első az egyenlők között , továbbra is eljár a jugoszláv szín
házi szemlére. Eljár Újvidékre, „amelyet annyira megszeretett, hogy ben
ne — rögtön Ljubljana után — úgy érzi magát, mintha ot thon lenne". 
Eljár, hogy serkentő lelkesedésével tárja ki a már-már feledés homályába 
merült képzelet ajtaját, hozzásegítve az Embert , hogy az istenek kezéből 
elragadja a tüzet. 

Friedrich Schiller ehhez még hozzátenné: „Ki kora embereinek eleget 
adot t , az örökre szóló életet élt ." És igaza lenne. 

Túri Gábor fordítása 



Rezime 

Pozorje ili podsticajni zanos Josipa Vidmara 

Autor se u ovom tekstu osvrće na Sterijino pozorje i značajan doprinos Jo
sipa Vidmara njegovom utemeljenju i razvoju sve do današnjih dana. U tom 
kontekstu Radonjić posebno ukazuje na Vidmarov pregalački entuzijazam, na 
tu stvaralačku energiju koja je vazda zračila iz ovog doajena naše literature i 
teatrologije, na njegov podsticajni zanos. Vidmar je na čelu Pozorja bio od 
1956. do 1983. godine, kada je, na sopstvenu molbu, razrešen dužnost pred-
sednika Igara. Međutim, on još i danas, kao član Glavnog odbora, svojim ve
likim iskustvom i podsticajnim zanosom doprinosi delovanju ove jugoslovenske 
kulturne institucije, koja, po njegovim recima, „predstavlja značajan pokušaj 
da se u kulturi ostvari ono što je pokušavala da ostvari politika sa svojom 
idejom o bratstvu i jedinstvu naših naroda". 

(P. Vukov) 

Resummee 

Schauplatz und entzückender Anreiz von Josip Vidmar 

Der Verfasser weist in diesem Texte, auf den Schauplatz von Sterija hin, 
und auf den Beitrag von Josip Vidmar auf die Gründung und Entwicklung bis 
zu den heutigen Tagen. In diesem Kontext unterstreicht Radonjic besonders 
das eifrige Enthusiasmus von Vidmar, auf die schaffende Energie, die schon 
immer um diesen Doyen unserer Literatur und Theatrologie gestrahlt hat, auf 
seinen entzückenden Anreiz. Vidmar war der Führer des Schauplatzes von 1956 
bis 1983 als er auf eigenen Wunsch vom Presidium der Spiele entbunden ist. 
Dagegen beeinflusst er auch jetzt als Mitglied des obersten Rates der Spiele, mit 
seiner grossen Erfahrung und entzückenden Anreiz, di Leistung dieser jugoslawi
schen kulturellen Institution, die laut seinen Worten „wichtigen Versuch in der 
Kultur zu erzielen, vorstellt, dass die Politik mit der Idee der Bruderschaft und 
Einigkeit unserer Völker zu erreichen versucht hat". 

(P. Vukov) 


