
Szomszédok látogatóban

Szlovák tragédiák

Nye kritika - kezdhetném az Úr szavát
idézve a szlovák Tragédia első színéből.
Nem elkésett bírálatot írok a Szlovák
Nemzeti Színház április végi előadásairól,
csak a vendégjáték legjellemzőbb
mozzanatait igyekszem fölidézni.

Megható és megtisztelő számunkra,
hogy a pozsonyiak sok nagy külföldi
klasszikus színmű bemutatása előtt vál-
lalkoztak a Tragédia eljátszására. A hi-
vatásos szlovák színjátszás még csak alig
ötvenéves. Rengeteg adósságuk van, a
világirodalmi repertoár jó néhány rangos
darabjának még nem volt szlovák előadása.

Nekünk, magyaroknak izgató, felvil-
lanyozó élmény volt látni, hogy egy másik
nép művészei miként értelmezik ezt a
tőlünk már elválaszthatatlan, szeretve unt
vagy unva szeretett Tragédiát.

A fekete stadion

Mivel a szöveg szlovákul hangzott fel,
önmagunktól kissé elidegenítve, bizonyos
távolságtartással figyelhettük az elő-adást.
Hangját, hangulatát elejétől végig
meghatározta az a fekete stadionszerű
díszlet (Ladislav Vychodil munkája).
melynek lépcsőin és játékterén történelmi
mérkőzését vívja az ember, megkapja majd
újra elveszti a „labdát", a bizakodást élete
értelmében. Szokatlan mérkőzés ez. Már
mindjárt a paradicsom színben a kopár fa
egy egészen mai dramaturgia hatására utal.
Beckett kopár

fáját juttatja eszünkbe, mely alatt a Godot-
ra várva szereplői folytatják reménytelen
beszélgetésüket.

Tibor Rakovsky, az előadás rendezője
Ádám életútjában céltudatosan a mai világ
tragikus dilemmáját ábrázolja. Úgy látja,
hogy a szakadék szélén állva az
emberiségnek szembe kell néznie a halál
lehetőségével. Csakis a teljes és nyílt
szembenézés szüli újjá azt a félelmet,
amely az embert a totális pusztulástól
megmentheti. A keserű tapasztalatok
pokoljárása után a dráma végkicsengéséül
az illúziók nélküli optimizmust érzi
indokoltnak.

Ebben a szikár, de nem kopár elő-adásban
sokkal igazabbnak, mélyebbnek hatnak a
Tragédia gondolatai, mint bár-milyen
hagyományos szcenírozásban. A revü és az
oratórium közötti széles skálán a szlovákok
közelebb állnak az oratóriumhoz abban az
értelemben, hogy keveset nyújtanak a
szemnek, és minden eszközzel a gondolatok
előtérbe állítását szolgálják. E felfogás
következtében érdekesen rendeződnek át a
Tragédia hangsúlyai. Kitűnő az indítás, az
űr és Lucifer közötti összecsapás. Az első
történelmi színek azonban a látványosságra
törekvő rendezések ötletes hatáselemei
nélkül - különösen az egyiptomi, az athéni,
legkivált pedig a római szín - túlságosan
didaktikusnak tetszettek. Az igazi felívelés,
a valóságos eszmepárbaj a bizánci jelenet
második felében kezdődik, s tart
mindvégig. Lucifer csak a második részben
tudja annyira aktivizálni Ádámot, hogy
végre konfliktusba kerüljön kettőjük
eszmevilága. A csalódások, kiábrándulások
egy-fajta feszültséget indukálnak, a
szemünk előtt, fokozatosan érik meg
Ádámban a halálvágy. Leopold Haverl
Ádámjában

éppen ennek a folyamatnak az ábrázolása a
legmegrendítőbb. Úgy tud lelkileg
megérni, sőt megöregedni, hogy külsőleg
fiatal marad. Ctibor Filéiknek (Lucifer)
különösen a hangtechnikája volt hatásos.
Figurális adottságai meg-feleltek egy
gonosz, megrontó Lucifer átlagos
követelményeinek. Azzal szolgálta igazán
a rendező elképzelését, amit a hangjával
adott hozzá. Hangjával Filéik a dinamikus
szkepszist mintázta meg. Ellenállhatatlan
érveléssel rendre ölte ki Ádámból a naiv
elképzeléseket, és igazi nihilistaként nem
nyújtott helyettük semmit. Ádámot ez a
magasabb rendű értelem végül is teljesen
kifosztja reményeiből, és az öngyilkosság
szélére taszítja. A két Éva közül Zdena
Gruberová állt közelebb a hagyományos
magyar szerepfelfogáshoz. Eva Polaková
„értelmiségi" Évája viszont azt sugallta,
hogy ő is átálmodja az emberiség törté-
nelmét, és Ádámmal együtt aktívan
szenvedi végig a kiábrándulások és újra-
kezdések sziszifuszi útját.

Sötét és komor előadást láttunk, mely-
nek tónusát a festői hatásokkal szakító
architekturális díszlettől a világítástech-
nikáig minden elem hangsúlyozta. Ki-
csengése mégsem pesszimista. Ádám végül
is megleli élete értelmét abban, hogy fel
meri venni a harcot léte értelmetlensége
ellen.

A más i k t r a g éd i a

A Madách-mű pozsonyi előadása tele volt
gondolati feszültséggel, de ezt nem tudta
mindig színpadi feszültséggé változtatni.
Ivan Bukovčan Mielőtt a kakas megszólal
című drámájából hiányzik a gondolati
feszültség, de azt Jozef Palka rendezése
igazi színpadi feszültséggel tudja
kárpótolni.

Maximusnak. Béládi Miklós, aki a Kritika
1970/3. számában elemzi az új Illyés-
drámát, még tovább is megy: a Tiszták és a
Kegyenc felépítésében, a hősök
mozgatásában is szimmetriát fedez fel. E
szimmetriánál azonban lényegesebbnek
tűnik, aminek a hasonló drámaszerkezet is
tükröződése lehet: Illyés orientálódása egy
újfajta dráma megteremtése felé.

Perella kudarca ugyanis elsősorban nem
az, hogy a túlerővel szemben egyedül lesz,
hogy bár életben marad, de népével együtt
pusztulásra ítéltetik. Ezt

a kudarcot a belső meghasonlás teszi
drámaivá: megérti az albigensek aszke-
tizmusát, ő maga mégis saját reneszánsz
életelveit érzi igaznak. Belső meghason-
lottsága tehát nem „magánügy", mint
Maximusé, nem a közösségtől való el-
szakadás, elidegenülés drámája, hanem
mintegy a közösség meghasonlottsága,
skizofréniája, amit Perella legszemélye-
sebb belső válságaként él át.

Ha tehát azt mondjuk, hogy Illyés
legjelesebb drámai alkotása a Tiszták,
akkor ezt mindenekelőtt azért állítjuk, mert
ebben a műben transzformálódik

egyértelműen a drámai hős belső drá-
májává a történelem drámája. És ebben
talán annak is része van, hogy a Tiszták
színházi műhelyben született, a Pécsi
Nemzeti Színház felkérésére, a színházzal
való szoros együttműködésben. Min-
denesetre indokolja bevezetőül felvetett
szempontunkat a konkrét színházi igényt és
a színpadi megvalósíthatóságot illetően. A
Tiszták sikerének ez az aspektusa pedig
nemcsak a drámaíró Illyés életművének
értékeléséhez szolgálhat tanulságul, de a
mai magyar dráma és az élő színház
kapcsolatának kérdéséhez is.
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Nincs a drámának gondolati feszült-
sége, mert a néző egy indokolatlan for-
dulat után rájön, hogy dramaturgiai pa-
tikamérlegen gondosan kiméricskélt por-
tékát kapott. Hiába várja a színpadon tíz
ember a saját kivégzését, elég volt egy
mesterséges fordulat, és a dráma

„robbanófeje" hatástalanná vált. Pedig
nehéz volna hatásosabb alaphelyzetet ta-
lálni. 1944-ben egy szlovák kisvárosban a
megszállók tíz szlovákot túszként el-
fognak, mert a városban megöltek egy
német katonát. Ha nem találják meg a
tettest, valamennyien meghalnak hajnal-
ban, „mielőtt a kakas megszólal". Ezzel az
alaphelyzettel Bukovčan egy ideig jól
gazdálkodik. Ügyesen jellemzi a foglyo-
kat, állandóan változó, izgalmas légkört
teremt. Aztán kifogy az ötletekből, és
teljesen megváltoztatja a felállást. Bekö-
vetkezik a képtelen fordulat: a németek
megelégszenek egyetlen túsz kivégzésé-
vel, de azt az egyet a foglyoknak maguk
közül kell kiválasztaniuk. Ebből aztán
nagy írói logikai kavarodás támad. Végül
az egyik társát is meggyilkoló legaljasabb
figura, a borbély válik hőssé, önkéntes
halálával megmenti a többiek életét. Ez a
befejezés legalább olyan hamisan cseng,
mintha Madách Tragédiájában Lucifer
mondaná, hogy „ember küzdj és bízva
bízzál".

És mégis, a hamis fordulat és a ha-mis
befejezés ellenére mindvégig van színpadi
feszültség. Ki lesz az áruló? De nem a
drámát, hanem a játékot figyeljük. Ki lesz
az a tíz, mindvégig a
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színpadon tartózkodó szereplő közül, aki a
hosszú próbatétel során kiesik a szere-
péből, lazít egy kicsit, fizikailag ugyan a
színpadon marad, de már nem vesz részt a
játékban. Hiába az összpontosított
figyelem. Itt nincs „áruló". Olyan
fegyelmezett játékot látunk, hogy csak
ámulunk. Bizony, itt nem lehet csak a
partner végszavára belépni a játékba, mert
ha valakit tettenérnénk, hogy nem
halálraítéltként hallgat, ül, ágál vagy
nevet, azonnal az előadásból válna ha-
lálraítélt. Nagy teljesítmény ez, hát még
ha azt is számításba vesszük, hogy hu-
szonöt évvel ezelőtt egész Szlovákiában
csak két hivatásos színtársulat működött.
Nehéz ebből az összmunkából bár-kinek is
az alakítását kiemelni. A legsokoldalúbb
játékot talán Jozef Kronertől (Uhrik
borbély) láttuk, akit külön-ben a magyar
közönség is ismer a méltán világhíres
Üzlet a korzón című filmből. A szereplők
többsége a szlovák színjátszás veteránja.
Hana Melisková (Babjákné bábaasszony)
például ott volt már a szlovák színjátszás
bölcsőjének, a pozsonyi Nemzeti
Színháznak alapításánál is.

Szlovákiában a színjátszás ifjú művé-
szetnek számít, de tanulságos és számos
vonatkozásban a magyar színművészet
előtt is példaszerűnek számító előadásokat
láttunk tőlük.

K. K. S.


