
világszínház
ségé t , lustaságát, befolyásolhatóságát,
valójában nem szőtték meg a király ru-
háját, csupán imitálták a munkát, tömjé-
nezték az eredményt, és bezsebelték a ju-
talmat. Az előadás szkeptikusabb a mesé-
nél. Itt az igaz, a jó, aki valójában lát, nem
tudja felnyitni a többiek szemét, itt neki
kell eltűnnie a porondról. Az előadásról az
első és legszembetűnőbb benyomása a
nézőnek a pontosság és a fegyelem volt. A
szerencsétlenségnek, az elesettségnek, a
bárgyú gügyeségnek egyszerre görcsös, de
butasága miatt laza állapotát csak hi-
hetetlen koncentrációval lehet eljátszani. S
ehhez még hozzá kell tennünk, hogy bár a
produkciónak csak előnyére válhatna a
rövidítés, így is van erejük le-mondani
több poénról, hogy a maguk választotta
ütemet, ritmust mindvégig tartani
lehessen.

Három jellemzőnek vélt előadást ra-
gadtam ki. Választásom azt célozta, hogy
az új kezdeményekről, a pozitívumokat
magukban hordó bemutatkozásokról
megemlékezzem. Nem térhettem ki a ne-
kem igen tetsző Nyilvántartás (szegedi
Egyetemi Színpad) című produkcióra,
mert kidolgozottsága, íve és szerkezete,
kitűnő játéka az író-rendező-színész Ár-
kosi Árpád nevéhez fűződik, s csak mint
az ő egyéni teljesítménye értékelhető.

Feltétlenül említenünk kell még a
Bessenyei György Tanárképző Főiskola
Szín-játszó Stúdiójának nyilván okkal és
joggal díjazott előadását. Ha másért nem,
már csak azért is, mert ha rendezőjük
Csorba István Sándor csak feleannyira
határozott a színészvezetésben, minta né-
zők (netán érdeklődők) (el)irányításában,
akkor bátran állíthatjuk, hogy legerősebb
kezű rendezője ma amatőrmozgalmunk-
nak. Erről jelen sorok írója nemcsak vi-
zuálisan, hanem „manuálisan" is meg-
győződhetett. És bár általánosságban
vonzó elképzelésnek tartja a szakmabeliek
közvetlen kapcsolatát a közönséggel, a
pofonosztogatást, mint ennek első lép-
csőfokát, túl bizalmasnak érzi. Az előadás -
értők szerint - jó volt.

Szolgáljon tanulságul az idei fesztivál,
nehogy kudarchoz vezessen a kétségte-
lenül jó szándékkal kikövezett út, nehogy
akkor veszítsen presztízséből az amatőr-
mozgalom, amikor lennének vállalkozó
szellemű rendezői, lelkes, tehetséges szí-
nészpalántái, fóruma a kritikának és nyílt
eszmecserének. Nehogy úgy veszítsen te-
kintélyéből, hogy érdeklődő közönségét az
unalom és a fásultság távolítsa el a
széksorokból.

OTAKAR BRUNA

A mai cseh dráma útjai

Kisebb-nagyobb szenvedéllyel, több-ke-
vesebb tudományos megalapozottsággal, a
szerzők egyénisége, beállítottsága és főleg
ismeretei szerint, sok szó esik arról
napjainkban: hogy állunk a mai drámával
a világban, és természetesen nálunk,
Csehszlovákiában?

Nemcsak a cseh drámairodalomról
fogok beszélni, hiszen a drámák szövege
beszerezhető a Szerzői Jogvédő Hivatal-
tól. A mai cseh drámák színpadi útjáról
írok, mert drámát ugyan természetesen
olvasni is lehet (a közeljövőben jelenik
meg egyik legnépszerűbb könyvkiadónk-
nál, a Mladá frontánál Ján Solovič Á l -
lampolgári trilógiája, amely három sikeres
drámát tartalmaz), de végleges arculatát,
hogy milyen az a darab, azt a szerzőn
kívül a dramaturgok s színészek is
alakítják, legfőképpen pedig az előadás
filozófusa és első számú „felelőse", a ren-
dező határozza meg.

Nagy kár, hogy Csehszlovákiában
egyelőre nincs az eredeti, mai színpadi
műveknek olyan fóruma, mint a lengye-
leknél Wrocławban vagy a jugoszláviai
Újvidéken. Ezeken a fesztiválokon végig
lehet nézni a drámák előadásait, el lehet
beszélgetni a rendezővel, a szerzővel, és
az ilyen szembesítések kapcsán a világ
minden tájáról összejönnek a mai színpadi
művek fordítói. A Csehszlovák Szocialista
Köztársaságnak jelenleg nincs ilyen
jellegű találkozója.

Arra azonban bőven van lehetőség, hogy
a színházi szakemberek év közben
megismerjék a mai dráma helyzetét,
egybevessék az egyes színházi évadokat,
értékeljék a látogatottságot, a művek
visszhangját.

Csehszlovákiában található Európa
legsűrűbb színházi hálózata. Korántsem
mondom ezzel, hogy mindent ez jelen-
tene. Egy dolgot azonban jelez: van
érdeklődés a színház iránt, s az érdeklődés
nem csökken, és vannak színházak,
amelyekben jó előre minden jegy elkel,
akár egész évre, évadra vagy pedig
bérletben eladják az előadásokat.

Azt kellene, persze, mondanom, hogy a
jó színház iránt van érdeklődés, és azt is
hozzá kellene tennem, hogy vannak

színházak, amelyek komoly látogatott-sági
problémákkal küzdenek, amelyek
kénytelenek beszállítani közönségüket a
színházba, meg azt is, hogy vannak „holt
lelkek" a nézőtéren, vagyis hogy elmélet-
ben minden jegy elkel, gyakorlatban
viszont sok üres hely akad. Tehát az
emberek megvásárolják a jegyeket a kö-
zönségszervezőtől, de nem mennek el az
előadásra.

De most nézzük meg, milyen az ér-
deklődés a mai cseh dráma iránt. A je-
lenkori színház és a kultúrpolitika egyes
rágalmazói azt állítják, hogy valójában
nincs is jelenkori színház, nincs mai
dráma. Rendszerint azok állítják ezt, akik
emigrációban élnek vagy akiknek a
darabjait nem játsszák a színházak. Meg
azok a „kritikusok", akik valóban édes-
keveset tudnak a mi színházunkról.

Akinek lehetősége nyílt vagy nyílik
megfigyelni, mit játszanak szerte egész
Európában, aki ismeri például a szovjet
dramaturgia hatalmas mennyiségi mu-
tatóját, az a részletes elemzés során
megállapíthatja, hogy valójában soha
nincs és soha nem is volt elegendő eredeti
drámai szöveg.

De vegyünk néhány példát. A prágai
Zdenĕk Nejedly Realista Színház Oldřich
Danĕk Szünet után tör ki a háború című
darabját játssza. Ez a darab évek óta
műsoron van és óriási siker, pedig már a
televízió is közvetítette. Oldřich Danĕk
nemcsak minálunk ismert, mint az egyik
legtöbbet játszott szerző, de Bulgáriában,
az NDK-ban, a Szovjet-unióban is. Ír
tévéjátékot, filmet, rendez, történelmi
témákban és korunk világában egyaránt
otthonosan mozog. A Szünet után tör ki a
háború egy Benda nevű színészről szól,
nyilván azért, mert Oldřich Danék
megbízható ismerője a színészi munka
problémáinak, légkörének és
vonatkozásainak, jól ismeri a kulisszák
világát. Végletes szituációkban vizsgálja
az emberi jellemet, és bátran hasonlítanám
Różewicz Kartotékjához vagy Danailov
némely darabjához.

A Josef Kajetán Tyl Színházban Lida
Englová (Peter Brook asszisztense volt a
Szentivánéji álomnál) állította szín-padra
Oldrich Danék dialógusait A morvamezei
csata címmel. Ez stúdióelőadás, amelyet a
Dominik klubban adnak elő a színészek -
színészek között. Mono-lóg követ
monológot. Kegyetlen, elemző módszerrel
mutat rá itt Dančk a jellem
megváltozásának, a közlések és a



gondolatok problémáira, a kudarc be-
ismerésének erejére és a javulás megfo-
galmazásának lehetőségére.

Történelmi szöveg, történelmi dia-
lógusok. De tele szikrázó szellemességgel,
cseh öniróniával és humorral, lírával és
érdes gúnnyal. A fiatal közönség nem
mindennapi érdeklődéssel és lelkesedéssel
fogadja a darabot.

Oldřich Danékkel kezdtem, akit a te-
levízió nézői Ketten lóháton, egy meg sza-
máron című művének intervíziós közve-
títése révén ismerhetnek. Azzal a szer-
zővel, aki a legnépszerűbb és máig kg-
sikerültebb tévésorozat, a Volt egyszer egy
ház írója. Oldřich Danék drámaírásunk
élvonalbeli képviselői közé tartozik, nagy
műveltségű, bölcs, témaköreit tekintve
rendkívül széles látókörű író. Műveinek
hosszú szériái egyértelműen bizonyítják
nagy népszerűségét. Ha munkásságának
belső méreteit akarnám jellemezni, azt
mondhatnám: elemző filozófus, az
önkritika és az irónia bölcs cseh mestere.

Jan Jílek viszont egészen más típusú
író. Maga is színész, és darabjai szinte
valamennyi színházunk műsorán meg-
találhatók. Ő írta a Szilvesztert, de legutóbbi
művét játszották a legtöbbet, amelynek
címe Kettős szívverés.

Jan Jílek a legteljesebb mértékben népi
író. Darabjai teli vannak népi iróniával,
tréfával, jókedvvel, mesei metaforával.
Természetesen nagy gondot fordít darabjai
nyelvezetére. De nem csupán a dolog
verbális része érdekli. Rend-kívüli érzéke
van a helyzetkomikumhoz.

A Kettős szívverés egy termelőszövet-
kezetről szól, ahol mindenki folyton
veszekszik, mindenki mindent ellenez,
miközben az elnöküket nagyon szeretik.
Az elnök azonban súlyosan megbetegszik,
rossz a szíve, és úgy tűnik, egyet-len
módon lehet az életét megmenteni, ha
nemcsak vele, de egymással is a leg-
nagyobb tapintattal viselkednek. Az
emberi kapcsolatokat meg kell változtatni.
Egy ember megmentése érdekében át kell
formálniok egymáshoz való viszonyukat.

Ez a modellhelyzet alkalom a dráma-író
számára, hogy rámutasson egy sor emberi
gyarlóságra és problémára. s hogy csillogó
humorral és iróniával tegye ezt, akárcsak
előző darabjában.

Nemrégiben írt drámát Jílek a Nemzeti
Színház pályázatára. Ez a hasonló fajsúlyú
játék egy veseátültetésről szól. De nem ez
a fontos a darabban. Az ember, az ember
erkölcsi tulajdonságai,

problémái, fogyatékosságai és szívélyes-
sége, aljassága és jelleme - ezek azok a
kérdések, amelyek mindig rendkívüli mó-
don foglalkoztatják Jan Jíleket.

A Vinohrady Színházban, abban a
prágai színházban, amely teli van tévé-bő]
és filmről ismert, népszerű színész-szel,
Jan Jíleknek nemcsak Szilveszter című
darabjának hatását volt alkalma lemérni,
de itt mutatták be a Kettős szívverést is. A
darab bejárta az egész országot. Egész sor
színház játszotta, mint ahogy új darabját is
minden bizonnyal számos színház
műsorra fogja tűzni.

Ha tehát Oldřich Danéket úgy mutattam
be, mint rendkívül széles témakör-ben
mozgó, filozofáló, intellektuális drá-
maírót, Jan Jílek a bravúros komédiaíró
típusa, szikrázó humorérzékkel és népi
költőiséggel, mint Radicskov, Örkényhez
hasonló érzékenységgel, a cseh humor és
bölcsesség kiapadhatatlan forrásával.

A cseh színház útjairól szóló kritikákban
és elemzésekben csak néhány nevet
szoktak emlegetni. Azt hiszem, teljes
mértékben igazságtalanul. Ez az igaz-
ságtalanság, persze, gyakran abból fakad,
hogy nem ismerik eléggé a cseh
színházművészet változatos palettáját és
tehetségeit.

Ellenpéldaként szeretném bemutatni azt
az alkotót, aki az Ipszilon nevű kis színház
élén áll.

A színház eredetileg Liberecben mű-
ködött, nemrég költözött át Prágába.
Szellemi atyja, tervezője, szerzője és ze-
nésze Jan Schmid. Az ipszilon fiatal
alkotók csoportja (nem félek ettől a szótól,
mert soraikban zeneszerzők és valóban
alkotó, gondolkodó színészek van-nak),
amely már jó néhány esztendeje próbál
szintetikus színházat csinálni a
fiataloknak, elsősorban a szellemükben
fiatal nézőknek.

Előadásaikban van zene, drámai akció,
meditáció, dal, mozgásban kifejezett
cselekvés. Klasszikus előkép, klaszszikus
szöveg vagy klasszikus személy ad ihletet
ahhoz, hogy az alkotói közösség a színház
sajátos formanyelvén be-mutassa
közönségének, miként látja az írót, a
problémát, a kort, amelyről beszélni
kíván. Ilyen kísérletek természetesen
voltak és vannak a világszínházban, és a
haladó cseh avantgarde-ban is meg-
találhatjuk előzményeit.

A társulat tanúságot tett például a cseh
költészet klasszikusa, Karel Hynck

Mácha mellett. A színpadon valójában egy
esszé bontakozott ki, elmélkedés a költő
életéről és műveiről, s egyben nemzeti
karakterünkről. A munkamódszer
lebilincselte a fiatal nézőket, mert ez a
közelítésmód eddig ismeretlen volt szá-
mukra.

Jan Schmid néhány régi szöveget a
prágai Színművészeti Főiskola hallgatóival
is színpadra állított, és óriási vissz-hangra
talált a fiatalok körében. Ez a
munkamódszer ugyanis megtanítja a
színészt, aki együtt alkot a rendezővel,
elmélkedni a szövegen és a problémán,
majd vonatkoztatni mai életünk filo-
zófiájára. Egyes megoldásaik hasonlítanak
Litwiniec „nyitott színházára", amint
alkalmam volt látni a wrocławi Kalambur
Színházban. De az Ipszilon megőrzi a
maga felfogását és kifejezés módját.

Az idei évadban néhány színház elha-
tározta - és korántsem „újító" vagy „kí-
sérleti", hanem hagyományos kőszínházak
és tájolók -, hogy Csehszlovákia
felszabadulásának 35. évfordulóját (198o.
május) Jan Schmid eddigi legjobb szöveg-
könyvével, a Tizenhárom illattal ünnepli.

Miről van szó ebben a szövegkönyv-
ben? A háborús időkről - amelyekről
korabeli dalokat énekelnek -, az ember
jelleméről, ez a tragikus időszak, amely
szenvedést jelentett minden országnak,
bizonyos fokig másképpen jelenik meg,
mint a többi színházban. Tanúja voltam a
Skopje felszabadítása című jugoszláv darab
- talán a legtöbbet játszott mű mostanában
- kivételes sikerének. A siker oka minden
bizonnyal az, hogy mélységében és teljes
szélességében mutatja be a nemzeti
karaktert olyan szélsőséges,
konfliktusokkal terhes drámai helyzetben,
mint amilyen a háború.

Schmid Tizenhárom illat című darabja
éles, ironikus és szatirikus konfrontáció és
elmélkedés az emberi jellemről a há-
borúban, ahogy a fiatalok látják. Egy fiatal
lány szemével. A tekintet tisztasága és
naivitása egész sor érdekes szellemi
összeütközést eredményez éppen azért,
mert ez a naiv tisztaság, a tájékozatlan
tisztasága kitűnő alkalom, hogy a kérdések
sokaságára ne a legelcsépeltebb
frázisokkal válaszoljanak. Ezért nagy az
érdeklődés a darab iránt.

A cseh dráma útjaival kapcsolatos kér-
désekre jellemző, hogy a mai drámaírás
egyes kritikusai minden erővel azt bi-



zonygatják: elég kategorikus példát állítani
az író elé. Alekszander Gelmant például.
Nagyon bensőséges és személyes a
kapcsolatom ezzel az íróval, mert éppen
egy csehszlovák színház, a Hradec
Králové-i mutatta be Moszkva után
elsőként a Visszakapcsolás című drámáját.
Az író járt Prágában és Hradec Krá-
lovéban, beszélt a problémáiról. De
egyetértettünk abban, hogy nem lehet a
Prémiumból modellt vagy valamiféle
használati utasítást csinálni arra vonat-
kozóan, hogyan írjunk mai témájú darabot.

Gyakran napirenden van minálunk a
polgár vagy a kispolgár. Néha úgy tűnik,
mintha a társadalom csupa kispolgárból
állna, és ez bizonyosan nem igaz. De az a
kérdés, milyen színpadi formában hogyan
kívánunk vallani az ember-ről. A
kispolgáriasságról, a harácsolásról és a
gyűlöletről. Mindezekről több-fajta
szemszögből lehet beszélni.

Bevallom, engem az untat a legjobban,
amikor nem túlságosan érdekes emberek
beszélnek magukról négy fal között, és
boncolgatják a maguk kisszerű, ostoba és
semmitmondó sorsát, s közben úgy
tesznek, mintha nagy, mélyenszántó
drámát adnának elő.

Ezzel szemben van Brnóban egy alkotó,
a neve Boleslav Polívka. Egyik szellemi
ihletője a Színház a pórázon-nak, amelyet
Európa szinte minden városának kis
színpadain ismernek már. Petr Oslzy,
Dagmar Bláhová és az ő
közreműködésével láttam Pezza versus
Csorba című játékát.

Ez egy bohóctréfa-sorozat. Azt mond-
hatnánk, két bohóccsalád története.
Szomszédokként élnek egymás mellett, és
szüntelenül civakodnak. Sehogy se megy
nekik ez az együttélés. Két család
problémája. Egyetlen szó nélkül. És
micsoda mesterségbeli tudás van eb-ben
az előadásban! Ötletek, gegek ki-
apadhatatlan forrása, bohóckodás és
brutalitás keveréke. És híven jellemzi a
kispolgári viszonyokat. A Színház a pórázon
most a játék francia változatára készül,
mert a párizsi Théâtre de l'Est Parisienben
is előadják. Nincsenek kétségeim a cseh
bohóctréfa fogadtatását illetően, amely a
párizsi környezetben mindössze annyit
változik, hogy két francia család
együttélését fogja bemutatni.

Polívka, Oslzy és a „Póráz" többi
alkotója fiatal színházművész, aki a szó
szoros értelmében betört a cseh szín-padra,
majd hamarosan más országok

színpadára, és győzött. Boleslav Polívka
részt vett Amerikában a milwaukee-i
pantomimfesztiválon, és nagy sikert
aratott, elsősorban humanitással és költői
metaforával átszőtt, egyéni hangú
kifejezésmódjával.

A Színház a pórázon a brnói Állami
Színház kötelékében működik, és nap-
jainkban a gyermekekre is gondol. Az
alkotók írnak, játszanak a gyerekeknek,
„krumpliszínházat" (régi cseh játék
krumpliból készült bábokkal - A ford.)
csinálnak velük, vagy a klasszikus költé-
szet motívumai nyomán készítenek közös
játékokat. És ez jó, mert tovább él az
alkotóműhely.

A hagyományos, klasszikus színház
fogalmának példáján kezdtem gondola-
taimat arról, van-e mai cseh dráma vagy
nincs - és eljutottam a legkevésbé sem
hagyományos, teljességgel új utakon járó
példához. A Színház a pórázon szerepelt
Wrocławban, a „nyitott színház"

fesztiválján, ahová az USA-ból, Svéd-
országból, Olaszországból, Argentínából
érkeztek fiatal színészek, és a cseh dallam,
a cseh irónia, a cseh szellem ere-
detiségével győzték meg a közönséget.

Megtörtént, hogy a film is igénybe vette
az Állami Színház kísérleti együttesének
munkáját, és felvette a Ballada egy
banditáért című előadásukat. Ez egy régi
ballada musicalfeldolgozása Nikola
Šuhajról, a betyárról. És ha Brnóban és a
turnék alkalmával a siker egyértelmű volt,
a filmváltozatban még jobban elő-térbe
került az előadás költőisége, amely
egyként bizonyítja a színház erejét és a
film rendezőjének ihletett, érzékeny
tehetségét.

A prágai Nemzeti Színházzal legutóbb
Örkény István drámája és egy cseh
klasszikus kapcsán találkozhatott a ma-
gyar közönség. De ez a színház is éppen a
mai művek alapján keresi, alakítja
arculatát. Közeleg a Nemzeti Színház
újbóli megnyitásának 100. évfordulója. s
természetesen az ünnepi alkalom biztatás
kíván lenni az élvonalbeli írók számára, és
meghozza majd az új drámai termést. Ha a
Nemzeti Színházról beszélünk, el kell
gondolkodnunk alap-vető dramaturgiai
problémáin, és ez éppen az eredeti cseh
drámákkal függ össze. A Macskajáték
eddig több mint háromszáz előadást ért
meg, és egyértelmű a sikere. A magyar
közönség is megértéssel fogadta Nemzeti
Színházunk előadásait.

Amikor az együttes eljátszotta Krleža A
Glembay család című drámáját Újvidéken -
tehát éppen a krležai dramaturgián edzett
kritika kereszttüzében, ahol a néző
lényegében mindennel meg-
ismerkedhetett, amiből ennek az európai
formátumú írónak a költőisége fakad -, a
jugoszláv kritika egyértelmű elismeréssel
fogadta. Krleža és Örkény valóban a
Nemzeti Színház nagy sikere. Kissé
paradox helyzet, hogy ezt nem eredeti
cseh író érte el.

A Nemzeti Színház előadta František
Hrubín műveit. Az Augusztusi vasárnapot, a
Kristályos éjt. Ezeknek a darabok-nak a
színpadi költészete, világlátása,
jellegzetessége nem csupán a Nemzeti
Színház, de az egész cseh színház vérke-
ringésébe beivódott, mint olyanvalami,
amivel mindig számolni kell, amihez
vissza lehet és amihez kötelességünk is
visszatérni.

Akárcsak Karel Čapek drámáihoz. És
nem véletlen, hogy a legnagyobb ese-
mény, amelyet megkülönböztetett izga-
lommal várunk, Karel Čapek Fehér kór
című művének új előadása.

De Čapek és Hrubín klasszikusok.
Nemcsak azért, mert nem élnek, hanem
mindenekelőtt egyszeri s megismételhe-
tetlen voltuk, költői világuk teljessége
miatt, amely Čapek esetében szinte az
egész világot meghódította.

Az utóbbi kísérletek közül szeretném
felhívni a figyelmet Mirko Stieber Utolsó
vakációjára. Új szerzőről van szó, akinek
Magánügy című darabját az S. K. Neumann
Színház is előadta, legújabb groteszkjét, a
Paganini és Frištenskyt pedig több színház
készül bemutatni.

A fiatal emberek utolsó vakációjáról
szóló darabját a Nemzeti Színház játszotta.
A kiváló cseh költő, Fráňa Šrámek hangját
idézi, és nagyon erősen érződik rajta
František Hrubín hatása. Olyannyira, hogy
úgy tűnt, maga a fiatal cseh író megbújik
az árnyékában.

És most elérkeztem a legfontosabb és az
egyik legalapvetőbb kérdéshez. Mi-ről
tanúskodik a jelenkori cseh dráma-írás,
milyen problémákról, milyen konf-
liktusokról, milyen emberekről szól?

A dolog egyrészt napnál világosabb. Az
a darab, amelyet erősen befolyásol a
forgatókönyveken végzett munka, a
televíziós és filmes gyakorlat, gyakran
maga is forgatókönyvre kezd hasonlítani,
életképvázlattá esik szét, elveszíti drámai
töltését, riporttá válik. Ugyan-akkor a
riport mind jobban közelít a drámához.
Világosan mutatta ezt két év-



vel ezelőtt a Nobel-díj odaítélése, amelyet
amerikai újságírók kaptak riportjaikért.

A drámai vázlat, a zsánerkép, az em-
berekről és az életről készült karcolat
tehát az igazi dráma helyébe lép. Ilyen
Mirko Stieber Utolsó vakációjának a tör-
ténete is, de Stieber egyike a legtehet-
ségesebb csehszlovák drámaíróknak.
Bednář- és Storkán Két kézzel tüzelj című
tévéjátékának - amely valójában egy
falusi családi dráma variánsa át-írási
kísérlete a Nemzeti Színház színpadára
korántsem járt ilyen sikerrel, és nem tudta
lekötni a nézők figyelmét.

A Nemzeti Színház dramaturgiájának
jelenleg van miből válogatnia annak a
meghívásos drámapályázatnak az anya-
gából, amely különféle típusú cseh írókat
buzdított színpadi mű megírására. Itt van
Radoslav Lošták munkája, aki már két
sikeres darabbal jelentkezett az utóbbi
időben. Mindkettő Olomoucban jött létre,
ahol a drámaíró egyben a színház
dramaturgja, és mindkettőnek ott volt a
legjobb előadása. ( A kő nyomában, A ház,
amelyben havazik.) Harmadik darabját, a
Megkésett madárdalt a prágai E. F. Burian
Színház mutatta be.

Radoslav Lošták költő és prózaíró,
éppen egyike az erőteljes líraisággal,
finom metaforákkal és a modern-ritmikus
világlátás jegyeivel ábrázoló íróknak.
Nem a primér jelenségek írója, de nem is
az erőteljes drámai konfliktusoké.
Darabjai inkább költői karcolatok, mint
erőteljes drámák. Az új évadban verses
drámát írt a Nemzeti Színház számára a
megszállásról.

Új darabbal érkezett Jan Jílek és
Oldřich Danék is. A többi szerző még
dolgozik a Nemzeti Színháznak készülő
művén.

Eléggé jellemző a csehszlovák szín-házra,
hogy újra kezdenek életre kelni a színházi
műhelyek. A Vinohrady Szín-ház is
bemutatott néhány eredeti cseh művet az
elmúlt évad során (Blanka Jirásková A
kárvallott otthon, Edgar Dutka Autóbusz
Wololongb a ) . Ezek között a
legfigyelemreméltóbb kétségtelenül Vára
Eliášková csehovi vonásokat tükröző
játéka, az ...és volt néki három lánya. Családi
drámát mutat be anélkül, hogy valamiféle
egyértelmű irodalmi síkon jellemezné a fő
konfliktust. Inkább csak bepillantunk
Király őfelsége és leányai családi életébe,
ahol a királykisaszszonyok mindegyike a
maga módján vá-

lasztja meg életútját. Érdekes drámai
vázlatokat követhetünk nyomon anélkül,
hogy lehetőségünk lenne nagy drámai
szituációt látni a színpadon.

A Vinohrady Színház írói műhelye
minden figyelmet megérdemel, éppen
ezekért a törekvéseiért. Igazi alkotó dra-
maturgiát mondhat magáénak: jan Ca-
lábek a Johan Faust színpadi változatának
szerzője (a darabot a brnói Allami
Színház játssza) és Vára Eliášková, az
...és volt néki három lánya írónője
személyében.

Amikor a Vinohrady Színház, az egyik
legnagyobb együttes írói műhelyéről
beszélek, ez korántsem azt jelenti., hogy
csupán ott születtek új cseh drámák.
Utazzunk el köztársaságunk legnyugatibb
csücskébe, a chebi Nyugat-csehországi
Színházba, ahol az együttes járási
irányítás és felügyelet mellett működik, és
igen figyelemreméltó dramaturgiai
eredményekkel büszkélkedhet.

A chebi színház dramaturgiája és ve-
zetése a kiváló filmdramaturgot és for-
gatókönyvírót, Josef Boučeket hívta meg
munkatársnak, aki nagyon közel áll a cseh
költő, Fráňa Srámek színpadi
metaforájához. Josef Bouček Wallenstein
meggyilkolásáról írt darabot a szín-
háznak (a harmincéves háború híres
hadvezérét Cheb városában - régi nevén
Eger -- ölték meg a császár tisztjei - A
ford.), és nemrégiben volt a bemutatója A
százados pajzsa című új darabjának.

Boucek pontosan rekonstruálja a tör-
ténelmi anyagot, de nem csupán törté-
nelmi drámákról van szó, amelyek a múl-

tat keltik életre. Nagyon érzékeny drámák
ezek, pontos emberi jellemekkel, amelyek
korunk számos kérdésére válaszolnak.

Bouček A kóbor ló című darabja
nemcsak a plzeňi Josef Kajetán Tyl.
Színház repertoárján szerepel nagy si-
kerrel, de televíziós közvetítése is komoly
visszhangot keltett. A kóbor ló šrámeki
karcolat az ifjúságról, az öregségről, a
messzeségek utáni. vágyódásról,
álmodozásról. Nem mai témájú darab, de
számos utalást tartalmaz és számos súlyos
kérdést vet fel a mával kapcsolatosan. A
munkafeltételek, konkrétan az íróval való
közös munka természetesen nem
hasonlítható össze a két színházban -
vagyis a Vinohradyban és a chebiben.

Az összehasonlítással én csak azt kí-
vántam jelezni, mennyi a lehetőség,
mennyi az alkotó impulzus s az írói
kezdeményezés. Természetesen. gyakran
probléma marad az eredeti drámához való
viszony. Az előadások színvonala.
Bizonyára nem a szerző, Josef Bouček
hibája, hogy darabját csak Chebben
játsszák. És többnyire nem az író ügye.
csupán, hogy a színházak nem fordítanak
olyan figyelmet az új drámára, mint
szükséges volna, csak azért, mert nem
ígérkezik „kasszasikernek".

A mai dráma, a jelenkori drámaírás
létezik tehát, számos műfajban, csak
ismerni és figyelni kell ezeket a műveket.

Balogh Géza fordítása

Jelenet Danek Szünet után tör ki a háború című drámájából (a prágai Zdenek Nejedly Realista Színház
előadása)


