
azt is megfogalmazza, mi a számára „spe-

ciálisan magyar" ebben a műben. (A jeles

színházi tudós szubjektív megjegyzése

talán azt is jelzi, hogy nyugati szomszé-

dainknál természetszerű leg olykor a kö-

zös múlt, a „monarchia" szemüvegén át

is szemléli esetleg a drámát.) Meglátása

szerint a „speciálisan magyar" alighanem

az a túlzás vagy felfokozás, amellyel a

magyarok gyakran önmagukról beszél-

nek, szerinte Madách az emberiség min-

den fejlődési fokát ilyen eltúlzással ábrá-

zolja, és a professzor ugyanakkor remé-

nyét fejezi ki, hogy Sebestyén György ak-

kor éppen készülő fordítása Henz „eksz-

tatikus nyelvezeténél" sokkal frissebb

lesz, és várhatóan megújítja Madách mű-

vét,

A Magyar PEN Clubban az új fordítás-

ról rendezett vitában Boldizsár Iván fel-

vázolta Sebestyén György írói pályáját,

aki úgy lett németül író, mi több az oszt-

rák irodalom egyik vezető szervező egyé-

nsége, hogy közben sohasem tagadta Meg

szülőanyját, a magyar irodalmat. Évek óta

hazánk irodalmát ismertető,

irodalomközvetítő missziót tölt be; ta-

núsítják ezt kitűnő műfordításai, amelyek

között ott találjuk Krúdy Gyula, Illyés

Gyula, Hubay Miklós és Mészöly Miklós

írásait, valamint egy gazdag anyagú mai

magyar novellaantológiát. Sebestyén

György írói munkáit, verseket,

regényeket, útirajzokat, esszéket

gyű jteményben készül magyarul megje-

lentetni a Gondolat Kiadó. Az író mint az

osztrák PEN Club alelnöke, kultúr-

diplomataként is az osztrák és magyar

irodalom kölcsönös megismertetésén

munkálkodik. Kismartonban jelenik meg

főszerkesztésében a Pannonia, alcíme sze-

rint „az európai együttműködés

folyóirata." , amely a Duna-völgyi népek

irodalmát, kultúráját kívánja egymáshoz

közelíteni, az érintett ország legjelesebb

íróinak és szerkesztőinek közreműködé-

sével. Az új (legjobb tudomásunk szerint

ez idáig tizenharmadik) német nyelvű

Tragédia-fordítás mindenképpen fontos

lépés ahhoz, hogy Madách remekművének

utat nyisson az európai kultúrában.

Reméljük, hogy amikor a fordítás könyv

alakban is megjelenik, a klagenfurti elő-

adást újabb értékes vállalkozások fogják

követni.

NÁNAY ISTVÁN

Commedia dell'arte

A brnói Divadlo na Provázku előadása

1967-ben a brnói színművészeti főiskola
három végzős rendezője és egy
dramaturgja színházat alapított. Ossze-
találkoztak egy kivételes képességű pan-
tomimussal, és együttesen egy olyan kis
társulatot hoztak létre, amely hoszszú
évek alatt közös munkával egy sajátos
stílusú, költői mozgásszínházi formát
alakított ki. A Divadlo na Provázku -
magyarul: Színház a pórázon - a cseh
kisszínházak legjobbjaihoz például a
Cinoherni klubhoz, az Y Studióhoz, a
Divadlo na Zábradlihoz (Színház a kor-
látnál) - hasonlóan kísérleti színház,
amely azonban nem csupán a színházi
formákat igyekszik megújítani, nemcsak új
kifejezőeszközöket keres, árnyaltabb
színházi metaforikus nyelvet akar kidol-
gozni, hanem mindenekelőtt az a célja,
hogy a mai valóság összefüggéseire az
adott lehetőségeken belül a maga állan-
dóan formálódó művészi eszközeinek a
segítségével keressen magyarázatot.

A hatvanas években alakult cseh kis-
színházak kimondva vagy kimondatlanul a
cseh . nemzeti színjátszás két világháború
közötti időszakának avantgarde tö-
rekvéseit folytatták, ami az elődök gya-
korlatához hasonlóan egyrészt a meg-lévő
akadémikus színjátszás tagadásában,
másrészt a társadalmilag-politikailag
progresszív tartalom és az azt kifejező új
forma dialektikus egységében nyilvánult
meg. Természetesen a kis-színházi
mozgalom nemcsak a maga korának
színházi gyakorlatát kívánja megújítani,
hanem a cseh avantgarde eredményeit is.
Ugyanakkor nem a minden áron való, a
l 'art pour l 'art újat akarás jellemzi a
legjobb kisszín-házakat, hanem a
megszüntetve meg-tartás attitűdje, azaz az
új keresése az elődök által teremtett
értékek megóvásával párosul, s ezáltal a
hagyomány és a modernség színházanként
más-más formában megnyilvánuló, sőt
előadásonként is eltérő módon megjelenő
szintézise jön létre.

A Színház a pórázon első hét éve a
kísérletezés, a tanulás, az improvizációs
technika elsajátításának időszaka volt . Az
1974 tavaszán bemutatott Commedia

dell'artéban sikerült először megteremtenie
a társulatnak a tartalom és forma, az
újítás és hagyomány sajátosan erre a
színházra jellemző összhangját. Ez az
előadás tíz éve van műsoron, s nemcsak
Csehszlovákiában, de szinte egész Euró-
pában ismertté vált. Tíz országban
mutatták be a produkciót (Franciaor-
szágban, Ausztriában, Olaszországban és
Lengyelországban több alkalommal is) .
Ezzel az előadással a tíz színészből és
két színésznőből álló társulat amely je-
lenleg a brnói Állami Színház kötelékébe
tartozik - olyan színházi formát keresett
és talált, amely a tradicionális
népszínházi keretek között mai gondola-
tok kifejezésére alkalmas. Ez az impro-
vizációkra épülő előadás alapvetően meg-
határozta a színház stílusát, amelyre leg-
inkább az egymást átható költőiség és
groteszkség jellemző. Műsoruk rendkívül
sokoldalú: a gyerekeknek szóló „krumpli
színház" (krumpliból készült bábokat is
felhasználó előadás) és Alekszandr Mitta
Ragyogj, r a g y o gj, csillagom szovjet filmből
ismert tragikusan poétikus története,
Vladimir Paral A kívánatos nő című
írásának feldolgozása és az Alice

Csodaországban, Brecht Kispolgári nászának a
tandrámából abszurd komédiát varázsló
produkciója és az egy személyre épülő,
az élet mindennapjainak egyszerre
komikus és elszomorító helyzeteiben a
varázslatos tehetségű Alena Ambrova
chaplini tisztaságú és igazságú
kisemberének csetlés-botlását bemutató
Pas de deux (ezt a két előadást a budapesti
műegyetemi mozgásszínházi fesztivál
közönsége is láthatta 1981-ben), a Pezza

versus Csorda című bohóctréfa-sorozat és
egy cseh népi bősről szóló Ballada egy

banditáért című népi musical, a
reneszánszát élő Beatles-zene és a
némafilm mozgásvilágának
összeötvözéséből született
busteriumjáték, a Blöff és az egyik
legutóbbi bemutató, a Commedia dell'arte

folytatásának is tekinthető Prnntalone újra

Ausztráliában című elő-adás egyként
szerepel a repertoárjukon.

A Csehszlovák Kultúra Napjai című
magyarországi rendezvénysorozat egyik
kiemelkedő eseménye volt a Színház a
pórázon együttes vendégszereplése, ame-
lyet ugyan feltűnően és érthetetlenül kis
hírverés előzött meg, mégis a Commedia
dell'arte-előadást a közönség - akárcsak:
otthonában, itt is a zömmel fiatal
értelmiségi közönség - nagy ovációval
fogadta.

Az előadás tulajdonképpen kollektív
alkotás, de íróként és rendezőként a



Ji ri Pecha és Bolislav Polívka a Commedia dell'artéban

Boleslav Polívka és Jiri Pecha a Divadlo na Provázku előadásában

színház egyik alapító tagja, Peter Scher-
haufer, dramaturgként egy másik alapító
tag, Petr Oslzly jegyzi a produkciót. A két
főszereplő közül Jiri Pecha az együttes
számos darabjának rendezője, míg
Boleslav Polívka a világ egyik leg-
ismertebb, legkitűnőbb pantomimusa,
szintén az alapítók egyike.

A társulat nem a tizenhetedik században
virágkorát élt színházi műfaj re-
konstrukciójára törekedett, hanem a
commedia dell'arte műfajában találta meg
azt a közérthető népi színházi formát,
amelyet mai tartalommal lehetett
gazdagítani. Az előadás hagyományos, a
közönség által három oldalról körül-ülhető
commedia dell'arte-színpadon játszódik, az
üres, csupasz tér hátterében áll a házat
jelző kétszintes díszlet-elem, amelynek
földszinti bejáratát zsák-vászon függöny
zárja le. Ebben a térben a nézőknek csak a
színészek improvizációkon alapuló
teljesítményére kell és lehet figyelniük. A
Commedia dell'arte tehát a szegény színház
egy fajtája. Különböző ismert commedia
dell'arte-kanavászok motívumaiból
állították össze ennek a mai rögtönzéses
játéknak a szöveg- és cselekményvázlatát,
s természetesen a történet szereplői is a
commedia dell'arte-darabok állandó
figurái: Pantalone és lánya, Izabella,
Leandro, a szerelmes ifjú és ellenfele, a
korlátolt Capitano, valamint Brighella és
mindenekelőtt Arlecchino, a szolgák.

A darab története banális szerelmi
história: a fiatal szerelmesek boldogsá-
gának útjába áll a lány korlátolt apja,
Pantalone, aki - mivel elutazik - házának és
lányának őrzését a Capitanótól elpártolt és
hozzá szegődött szolgára, Arlecchinóra
bízza. De míg Pantalone távol van, a
fiatalok mégis találkoznak, sőt mire az
öreg hazatér, előkerül a Capitano is, szorul
a hurok a furfangos szolga körül, aki
azonban győztesen kerül ki a
bonyodalmakból. A commedia dell'artéban
természetesen a történet csupán váz, amit
élettel a jeleneteket össze-kötő rögtönzéses
közjátékok, a lazzik töltenek meg. A
Színház a pórázon előadása tulajdonképpen
lazzik össze-függő sora.

Az előadás kezdetekor a színpad mellett
elhelyezett dobfelszereléshez ül az egyik
színész - aki később Arlecchino
szolgatársát, Brighellát is játssza -, s
berobbannak a színre a játékosok. Vad
kergetőzés, verekedés kezdődik. Egy sze-
replő égő fáklyával rohangál, a közönség
első sorában ülők haját majd' leper-



zseli. Kardok és tőrök kerülnek elő, sorra
elhullnak a szereplők, akiket az életben
maradottak lerúgnak a pódiumról az oldalt
ülő nézők lábaihoz. Fogy-nak a
víszerszámok is, s végül a két állva maradt
férfi közül az egyik karddal, a másik az
égő fáklyával folytatja a harcot a nőért, ki
mindeközben a ház felső szintjéről nézi az
eseményeket. A sokkírozó és hallatlanul
gyors ritmusú vívásjelenet lenyűgöző:
könnyed és elegáns, ugyanakkor tétre
menően indulatos, férfias küzdelem, ami
azonban végül is komikumba torkollik.
Capitano nadrágja meggyullad, a pórul járt
férfit egy lavór vízbe ültetik, a víz
szertefröccsen - a nézők re. Arlecchino
egy vízfecskendőt hoz be a tűz eloltására,
de mivel a Capitano nadrágja már nem ég,
hát a nézőket áztatja el. Ez Arlecchino ala-
kítójának, Boleslav Polívkának az első
nagy mutatványa.

Ezután Capitano, mint egy kutyát, úgy
rendeli magához Arlecchinót, aki nem-
csak engedelmeskedik, de hízeleg is a
gazdájának, hogy aztán egy óvatlan pil-
lanatban a színpad közepén lévő süly-
lyesztő fedelét felnyitva eltüntesse a buta,
csak az erejében bízó, mellizmait és
bicepszét mozgató Capitanót. Arlecchino
szabad lett. S ekkor kezdődik a tulaj-
donképpeni előadás, Pantalone és Ar-
lecchino páros lazzija.

Megjelenik Pantalone Jiri Pecha
- egy nagy és egy kis utazótáskával.
Hosszú kabát lóg rajta, a nyitott kabát alatt
sötétrózsaszínű kezeslábast hord. Gyér
őszes haj és szakáll keretezi a színész
arcát, amely olyan, mintha gumiból lenne,
úgy tudja gyűrni, torzítani, formálni.
Szájában - mintha oda lenne
ragasztva állandóan szivar van. Ar-
lecchino-Polívka hosszú ujjú csíkos tri-
kóban, derékméreténél sokkalta bővebb
nadrágban, rezzenéstelen arccal, kitáguló,
csodálkozó szemekkel ténfereg a ház előtt.
Pantalone kezdetben bizalmatlanul
méregeti a hórihorgas figurát, majd szóba
akar elegyedni vele, de az csak folyton azt
kérdezgeti: Do you speak English? (Az
előadás angol-cseh kevert nyelven folyik.)
Pantalone magához hív-ja a dobnál ülő
Brighellát, aki cseh, angol és magyar
nyelven tolmácsol a két fél és a közönség
között. Egy félreértése-ken alapuló nagy
játék alakul ki hármójuk között. A jelenet
alapsémája ős-régi, de attól, hogy a
magyar, a cseh, az angol, a francia, a
német s a ki tudja, hányféle nyelven
elmondott szavak és mondatok nem
akarnak összefüggő,

mindenki számára egyértelmű közlések-
ké összeállni, a tréfa sokkal több lesz
önmagánál, korunk kommunikációs za-
varairól szól anélkül azonban, hogy a
szereplők egyetlen pillanatra is kilép-
nének a jelenet komédiai alapközegéből.

Miután Pantalone és Arlecchino nagy
nehezen megegyeznek egymással, az öreg
közli, hogy Ausztráliába akar menni.

A szolga nem érti, mit keres ott a
gazdája. Kezdi magyarázni a nehéz fel-
fogású Pantalonénak, hogy Ausztrália a a
Földnek Csehszlovákiával ellentétes
pontján található, de társa nem ért egy
szót sem ebből, mivel ő csak a geo-
centrikus szemléletet ismeri, a Földet
síknak képzeli. Arlecchino belekezd a
heliocentrikus rendszer ismertetésébe.

Commedia dell'arte (Divadlo na Provázku)

Jelenet a Divadlo na Provázku előadásából (Magyarosy Zoltán felvételei)



Pantalone feje a Föld, Arlecchinóé a Nap.
Polívka eljátssza a napsugarak fényt és
meleget adó hatását, a napfolttevé-
kenységeket, társával együtt leképezi a
Föld forgását a Nap körül, megeleveníti a
Naprendszer bolygóit, s már a Hold Föld
körüli pályájának a magyarázatánál tart,
amikor nem jut eszébe a Hold neve.
Előadja hát a klasszikus névkeresési lazzit,
de ezúttal nem a szó emlékezetében élő
kezdőbetűjéből próbálja ki-találni magát a
szót. Arlecchino mindent tud a Holdról, s
Polívka mindent eljátszik: azt, ahogy a
szerelmesek báva-tagon bámulnak az
éjszaka vándorára, azt, ahogy a részegek
üvöltenek a Holdra, azt, ahogy az
alvajárók követik a titokzatos vonzást, azt,
ahogy a kutyák vonítanak az égitestre, de
sem ő, sem Pantalone nem jön rá a névre.
Utolsó ötletként Arlecchino az űrhajósok
Hold-ra szállását próbálja előadni.

Már messze járunk a kiindulóponttól,
Pantalone utazási szándékától. Polívka egy

rágógumit majszoló, kitekeredett mozgású,
a győzelem internacionális jelzéseit
mutogató amerikai űrhajós karikatúráján,
illetve a súlytalansági ál-lapot, a Holdra
lépés és zászlóbontás bravúros mozgásbeli
megjelenítésén keresztül a nagyhatalmi
mentalitás torz-képét rajzolja meg. S
amikor Arlecchino eljátssza, hogyan
lépked az űrhajós a Hold kicsi gravitációs
terét legyőzve a Hold talaján, Pantalonénál
beugrik a keresett szó, s Pecha a világ
legtermészetesebb civil hangján közli :
Hold. Visszatérhetnek hát a Naprendszer
magyarázatához, hogy aztán
visszacsatolja-nak a kiinduláshoz:
Ausztrália és Csehszlovákia egymástól
való távolságához. Arlecchino ujjával újra
és újra a levegőbe rajzolja a Földet
jelképező kört, kijelöli rajta a kör felső
pontján Cseh-szlovákiát, az ezzel átellenes
alsó ponton Ausztráliát. Pantalone lassan
kezdi érteni a dolgot: fenn van
Csehszlovákia, lenn Ausztrália. Aztán
elfordul a Föld, és fenn lesz Ausztrália és
lenn Csehszlovákia. Minden világos, csak
egy nem. Miért kell Pantalonénak hosszú
utazást tennie Ausztráliába? - kérdi
Arlecchino, és újabb magyarázat kö-
vetkezik. Polívka felemeli a Pantalonét
jelképező jobb kezét a Föld Csehszlovákiát
jelentő pontjáról, az Ausztráliát jelképező
bal kezét a Föld képzeletbeli felszíne
mentén elfordítja, s amikor a bal keze
odaér a körívnek eddig Cseh-szlovákiát
jelentő felső pontjához, jobb kezét
ráhelyezi a baljára: Pantalone

ne tegyen egy lépést sem, várja meg, amíg
a Föld úgy fordul, hogy Ausztrália
kerüljön Csehszlovákia helyére.

A hosszú jelenet pontosan felépített,
ugyanakkor állandóan új és új ötletekkel
teli, egyszerre zárt és nyitott. Minden szó
vagy gesztus újabb kitérők lehetőségét
rejti magában, miközben a teljes jelenet
szigorúan meg van komponálva. A néző
úgy érzi, hogy szabad improvizáció
tanúja, s minden ötlet éppen abban a
pillanatban születik, ám a fölényes
biztonsággal előadott lazzi részleteiben is
kidolgozott produkció.

Miután Pantalone mégis elindul
Ausztráliába, Arlecchino hozzálát az
őrködéshez. Polívka sziporkázik. Leandro
megjelenésekor ki tudja hányadszor és
hányadik variációban játssza el a
bemutatkozás, a kommunikáció képte-
lenségét kifejező Do you speak English ?-
játékát, s gyér kezdeményezést tesz a
fiatalember feltartóztatására. Klasszikus
fenékberúgásos bohóctréfák sorozata után
ősi játékot mutat be a függönnyel - mintha
óriási keze volna, a függöny mögött hol
itt, hol ott, hol a függöny egyik
szárnyánál, hol a másiknál bukkan fel a
kezében tartott alma, amelyet később egy
párbaj során karddal látványosan
kettészelnek, sőt az egyik felét az eleső
Capitano szájába mint obulust gyömöszöli
Arlecchino. (Az alma már a bevezetőben
is szerepel, amikor a játékosok almákkal
zsonglőrködnek, s a mutatványt követően
a felesleges gyümölcsöket a nézők közé
dobják, ezzel is jelezve a játék- és nézőtér
azonosságát.) Am a fiatalember vágya
erősebb, mint a szolga buzgalma, s
Arlecchino némi pénz ellenében elfordítja
fejét, amikor Leandro Izabellához rohan.

Arlecchino magányos várakozása ki-
tűnő alkalom arra, hogy Polívka az egyé-
ni lazzijait is bemutassa. A hosszadalmas,
többszöri nekirugaszkodás utáni, körül-
ményesen végbevitt lefekvés, játékai
hosszú sáljával, vagy a felállás akroba-
tikus ügyességű mutatványa egyként a
színész kivételes művészi képességeit
bizonyította. A legkülönfélébb bravúros
mozgású epizódok közben Polívka kever-
te az angol és a francia kifejezéseket, s
egy külön etűdben jelenítette meg a két
nyelv közötti kapcsolás, az oda-vissza for-
dítás bonyolult folyamatát. Mivel a bal
lába csak franciául, a jobb pedig angolul
ért, bemutatja, mit kell tennie a bal lábától
kiinduló s francia nyelven megfogal-

mazott inger észlelésétől a jobb lábának
az angolul megszólaló reakciójáig s visz-
sza: a bal láb cselekvéséig. Ez az etűd
nemcsak szellemes és neurofiziológiailag
is pontos leképzése volt a jelenségnek,
hanem a sok gag között egy pillanatra
elgondolkodtató, mélyebb értelmű epizód
is. Számos ilyen részlet szakította meg a
tréfák sorát, de a poén és a gondolat
mindig egységben maradt.

Az előadás utolsó része ismét egy szé-
dületes, groteszken mulatságos párbaj,
amelyben Arlecchino és Capitano mér-
kőzik meg egymással, s amelyből ter-
mészetesen a naivan értetlen ember kül-
seje mögé rejtőzködő ravasz és okos
Arlecchino kerül ki győztesen. De míg az
előadás első jelenetében, a bajvívás-kor az
elesetteket lerugdosták a dobogóról, most
Arlecchino csak ráfúj le-győzött
ellenfeleire, s azok szép lassan legurulnak
a porondról.

Egy tökéletesen összehangolt társulat
rendkívül magas színvonalú előadásából
emelkedett ki a két főszereplő, Jiri Pecha
és Boleslav Polívka játéka. Eltérő alkatuk,
színészi eszközeik harmonikusan egészítik
ki egymást. Polívka a mozdulatok
zsonglőrje, Pecha inkább a kis gesztusok
mestere. Jelenetük nem csupán egy óriási
tréfasorozat, kettősük-nek filozófiai súlya,
jelentése van.

A darab szinte követhetetlenül gyorsan,
hirtelen fejeződik be. Akárcsak az elején,
most is berohannak a szereplők, ki-ki
felmutatja a rá leginkább jellemző
gesztusát, mozdulatát. De míg a beve-
zetőben ezek a gesztusok csak a bemu-
tatkozás részét képeztek, a befejezéskor
jelentéssel telítődtek. Például az égő
fáklyával vívott küzdelem után a tűz-
nyelő - darabot is indító - könnyed
produkciója ezúttal értelmező funkciójú
lett: a láng egy pillanat alatt lobbant fel és
enyészett el, akárcsak ez a játék,
amelyben az életet ismerő Arlecchino
okossága legyőzte a többiek más-más
módon megnyilvánuló ostobaságát. Ez a
játék azonban nem csupán szórakoztatott;
a felszabadult nevetés közben vagy azt
követően a nézők érzékenyen rezonáltak
az önfeledt komédiázás mélyén
megszólaló gondolatokra, az arlecchinói
magatartás, túlélési képesség és győzni
tudás erőt adó tanulságaira.


