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A gondolat és a forma
keresése

Az elmúlt évadokat olyan időszakként
jellemezhetjük, amelyben új cseh dráma
csak elvétve, nagy problémák közepette
jelent meg a dramaturgiák íróasztalain. A
jelenről úgy írhatunk, mint a gondolat és a
forma keresése érdekében kifejtett
erőfeszítés szakaszáról. Úgy tűnik, a cseh
színház dramaturgiája megszabadult a
televízió, a film vagy a video konkurens
hatásának aggályaitól, mert idejében
tudomásul vette és veszi a színház
pótolhatatlanságát és egyedülvalóságát,
amennyiben ilyen alkotói folyamatról szó
lehet.

A szezon érdekessége egyebek mellett
az a tény, hogy a lengyel dramaturgia
Ladislav Fuchs prózájában kutat, akinek
drámai világa, tragikus-komikus világ-
látása és jelenkorvíziója számos fordítás-
ból ismert a magyartól az USA-ban
(elsősorban egyetemi kiadóknál) meg-
jelentekig. Igy a Natalie Mosshaber egerei
vagy a Megboldogultak a bálon feltűnik a
lengyel színpadokon, míg minálunk egye-
lőre kevesen mernek belevágni Fuchs
bonyolult epikai szövetébe. Hasonló

sors várt az egyik legtöbbet játszott
drámaírónkra, aki egyetlen drámát sem írt
életében, Bohumil Hrabalra. A
Československý spisovatel könyvkiadó az
Élet szmoking nélkül kiadására készül, a
Divadlo na Provázku Kusza emlékezet című
prózájából készített színpadi kom-
pozíciót, a Zábradlí a Lármás magányból,
és így tovább, de Hrabal maga soha nem
ír darabot. Írásainak drámai töltése
azonban nem csupán csábítja, de egyene-
sen provokálja az átdolgozót, tőrbe csal-
ja, ingerli és kétségbe ejti, mert Hrabal
egyedülálló és megmásíthatatlan a maga
epikusi mivoltában, izgalmas elbeszélő,
akárcsak Hašek volt, és még sincs a vilá-
gon igazi Svejk-dramatizálás, pedig a
színpadi változatok jegyzéke egy kötetet
tenne ki.

Meg kell még említenem Vladimír
Páralt is (Az ifjú ember és a fehér bálna,
Rendkívüli csoda, Romeo és Júlia 2000), a
népszerű prózaírót, akinek művei
Horanský és Rón színpadi feldolgozásá-
ban nagy sikereket aratnak, de még egyet-
len színház sem mutatott be olyan Páral-
művet, amelynek színpadi változatát maga
az író készítette volna. A legtöbbet
játszott prózaírók paradoxona, akik
drámaírók, és közben nem írnak drámát,
jelen eseten mellékes megjegyzés csupán.
Természetesen számos olyan elő-adásról
tudok, amelyek novellák alapján születnek
a világban úgy, hogy szerzőjük beviszi a
dramaturgiára, és gya-

korló színházi emberek csoportja dara-bot
készít belőlük. Ez a gyakorlat nálunk
egyelőre nem túlságosan elterjedt.

*

Térjünk azonban vissza nemcsak a mű-
sortervekhez, de a műhelyekhez és főleg
a színpadhoz.

A Moldva partján álló Nemzeti Szín-
ház változatlanul az érdeklődés közép-
pontjában van. A látogatók elgyönyör-
ködnek a Nová Scéna és az irodaház
érdekes kontrasztjában. A legendás
„Zlatá kaplička" (= arany kápolna, köz-
napi nyelven így nevezik a csehek Nem-
zeti Színházukat - A ford.), a nemzet
büszkesége ismét a figyelem fókuszába
került. Az utazási iroda kirándulásokat
szervez, a vállalatok a fővárosba küldik
dolgozóikat, hogy megtekintsék az építé-
szek, technikusok, munkások, restaurá-
torok nagyszerű munkáját. Kivételes
értékű műalkotás jött létre.

A drámai együttes élére új vezető
került, Milan Lukeš színháztörténész,
Shakespeare- és Brecht-kutató, kritikus,
esztéta, aki korábban a Zábradlí Színház
munkatársa volt, és elsősorban a drama-
turgia területén tevékenykedett. Nehéz
örökséget vett át, egy sor generációs
problémával, a rendezői egyéniségek
hiányával és jó néhány más kérdéssel
kellett szembenéznie. Rövid ideje áll a
színház élén, munkáját korai lenne meg-
ítélni. Csakis a jelenlegi helyzetből lehet
kiindulni. Egy drámai riportot tűztek
műsorra Különleges eljárás címmel, amely
Roman Hlaváč Az őrület foglya című
tévéjátékából készült.

A történet Emanuel Šervčíkről, illegális
Csehszlovák Kommunista Párt Központi
Bizottságának pénztárosáról szól, aki
számos harcos életét mentette meg a
fasiszta megszállás idején, s aki őrültnek
volt kénytelen tettetni magát, de
korántsem saját biztonsága, a tragikus
helyzet szubjektív megoldása érdekében,
hanem azért, hogy ezzel az ellenállás
erejét növelje. Riport az Üzenet az élők-nek
fajtájából, dráma, amely nagyon erő-
teljesen és pontosan jellemzi a párt har-
cának jelentőségét a német megszállás
legnehezebb időszakában.

A színpadi változat készítői - Radek
Lošták és Václav Hudeček - egy bíró-
sági tárgyalás keretébe helyezték a dara-
bot, ahol az antifasiszta harcosok üldözői
felelni kénytelenek tetteikért, és ahol az
események nyers újraidézése nyomán kel
életre a. cseh protektorátus drámája.

Jelenet Hubač: A tábornokné című darabjának prágai nemzeti színházi előadásából
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Jelenet Bartoš: Családi alkalom című művének előadásából

Nem először szerepel művészi riport a
Nemzeti Színház színpadán. Feleslegesen
sok vita folyt a helyéről, annál kevesebb a
megvalósításról és a megvalósítás
milyenségéről. A dokumentumjáték
színpadra állítása művészi munka, amelyet
a világszínház hosszú évtizedek óta ismer.
Nagy tapasztalatokkal rendelkezik e téren
a francia színház, így játsszák a
Vahtangov Színházban Konsztantyin
Szimonovot, az NDK színházai is szép
eredményekkel büszkélkedhetnek a
piscatori hagyományok nyomán stb.

Mint kiderült, a szöveg színpadra
állítása gondot okozott a színház jelenlegi
alkotóinak. Ha voltak is kimagasló egyéni
eredmények, mint a főszereplő Jiří
Štěpničkáé vagy Josef Vinklář orvos-és
Josef Somr komisszáralakítása, az előadás
színvonala alatta maradt a szövegkönyv
lehetőségeinek és annak az igénynek,
amelyet a művészi riport mű-fajával és a
Nemzeti Színházzal szemben támasztunk.

A Nemzeti Színház műsorán szerepel
Jiří Sotola költői játéka is a nagy cseh
költőről, Karel Hynek Mácháról. A darab
öntörvényű, drámai tömörségű poézise
reményre jogosíthat, hogy Čapek,
Stroupeznický, Daněk és Bouček művei
mellett Sotola drámája is hosszú időre
gyökeret ver a Nemzeti Színházban.

A Nemzeti mellett a hasonlóan gazdag
hagyományú, szintén televíziós és
filmsztárokban bővelkedő Vinohrady
Színház működését is megkülönböztetett
figyelem kíséri. Jelenleg ez a nagy múltú
együttes is nehéz időszakot él át a
társulatfejlesztés és mindenekelőtt az új
rendezői egyéniségek keresése te-
kintetében. A Neumann Színháztól fris

sen érkezett, milyen gondolkodó, tehet-
séges jan Novák most ismerkedik a
Vinohtadyban számára kínálkozó lehe-
tőségekkel.

A legutóbbi produkcióhoz Evald
Schormot hívta meg a színház, aki mind a
Zábradlí Színházban., mind az YpsiIon
Stúdióban rendezett, és elsősorban a
kamaradrámák területén rendelkezik nagy
tapasztalatokkal. Kivételes érzéke van az
emberi sorsok belső, szavakban ki nem
mondott drámaiságának, a korunkkal
analóg, nyugtalan, ellentmondásokkal
terhes színpadi világ, a groteszk
paradoxonok, tragikomikus kudarcok
ábrázolásához.

Evald Schorm az egyik legjobb tévé-
szerző és drámaíró, Hubač A t ábo rnokné
című darabját állította színpadra (a darab
eredeti címe: „Generálka" kettős, ironikus
értelmű:, „főpróbát" is jelent,
„tábornokné"-ként pedig gúnyos-
bizalmaskodó a csengése - A ford.).
Hubáčot az irodalom Egy vasárnap B. B.-
vel című írása alapján ismerte meg,
színpadon Ház a mennyekben című darabjá-
val aratta első sikerét, de számos tévéjáték
is fűződik nevéhez, amelyekben Hu-bár:
az átdolgozó, televízióra alkalmazó kelt
birokra Hubačcsal, az eredeti szerzővel.
Elsősorban a dialógus, a szópárbajok,
aforízmák mestere; shaw-i alkat, látszatra
a könnyed társalgás szintjén maradva
képes az emberi lélek rezdüléseit
megragadni. Közérthető, népies, el-
bűvölő. Ezért olyan nagy az érdeklődés
darabjai iránt a színházakban. A tábor-
nokné „Napóleon kihunyó csillagáról" szól,
pontosabban a Szent Ilonán töltött
fogságáról, arról az időszakról, amikor
napjai már meg vannak számlálva, amikor

kapkodva diktálja emlékiratait. Csak
legszűkebb kísérete, Bertrand és Gourgoud
van vele hogy átélje „a szerzetesi nyomor"
megpróbáltatásait, amint be-vezető
dalában énekli.

Jiří Hubač nem fél a Napóleonról szóló
irodalomtól, sem a drámáktól, sem a
monográfiáktól, történelmi művektől.
Eldöntötte a maga nézőpontját. Egy kor-
zikai hölgyet hoz a szigetre, bizonyos
Josephina Pontit, aki azért keresi fel a
rangjától megfosztott császárt, hogy be-
hajtsa rajta az ,,adósságát", azt az összeget,
amivel egy elesett katona özvegyé-nek
tartozik. ,Azt a pénzt, ami a férje után jár,
aki Napóleon híve volt, és utolsó csepp
vérét is érte áldozta.

Josephina Fonti megszegi az angol
börtönszabályokat, mert a fogoly Napó-
leon semmiféle hölgylátogatót nem fo-
gadhat. De a nő fütyül az előírásokra és a
fogvatartókra, ő a maga feje után megy.
„Inkasszálni" akar mindenáron. Az
alaphelyzet számos érdekes és magával
ragadó, lírai-komikus pillanatot kínál, és a
szerző bőségesen él a lehetőségekkel.
Napóleon kénytelen tábornokká előléptetni
a szakácsnőt, hogy látogató-ja ott
maradhasson a szigeten.

Kitűnő és érdekes alkalom az író
számára, hogy kifejtse véleményét tör-
ténelemről, hősiességről, nagyságról és
balgaságról, tábornokok és közkatonák
magasztos küldetéséről és tragikus név-
telenségéről. A színház olyan darabot
kapott a kezébe, amelyben Jiřina Bohda-
lová, televízió$ kabaréműsorok népszerű
sztárja ezer színben csillogtathatja tehet-
ségét. A Ház a mennyekben után ismét egy
számára írt, testére szabott, parádés szerep.
Nem kétséges, hogy az értékes



irodalmi anyag alkotó partnerre talált a
színésznő személyében. Hubač a maga
teljességében kihasználta a lehetőségeket;
Evald Schorm azonban eddigi szokásától
és rendezői hitvallásától eltérően, nem a
nagyság és bukás lírai-tragikus-groteszk
drámájának realisztikus, vissza-fogott
tónusát ragadta meg, inkább hagyta, hogy
színészei a „közönség kegyeit" keressék.
Kár. A komikum és a groteszkség a
szituációkban, a dialógusokban van. A
színészek nyilván „segíteni" akarnak a
szövegen, feleslegesen megemelik,
túlfűtik, és ezzel megfosztják a drámát
intim kecsességétől és meggyőző erejétől.
Ugyan-akkor mindenekelőtt a Napóleont
játszó Petr Haničinec nagyszerű
pillanatokat teremt a nosztalgikus
elvágyódás finom érzékeltetésével,
feleslegesen ismételgeti azonban a
napóleoni viselkedés külső jegyeit. Belső
színészi ereje meggyőzőbb, mint az effajta
sztereotípiák.

A napóleoni téma és annak színpadi
megvalósítása mellett még egy újdonságot
említenék meg az évad hazai dráma-
terméséből, amelyet azonban nem Prá-
gában mutattak be, hanem Varsóban, a
Teatr Popularnyban, de a kolíni Területi
Színház színpadán is az érdeklődés kö-
zéppontjában áll. Az a színház, amely

sokáig nem keltett működésével külö-
nösebb feltűnést, most egy mai szerző
igényes művéhez nyúlt, és mint kiderült,
ez nem csupán jó és hasznos lépés volt, de
egyenesen döntő fordulatot jelenthet a
kolíni színház életében.

Hogy milyen forradalmi változást
jelentett a z irodalomban Boccaccio De-

kameronjának megjelenése, az, gondo-
lom, köztudott. Abban az esztendőben
volt ez, amikor Prágában IV. Károly
egyetemet alapított. Ez idő tájt pusztított
Firenzében a pestis. A zabolátlan
érzékiség, az istentelen szokások és kap-
csolatok, a testi örömök elszabadulása, a
középkori egyház bilincseinek repedezése
túlságosan erős és kézzelfogható drámai
kulissza ahhoz, semhogy közönnyel
fogadjuk ezt az erőtől duzzadó anyagot.
Mindig újra és újra vissza kell térni hozzá.
Évszázadok távolából is kísérti a
drámaírókat. Nem hagyja nyugton őket,
minduntalan elő kell venni, bele kell
pillantani, meg kell hallgatni a napsütötte
Dél történeteit, a fékevesztett érzékiségű,
sikamlós históriákat, melyeknek
hátterében ott lappang a pestis pusztító
veszedelme.

Parázs vitáknak lehettem tanúja, ami-
kor a varsói Nemzeti Színházban be-
mutatták Adam Hanuszkiewicz . . . és a
Dekameron című feldolgozását. Most egy
cseh író, Aleš Fuchs színpadi változata-
ként, Történetek a Dekameronból címmel,

szerencsésen és sikeresen átesve a cseh
tűzkeresztségen, visszatér a téma a lengyel
fővárosba, a Teatr Popularny szín-padára.

Aleš Fuchs sajátos atmoszférát tudott
teremteni a feldolgozásban, a jelenkor
drámaiságát ragadta meg. A pestis mint
háttér a világot fenyegető veszély rém-
képe, amelyet átélünk - írta a kolíni szín-
ház egyik nézője a dramaturgiához cím-
zett levelében -, anélkül hogy különö-
sebben indoklásra szorulna, minek idéz-
zük fel újra ezt az időtlen és mindörökre
érvényes históriát, amely Matteo Villanit
éppúgy felingerelte, mint valamely
csukott szemmel járó kortársunkat.

A Történetek a Dekameronból - Michal
Tarant rendezésében - dinamikus, friss
előadás. A rendezőnek sikerült meg-
teremtenie mai mindennapjaink feszült-
ségét. Az előadás kísérőzenéjétől az egyes
alakok megformálásáig sikerült a kolíni
színháznak élet és halál, múlt és jelen
töréspontjában figyelmet érdemlő
mementót létrehoznia minden egyes tör-
ténetben. Túlélni vagy belepusztulni,
közömbösnek maradni vagy részt venni,
ez itt a kézenfekvő kérdés. A darabban
egy helyütt ezt mondja az író: „Ilyen lesz
majd egyszer a világ vége vagy vala-mely
szörnyű háború . . . Figyelmeztetés-nek
szántam, hogy egy történet elbeszélésével
nem űzöd el a pestist, nem szabadulsz
meg a félelemtől . . . ahogy a
passzivitástól nem szűnnek meg a háború
borzalmai. Azt akartam, hogy a néző
szórakozzon, miközben lenyeli az aktuális
veszély keserű piruláját, a veszélyét,
amelyet tudomásul vesz a világ, és nem
vesz eléggé komolyan."

Michal Tarant rendező biztos kézzel
fogta össze az együttest, hogy példázat
erejével elűzze életünkről a halál árnyékát.
Irena Greifová hatásos jelmezeiben,
Tomáš Moraved színpadán nagyon ki-
egyenlített együttesként mutatkozott be a
kolíni Területi Színház társulata, amely-
ben nincsenek ugyan kiugró sztárok, de
vannak céltudatos és imponálóan
eredményes szerepformálások.

Néhány olyan példát soroltam fel, ame-
lyek múltbeli témákat állítanak szín-padra
mára érvényes gondolatokkal, mert a mai
környezet távolról nem jelenti még korunk
lényeges kérdéseinek megragadását.

Az idei évadban is jelentkezett új
darabbal az a szerző, aki nemegyszer

Jan Jilek: Én újra élni akarok. Jelenet az előadásból



szólt már a jelenkorhoz, és szavai össze-
téveszthetetlenek, mert mondatai, alakjai
és cselekményvezetése sem cserélhető fel
másokéval. Jan Jílek, a színész-író, aki A
én váram címmel moralitást írt annak
idején a Nemzeti Színház számára, most
legnagyobb sikerei (Szilveszter, Kettős
szívverés) színhelyére, a Vinohrady Színház
színpadára tért vissza. Ez-úttal alapvető
kérdést feszeget: a fizikai munka értelme,
a becsületesség, nyíltság
problémája, a tisztességes élet foglalkoz-

tatja. Elsősorban az idősebb emberek
kérdésére keresi a választ, akik - korunk
számos gondját, negatív jelenségét fel-
tárva - arról beszélnek: érdemes-e még
megégetni a kezünket", érdemes-e még
„tűzbe menni", van-e vagy volna-e, értelme
újra élni. Az új moralitásmeditációnak a
szerző ezt a címet adta: Én újra élni akarok.
Ot szereplő keresi korunk hétköznapjait.
Az öreg Vorlíček, egykori nagylegény, aki
a környék híres szoknyavadásza volt,
nemcsak az életöröm kedvelője, de a
slendriánságot sem állhatja maga körül,
tapasztalja bár legszűkebb családja
körében. A munka-helyi csalás szálka a
szemében, még ha dédelgetett szeme
fénye, az életét jelentő unoka, Andula
követi is el kedvese biz-tatására.

A szerszámgép látszólag kitűnően
működik, csak épp selejtet gyárt. A fiatal
párt ugyan bántja a lelkiismeret emiatt, de
nem nagyon törik magukat, hogy a hibát
kijavítsák. Az öreg szaki, a becsületes
öntudatos Vorliček nem nézheti tétlenül a
kis csalásokat amelyek komoly
katasztrófához is vezethetnek. Vorliček
egyrészt imponálni akar a becsületes
fiataloknak, másrészt képtelen meg-
békélni a kétszínűséggel, a hibákkal, a
lényeg elhallgatásával, mert csak a nyílt-
ság képes megtisztítani az embert a
becstelenségtől.

A Vinohrady Színház előadásának fő-
szerepét Zdeněk Řehoř játssza; az ereje
teljében, pályája csúcsán levő színész
alakítása, valamint a viszonyok és az
igényes moralitás légköre nincsen egyen-
súlyban a fiatal szereplők teljesítményé-
vel. Érthető módon így mindvégig
Vorliček (Řehoř) és Medunka (Moucka)
uralják a színpadot anélkül, hogy az
emberi kapcsolatok élő szövete és mé-
lyebb motivációi igazából kibontakoz-
nának, és a szerző szándékának megfe-
lelően a szándékok megértéséhez és a
problémák feltárásához vezetnének. A
rendező, Zdeněk Mika, nyilván a lehető
legnépiesebb és legközérthetőbb kifeje-

Jan Schmid. az Y Stúdió vezetője az Est című
drámájában

zésmód megteremtésének szándékától
vezérelve, a kapcsolatok, drámai cse-
lekvések és a belső feszültség bonyolult
szövevényét rábízta a színészekre, ami
erősen rányomja bélyegét az előadásra. A
darab mindenesetre joggal hívta fel
magára más színházak figyelmét, amelyek
tovább keresik majd Jílek művének
interpretációs lehetőségeit. Az Én újra élni
akarok az egyik első olyan darab ebben az
évadban, amely mai problémákat tárgyal,
napjaink emberének konfliktusait állítja
színpadra.

Ha Josef Čapek véleményéből kellene
kiindulnom, amely szerint az ember
alapvetően a többiekkel elégedetlen
élőlény, akkor vessünk egy pillantást jan
Schmid, az Ypsilon művészeti veze-
tőjének munkájára. Az Est című darab-ját
Evald Schorm állította színpadra, a
díszletek és a jelmezek Miroslav Melena
munkái, zenéjét Miroslav Kořínek sze-
rezte.

A szerző és a színház vezető szemé-
lyisége, Jan Schmid az Est zeneszerző-
jével együtt kommentálja, irányítja, meó
megállítja, magyarázza, értelmezi az
előadást, véleményem szerint nem éppen
szerencsésen és eléggé feleslegesen, Az
Est körül nagyon sok vita folyt,

sok mindent vetettek a szerző szemére,
sokan támadták, mások védelmükbe
vették. Schmid szakított korábbi munka-
módszerével, amit írt, nem kommentár,
nem száll vitába a nézőkkel, hanem olyan
sínpadi szituációt teremt, amely-nek nincs
cselekménye, összefüggő története; az
E s t emberi kapcsolatok változásainak
egész estét betöltő láncolata.

Schmid dramaturgja - Zdeněk Hořínek -
védelmébe veszi ezt a felfogást: a módszer
pozitív, ismertető és aktivizáló szerepet
tölt be, és kész minták, úgy-nevezett
pozitív hősök nyílt felmutatása nélkül
feltárja' a kispolgári életstílus valamennyi
jellegzetes jegyét, az értelmes, alkotó,
autentikus létezés társadalmilag hasznos
lehetőségeit keresi.

A darab fogadtatása nemigen lepett meg:
a pszichodráma terapeutikus mód-szere,
amelyben néhány egyén bemutatja saját
konfliktushelyzeteit úgy, hogy közben
önmagát vagy a vele konfliktusban levők
szerepét játssza, amely konfliktus az ő
neurotikus állapotát okozta, nem új keletű.
A mi esetünkben ez természetesen a
kispolgári életforma, az a társa-dalmi
neurózis, amely sok írót nyugtalanít, Jan
Schmidet is. Ezt a módszert legalább tíz-
tizenöt éve alkalmazzák a legkülönfélébb
drámatípusok. A mi színpadainkon persze
nem nagyon ismert még. Nem minden
írónknak volt alkalma olvasni vagy látni
ilyen műveket. De már Jan Novák évekkel
ezelőtt írt kispolgárellenes darabja, a Cseh
álom is ugyanezt a módszert alkalmazta, és
a Broadwayn is bemutatták.

A közönség, elsősorban a fiatal közön-
ség viharosan [reagál ezekre a pszicho-
drámákra, mivel sokan közülük először
találkoznak vele. A férfi, a nő, Karel,
Marta és a Nagypapa alkotják a családot,
és a legfőbb írói probléma az, hogy
Schmid a drámai helyzet meg-oldásának
leghalványabb jelzését sem villantja fel.
Talán azért, mert az alap-motívum és a
kiindulópont gyakran hiányzik, és mi már
csak egy sor problémával, zűrzavarral
találjuk szemben magunkat, anélkül hogy
az általános alapelveken, az egyes
szereplőkre vonatkozó szubjektívebb
motívumokon kívül megtudnánk valamit.

A kritika nemrégiben arról akart meg-
győzni bennünket, hogy az intim drámák,
a magánszférák drámái másod-rendűek;
mintha a magánjellegű prob-



lémák bármelyike nem függne össze
szorosan a mai világ problémáival. A mai
világ belátja, hogy minden probléma érinti
az egyén drámáját, visszatükröződik
benne, meghatározza az egyén sorsát és
életét.

A Burian Színházban olyan drámát
mutattak be, amely kifejezetten a családi
problémákat veszi célba. A címe Családi
alkalom. Írója, Jan Bartoš színész-rendező
minden eddig szerzett tapasztalatát e
családi dráma kérdéseiben összegezte. A

Családi alkalom mintha egyenesen annak a
nyugtalan és nyugtalanító, nagyszerű
színházművésznek a műhelyéből került
volna ki, akit néhány tévedésével és
fiaskójával, hihetetlen konokságával és
céltudatosságával együtt annyira
szerettünk.

Természetesen Emil František Burianra
gondolok. Régtől fogva hitte és hirdette,
hogy az a színház, amelyik nem harcol az
eredeti drámákért, és nem mutatja be
azokat, jogtalanul nevezi magát
színháznak. És ő eszerint élt és
cselekedett. Sok darabot írt és írt át, és a
cseh színház egyetlen mai alkotója sem
hagyhatja figyelmen kívül életmű-vét.
Burian írta a Parti kocsmát és a Gátak

közöttünket. 1986 márciusában Jan Bartoš,
a Burian Színház rendezője olyan darabot
ír, amely nyugodtan viselhetné a Gátak
közöttünk címet. Mert a társadalmi fejlődés
dinamizmusa, a kapcsolatok és mozgások
abszurditása a világban nem teszi az
embert tökéletesebbé, nem könnyíti meg
az utat embertől emberig; ellenkezőleg.

Bartoš meglehetősen gyakran alkal-
mazott drámai helyzetet választ: a Van-
tuch családban meghal az öreg Vantuchné,
az egykori zongoratanár, akinek szárnyát
szegte az élet. Zongoraművészi karrierről
álmodozott, vidéki zenetanár lett belőle.
Most összejön a család, hogy elkísérje
utolsó útjára. A lánya, Marie
szerencsétlenül ment férjhez, ura régen
elhagyta és új családot alapított. Felnőtt
fia van, aki azonban nem jön ki vele, a
maga útját akarja járni. Évek múltán most
találkoznak a falusi szobában. „Családi
alkalom" kínálkozik majd újra átvizsgálni
a kapcsolatokat, problémákat, rákérdezni a
kisiklott utakra és meghallgatni az
életsorsok megkopott hangjait. Az öreg
Vantuch látja és hallja, mi minden történt
a családjában. Milyen bonyolult módon
keresik saját lehetőségeiket, hogy a lehető
leggyorsabban és legkönnyebben
megvalósítsák vágyaikat, reményeiket, és
közben mennyire

tehetetlenek. A Burian Színházban is zárt,
néhány óra alatt, Vantuchné temetése előtt
és után lejátszódó drámát látunk. A
családtagok által felvetett kérdések
feltérképezik a megtett életutat, és
mintegy mikrokozmoszban jelzik, mi
mindennel találja szemben magát nem
csupán a Vantuch család, de az egész
társadalom. Két órán át igazságokat
keresnek, és igyekeznek eljutni valami-
féle katarzishoz: a kérdéseket a nézőnek
kell megválaszolnia és megoldania.

Josef Větrovec Vantuch szerepében
sokat tapasztalt, sokat megélt embert állít
elénk. A lánya, Marie (Kateřina. Raj-
montová nagyszerű alakítása) szüntelenül
keresi önmaga lehetőségeit, egyszer már
zátonyra futott élete helyrebillentésének
esélyeit, de fiára nem számíthat többé.

*

A Burian Színház műhelyében néhány
más eredeti és figyelemre méltó mű is
született, mint Jaroslav Čejka A bőr-
betegség nem halálos című darabja, Ota
Pavel A szép őzek halála című regényé-nek
színpadi változata, amelyek - a többi
művekkel együtt - a cseh dráma és a cseh
színház alkotói lehetőségeinek to-
vábbgondolását ígérik.

Balgaság lenne azt hinni, hogy új
darabok és új előadások csak Prágában
vagy a főváros közvetlen környékén
születnek. Balgaság egyáltalán azzal a
kérdéssel foglalkozni, hol és hogyan jön
létre egy-egy dráma, mert egyetlen író és
dramaturg nincs olyan messze egy-mástól
és egyben olyan közel egymás-hoz, hogy
ne érné meg végigutazni az országot
kinek-kinek a maga drámaírója, illetve
dramaturgja kedvéért. Ezt bizonyította
végül is Josef Bouček műveinek
keletkezése a chebi színházzal való együtt-
működés eredményeképpen, vagy Brno és
Prága szoros munkakapcsolata.

A brnói Állami Színház meghatározó
egyénisége a jeles rendező és író, Zdeněk
Kaloč, aki az idén az Egyesült Államok
külügyminisztériuma információs köz-
pontjának meghívására az USA-ban dol-
gozik. Magával vitte Muri a homokon
(mellesleg évekig ment Volgográdban, az
NSZK-ban és Bulgáriában) és Fióka című
darabjának angol fordítását.

A brnói Állami Színház megérdemelt
sikerrel játssza Gyengéd kimérák fogságá-

ban című darabját a szerző rendezésében.
Kaloč költő és filozófus. Érdeklődésé-nek
középpontjában a drámai szöveg
többszólamúsága áll. Ezért tekinti csu-

pán nyersanyagnak, kiindulópontnak saját
írott szövegeit, amelyek igazi hatásukat
csak végleges, színpadi közegük-ben
érhetik el. Nem térhetek ki most rendezői
módszerének elemzésére, inkább legújabb
darabjáról szólnék néhány szót, amelyet a
sci-fi műfajába lehetne sorolni.

A darab egy amerikai pilótáról, Robert
Lighfootról szól, akinek sikerült
megmenekülnie a kimérák fogságából, és
most azon fáradozik, hogy meggyőzze
kényszerű lakóhelye, az idegszanatórium
kezelőorvosait élményei valódiságáról.

Kaločot a Bermuda-háromszög, a régi
filozófia kérdései izgatják, nem csoda hát,
hogy „kimérája" és az ő földön kívüli
biológiai laboratóriuma, civilizá-
ciókutatása áll a történet középpontjában.
A kiméra belsejében tartanák fogva a
gondtalanságot és az ember eszményi
megnyugvását, aki itt, életének paradox
helyzetében elveszíti arcát: éppen akkor,
amikor minden kívánsága maradéktalanul
teljesül. Kaloč figyelmeztet és moralizál,
valamennyi költői és filozófiai adottságát
latba veti, hogy a „kiméra"-példázattal
óvjon bennünket a „testiségtől", a
fogyasztói életmódtól, a termé-szettel
szembeni közönytől, és felhívja
figyelmünket a küldetésre, amellyel a
természet az embert felruházza. A sokáig
érlelt ötlet és gondolat megtalálta szín-
padi formáját.

A brnói színház másik jelentős vállal-
kozását (ezúttal Alois Hajda rendezése),
Oldřich Daněk Kettős közelkép című
darabját csak a végleges szöveg alapján
ismerem. Daněk a legtapasztaltabb és
legtöbbet játszott íróink egyike. A darab
egy Engelsről szóló kétrészes, nagy sikerű
tévéjáték átirata. Az író a szín-padi
változat megírása során hű maradt saját
kompozíciós elveihez, a színház a
színházban dramaturgiája egy sor pompás,
szellemes pillanatot és drámai helyzetet
villant fel Frigyes Vilmos Porosz-
országának életéből és az egész Európán
végigsöprő forradalmi viharok idősza-
kából. A szöveg rendkívül igényes, a
színpadi megvalósítás az íróval azonosan
gondolkodó és azonos szintű partnereket
kíván. A darab elolvasása nem min-
dennapi élmény.

Daněk ezt mondja a darabbal kapcso-
latban: „Régóta azt tartom, hogy éppen a
mai színháznak kell a televízió és a film
ellenében megszilárdulnia, és éppen
színpadszerűségével, a »most, itt és csak



önöknek, akik ma este egybegyűltek«
hangsúlyozásával. Es ettől a meggyőző-
désemtől nem állt szándékomban eltérni
emlékművet állító próbálkozásom során
sem, amely nem akar szoborrá mereved-
ni, és amelynek élőnek kellene lennie,
legalább megközelítőleg úgy, ahogy a jó
emlékek élők lehetnek. Ezeknek néha
sikerül megragadniok a modell szelle-
mét."

A Kettős közelkép nem életrajzi játék, nem
történelmi leírás. Daněk szinte el-
bűvölten mutatja be a gondolatok és pár-
beszédek összefüggéseit, melyek kon-
frontációjában ábrázolja a húszesztendős
érlelődés szituációit, és készteti gondol-
kodásra a nézőt Engels nagyságáról.

A Cseh dráma 86 természetesen már is-
mert és bemutatott művek alkotómű-
helye is. A Pásztorok éjszakája századik
előadása felé közeledik a Nemzeti Szín-
házban, és Rousseau-ról szóló drámája
mellett Josef Boučeknek van egy családi
kamaradarabja is, a Kibújni a bőrödből, (a
chebi színház dramaturgiájának gondo-
zásában), egy Cirillről és Metódról szóló
játéka Most, valamint még egy kamara-
drámája, A város, ahol esik az eső Opava
számára.

Százas széria felé halad Miroslav
Horníček Egy kis éji leltárja, a Prágai
Városi Színházak cseppet sem lankadó
érdeklődésű közönségének kedvence,
miközben szerzője, a fáradhatatlan író-
komédiás megírta a Beszélgetések

Hamlettelt, a Riportok Juanrólt és a Romeo

és Júlia zsebszínházi változatát a Prágai
Városi Színházak rendhagyó repettoárja
számára. A Ketten a mezőn Hradec Králo-
véban arat újabb sikereket, és Ausztriában
készülnek a darab bemutatására.

A gondolat és forma keresése az 1986/
87-es évadban további mozgást, alkotói
erőfeszítéseket ígér, amelyek nehezen
hasonlíthatók össze a korábbi idősza-
kokkal, bármilyen szempontok szerint
próbáljuk is rendszerezni és dokumentálni
az írók és a színházi dramaturgiák közös
eredményeit. A legfontosabb tény a dráma
szövegéből és az előadásból következik,
az tudniillik, hogy a gondolat-hoz és a
formák kialakításához vezető út nem
maradhat lezárva és nem korlátozható.
Elég sok idő telt el az erőgyűjtéssel és a
felkészüléssel ahhoz, hogy végre szót
kapjon korunk, és eljussanak legfontosabb
üzenetei a kortársakhoz.

Balogh Géza fordítása

KÁNTOR LAJOS

A színház élete

Kolozsvári jegyzetek

Színházaink ünnepi arcát jól ismerjük. A
néző számára egyébként a színház fogalma
többnyire az ünneppel kapcsolódik egybe;
nemcsak a sok évtizede ki-tartó nyugdíjas
bérlők, hanem az ifjúsági, egyetemi és
gyári bérletelőadások közönsége is
általában ünneplőbe öltözik, akár a
földszintre, akár a karzatra van megváltott
helye. Az esetek többségé-ben a „terepen"

levő - tehát munkáját végző - kritikus sem
rendbontó, legfeljebb a próbaszakasz
idején gyűjtendő előzetes információk,
benyomások érik hanyagabb civilben a
mindvégig sötét nézőtéren, a letakart
széksorok között. És, tisztelet a kivételnek,
abban sem igen különbözik nézőtársaitól,
hogy egy-egy színházi produkciót egyet len

előadás alapján ítél meg, legyen az
bemutató vagy (főként „vidéken")
valamelyik épp kapóra jött, szabad estét
kitöltő helyi műsor, esetleg vendégjáték. A
visszhang, a kritikai megméretés így
nemegyszer esetleges, mert figyelmen
kívül hagyja, hogy az előadás időben és

térben létezik - ugyanaz a produkció
esetleg nem ugyanaz.

A színháznak, azon belül az egyes
előadásoknak is megvan a maguk külön
élete, amelyet ugyanúgy lehet és érdemes
elemezni, mint a színházvilág körül-
rajongott, reklámozott főszereplőjét, a
premiert. Ezúttal szóljon tehát a krónika a
színház életéről, ám korántsem a
képeslapok pletykaéhes olvasóinak igé-
nyeihez igazodva, hanem egy (több) kol-
lektív alkotóműhely munkájának vala-
melyes ismeretében, egy közösségi szín-
házeszmény etikai-esztétikai szempontjait
tartva szem előtt akkor is, amikor látszólag
szervezési feladatok, személyi kérdések,
„kulisszatitkok" kerülnek szóba. E
vizsgálódás elkövetője, a dolgok
természetéből következően, első-sorban a
kolozsvári színházakat ismeri közelebbről,
szülővárosában adódott és adódik a legtöbb
alkalma vissza-vissza-térni egy-egy
előadáshoz, akár csak egy-két
felvonásnyira bepillantani a száz-
kilencvennégy éves magyar társulat mai,
sétatéri nézőterére vagy a román Nemzeti
Színház patinás épületébe, megállni

a páholy sötétjében, hónapról hónapra
figyelemmel kísérni a különböző nemze-
dékekhez tartozó színészek jelenlétét
(vagy hiányát) Senkálszky Endrétől és
Orosz Lujzától Dorel Visanig és Catrinel
Dumitrescuig, Silvia Ghelantól Keresztes
Sándorig. Példáink többsége így helyi
jellegű (végül is: minden példa valahol
az, később válik híressé!), de országos és
világtávlatoktól nem független. Rólunk
van szó, mindazokról, akik hiszünk a
színházban, a színház lehetőségeiben,
'társadalmi nevelő funkciójában.

Színházi karbantartás

A világirodalom nagyjainak, nemzeti
klasszikusoknak többé-kevésbé állandó
jelenléte színházainkban elvárt, természetes
jelenség, mint ahogy azt is természetesnek
tartjuk, hogy a legjobb hazai kortársak
drámai szövegei ismételten fel-
hangozzanak különböző városok különböző
színpadjain. Az 1984-85-ös romániai színi
évad eseményeire, eredményei-re
visszatekintő kiadvány, a bukaresti Teatrul
folyóirat Gong '86 című évkönyve például
elismeréssel nyugtázza a közelmúltban
elhunyt Horia Lovinescu s a már ugyancsak
lezárt életművű Teodor Mazilu színpadi
alkotásainak bemutatását az évenként
megrendezésre kerülő fesztivál országos
szakaszán (az Élet és halál játéka a
hamusivatagban című Lovinescu-művet a
szatmári Északi Színház magyar tagozata
vitte sikerre, Ács Alajossal a főszerepben)
vagy olyan dráma-írók részvételén, mint D.
R. Popescu, Titus Popovici, Tudor
Popescu, Dumitru Popescu, Ecaterina
Oproiu. Az évadok persze nem válnak el
egymástól mereven, s főként a fővárosi
színpadokon megszokott jelenség, hogy
némelyik előadás éveken át műsoron
marad. „Vidéken", azaz ott, ahol jóval
kevesebb lakosból verbuválódik a színházi
közönség, inkább csak a szórakoztató szán-
dékú produkciók lesznek (ideig-óráig)
repertoárdarabbá, az ötvenes vagy éppen
százas szériák merőben ritkák, és bizonyos
műfajhoz, kötöttek.

A rendezők többsége ennek tudatában
dolgozik, és munkabefektetésben is csak a
feltétlenül szükséges kockázatot vállalja.
Harag György ebben a tekintetben
kivételnek számított. Ludmila Patlanjoglu
bukaresti színikritikus a már idézett
Teatrul-évkönyvben „a szín-pad nagy
varázslójá"-ra emlékezve ma-gát Haragot, a
kolozsvári Állami Magyar Színház 1985
nyarán meghalt rende-


