
énekesnő színházi előadással felérő kon-
certjének is helyet adott.

Az élményt jelentő koncert mellett még
négy, versenyen kívüli produkciót volt
alkalmam megtekinteni. Bulgakov
Morfium című írását a wrocławi Teatr
Polski színésze, Janusz Andrzejewski ad-
ta elő; a monodráma szövege sokkal
meggyőzőbb volt, mint a színészi tel-
jesítmény. Kár, hogy ezt a Bulgakov-
művet magyar előadóművészek még nem
fedezték fel maguknak. Ugyancsak a
Teatr Polski fiatal színészeinek összeál-
lítása a Nyolcadik kör, amely Viszockij
emlékére, részben műveiből született.
Tisztességes, bár kicsit harsány, kicsit di-
rekt produkciónak bizonyult, amelyben
kissé eklektikusan keveredtek a színházi-
színpadi s az énekesi-előadói eszközök.

Sokkal meggyőzőbb, szép produkció
volt Ernest Bryll darabjának a wrocławi
Vándorló Színház megfogalmazta elő-
adása. Ez a sajátos, Lengyelországban -
de talán egész Európában - egyedülálló
vállalkozás a város színházaiból tobor-
zott társulattal, igényes művekkel keresi
fel a világtól elzárt kis sziléziai falvakat.
Azért esett a választásuk Bryll művére,
mert Jézus tanítványainak a feltámadást
megelőző s a feltámadás hírét követő, a
hit kérdését feszegető vitáit elemző, fe-
szes, szép drámai mű a népi színjátékok-
hoz, például a passiókhoz is jól kapcsol-
ható. Mindenesetre maibb s drámaibb
volt a fesztivál sok versenybe válogatott
darabjánál.

A legnagyobb színházi élménnyel a
Teatr Polski előadása ajándékozott meg:
Gombrowicz Históriájával. Bár már há-
rom évvel ezelőtt is volt alkalmam meg-
nézni, most, újra látva is elementáris erő-
vel hatott. Ezt a kitűnő produkciót,
amely színházi eszközeivel át tudja törni a
nyelvi korlátokat is, érdemes lenne a
magyar közönség számára hozzáférhető-
vé tenni, hiszen szinte bármely színhá-
zunkban előadható. Bizonyos vagyok ab-
ban, hogy a História egy magyarországi
vendégjátékon is kiugró sikert aratna.

A fesztiválon szereplő előadások végén
a szervezők nevében, a szokványos
virágcsokrok mellett, minden társulatnak
egy kis akváriumot adtak át, mondván: a
benne úszkáló aranyhal jelképezze a küz-
delmet, a művészet erejét, a megérde-
melt sikert. Az akvárium vizében azon-
ban nem aranyhal (Carassius auratus au-
ratus), hanem egy szifó (Xiphophorus)
úszkált. Ez a tetszetős kis halacska
szintén piros testű, de sokkal szívósabb,
igénytelenebb - s lényegesen kevesebbe
kerül, mint aranyos haltársa. Aranyhal
helyett szifó - ez akár jelképe is lehetne a
wrocławi fesztiválnak.

HIZSNYÁN GÉZÁ

Prágai kisszínházakban

Huszonöt éves az Y-stúdió

A prágai színházi élet jelentős eseményei
rendre az úgynevezett kisszínházakban
történnek. A három legfontosabb mű-
hely - a Činoherní klub, a Divadlo Na
zábradlí és az Y-stúdió - közül az első
kettő többé-kevésbé hagyományos szín-
ház, a népszerű „Ypsilonka" viszont
egyéni arculatú, sajátos „alternatív" tár-
sulat. Megalakulása, története, stílusa,
műsorpolitikája a megszokottól, hétköz-
napitól távol álló. Jan Schmid mint a Li-
bereci Bábszínház katonaidejét töltő
képzőművésze és bábos-rendezője, a sa-
ját és barátai szórakoztatására állította
össze azt a műsort (A XX. század lexi-
koncímszavai), amely a nagy sikerre való
tekintettel kibővítve és átdolgozva, az új
- egyelőre még amatőr - társulat első,
„alapító" előadása lett. Az újonnan meg-
alakult együttes tagjai elsősorban az em-
lített bábszínház tagjai közül kerültek ki.
Sajátos stílusukkal fokozatosan meghó-
dították a főváros közönségét is, prágai
vendégszerepléseik eseményszámba
mentek, előadásaikra bejutni szinte lehe-
tetlen volt. Az 1978/79-es évadban át-
költöztek Prágába. A nyolcvanas évek
elejének rövid hanyatlása után jelenleg a
főváros egyik legnépszerűbb, legszínvo-
nalasabb és legaktuálisabb színháza az
Y-stúdió. Az aktualitás a társulat stílu-
sából következik. Kifejezetten szerzői
színházat művelnek ugyanis, rengeteg
improvizációval, így képesek napra ké-
szen reagálni.

A Jan Schmid által kollektív improvi-
zációnak nevezett módszer, amellyel elő-
adásaikat létrehozzák, lehetőséget nyújt
minden közreműködőnek az aktív rész-
vételre, arra, hogy valóban alkotó ener-
giáit, ötleteit vihesse a produkcióba. Ma-
ga a rendező afféle koordinátor, aki a
stílusegységet őrzi, és sokszor (például az
úgynevezett Ráadás esteken, illetve az
Esték a lámpa alatt című műsorokban,
amelyek kifejezetten egyszeri, improvi-
zatív produkciók) a színpadon is ő a
játékmester. Ez az alkotói módszer az
előadások állandó karbantartását igényli,
ami viszont nagyon rugalmassá, gyors
változtatásokra képessé teszi a közremű-
ködőket. Maga a stílus a commedia del-
l'artéból eredeztethető. Erre utal a sok-
szor csak kanavászként szolgáló alaptör-
ténet, amelyet színészi szólókkal és imp-
rovizációkkal töltenek ki, a visszatérő

típusok stb. A módszernek a cseh színház
történetében is nagy hagyományai van-
nak, elég itt Voskoveč és Werich Felsza-
badított Színházára (Osvobozené divadlo)
utalni. Alapvető fontosságúak a zenei
betétek (ezeknek szerzői legtöbbször
maguk a társulat művészei), és találkoz-
hatunk a cseh kabaré legnemesebb ha-
gyományaival, de a - szintén a saját arcu-
latukra formált - brechti effektusokkal
(bizonyos távolságtartás, elidegenítés) is.

A színház műsorpolitikájában néhány -
jól elkülöníthető - vonulatot különböz-
tethetünk meg. A már említett improvi-
zációs esetek mellett külön irányzatot
képviselnek Jan Schmid darabjai. Ezek -
főleg az utóbbi években - gyakran a cseh
nemzeti mítoszt kikezdő, annak fonákját
is bemutató, a „nemzeti mentalitást" os-
torozó és kifigurázó témájúak. (Outsider,
avagy egy híres ember életrajza, K. H.
Mácha élete és halála, Tizenhárom illat,
Stelzig kovács, Ő jó fiú, avagy Hašek-
anabázis). A külföldi drámairodalomból
általában keveset játszott modern da-
rabokat (Vian, Ibragimbekov, Radzinsz-
kij, Druce, Erdman stb.) vagy nehezen
színrevihetőnek tartott műveket (Ghel-
derode: Kószál a nagy kaszás, Az ördög,
aki fűt-fát ígérgetett, Picasso: Telibe vi-
szonzott vágyakozás, H. Rosseau: Láto-
gatás az 1889. évi kiállításon stb.) visznek
színház művésze, Jana Synková, Rabe-
lais: Gargantua stb.), valamint a zenei pro-
pozott látványszínházi előadások (Pet-
ruska - Sztravinszkij nyomán és zenéjé-
vel, Az elvarázsolt ökör - a szerző a
színház művésze, Jana Synková, Rabela-
is: Gargantua stb.), valamint a zenei pro-
dukciók (Carmen, nemcsak Bizet nyo-
mán, La Traviata - az eltévedt, Rigoletto!
A király mulat!, Nebáncsvirág, a Pepush-
Gay-féle Koldusopera, a saját dalokból
rendezett zenei estek stb.). A felsorolás-
ból látható, milyen sok műfajú a színház.
Ez természetesen - figyelembe véve a
stílusról mondottakat is - sokoldalúan
képzett, alkotóan együttműködő színé-
szeket igényel. A társulat kivétel nélkül
ilyen művészekből áll. Aki nem tud meg-
felelni a magas szintű követelmények-
nek, illetve képtelen a megújulásra, az
nem marad meg sokáig a körükben.

Legutóbb az „Ypsilonka" két előadását
láthattam. Az Y=2x10 a fennállásuk
huszadik évfordulójára készített műsor
címe. A húsz év előadásaiból, ötleteiből,
legjelesebb pillanataiból montírozott estet
a színház alkotóközössége Jan Schmid
vezetésével törzsközönségének - és talán
kissé önmagának is - készítette. Közben
elérték a huszonöt éves jubileumot is, s az
előadás még mindig műsoron van. Ez
elsősorban a kiváló színészi já-



téknak, a rengeteg improvizációs lehe-
tőségnek köszönhető. A régi előadások
fragmentumai mindenki számára élvez-
hető, szellemes szórakoztató műsorrá áll-
nak össze, amelyben aktuális politikai
eseményekre is reagálnak, amint ez az Y-
stúdió előadásaira általában jellemző.
Nem (csak) nosztalgikus múltidézés te-hát
ez az este sem, hanem kiváló színházi
előadás, melyen a beavatatlan egyúttal
nagy vonalakban megismerkedhet a tár-
sulat múltjával, régi előadásaival, a szín-
házról alkotott elképzeléseivel és azok
változásával is.

A színház stílusára, módszerére, világ-
látására igen jellemző Arnošt Dvořák és
Ladislav Klíma 1922-ben született da-
rabjának, A becsületes Mátyásnak (Matej
Poctivy) előadása. A bemutatón a darab
hatalmasat bukott. Arnošt Dvořák és a
filozófus Ladislav Klíma nem bizonyult
ideális szerzőpárnak. Dvořák tökélete-sen
szerkesztett színdarabot szeretett volna
írni, Klíma a cseh nemzeti karakterről
folytatott tudományos kutatásai-nak
eredményeit akarta a színpadi mű-ben
visszaadni. A darabban végül egyikük
elképzelése sem valósult meg ma-
radéktalanul, felemás, nem igazán sikerült
mű született. Az „Ypsilonka" azonban
még a legjobb műveket is „átszabja",

a saját stílusához, világlátásához igazítja.
Így vált ebből a vígjátékból is a hatalomra
áhítozó és azzal visszaélő, az amorális,
romlott, elveit a hatalom birtoklásáért
könnyen feladó típus viselkedését gúnyoló
maró szatíra.

Dvořák és Klíma darabja a hatalom
megszerzésének két módját mutatja be.
Az egyiket, a racionalista, pragmatikus
immoralitást mint a hatalomhoz jutás
„komoly" módszerét az ördög képviseli, s
már-már úgy tűnik, sikerre is viszi. Ki-
derül azonban, hogy Mátyás alapjában
véve becsületes, aljasságokra képtelen
ember, az ilyen pedig nem tudja követke-
zetesen végigjárni a „racionális immora-
litás" útját. Sokszor kívülállóként nézi, sőt
kommentálja az eseményeket, így a
hatalomért folytatott bajszát nevetségessé,
komolytalanná teszi. Persze az ő be-
csületes előneve sem veendő komolyan.
Elég Hedona, a vonzó nő egyetlen intése,
ami a gazdagság és a hatalom mellett testi
kéjekkel is kecsegtet, és Mátyás, becsüle-
tességét föladva, máris hajlandó az ál-
lamkincstár elrablására, az ördöggel való
szövetkezésre. Eleinte az „ördög" né-hány
„jelszavára" és ötletére az államhatalom
képviselői (a legfőbb bíró és detektív, az
állami szóvivő, a fővezér) vala-mennyien
átállnak az ő oldalára, végül

mégis egy másik, a Svetluška, az egyszerű
lány ajánlotta recept: „mutass fügét a vi-
lágnak", tehát a világot, a hatalmat kine-
vető módszer győz. Az ellopott állam-
kasszáról kiderül, hogy üres, Mátyás ha-
talma tehát csupán pünkösdi királyság le-
het. A köpönyegforgató tisztviselők mind-
azonáltal nevetségességük ellenére is ve-
szélyesek. Nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb
ezt a vezért is elárulják, s szegény Mátyás
Hedona kegyeinek elnyerésétől sem re-
mélhet sok jót.

Jan Schmid, az Y-stúdió vezetője Marek
Érben dalainak felhasználásával fer-
geteges komédiát rendezett. Elsöprő len-
dületű zenés bohóckodásuk nem fedi el a
mélyebb tartalmat. Az eredetileg nem túl
jól sikerült darabot a rendező, valamint
Jan Kolár és Zdenek Hořinek dramaturg
„testre szabta" és időszerűvé tette. A
szöveggondozás és átdolgozás olyan ki-
válóan sikerült, hogy a történetbe be nem
avatott nézők joggal vélhetik a legaktuá-
lisabb politikai eseményekre reagáló
szerzői produkciónak a darabot. A hata-
lom képviselőinek jellemrajzában, szó-
használatában félreérthetetlen, konkrét
mai utalások lelhetők fel. Ezek soha nem
szájbarágós, rossz értelemben aktualizáló,
a darabtól, illetve az előadástól idegen
anyagként éktelenkedő formában,

Jelenet Steigerwald: Tatár búcsú című darabjának prágai előadásából



hanem azzal szerves egészet alkotva,
konkrét voltukban is általános igazságo-
kat képviselve vannak jelen. Jan Schmid
komoly segítőtársa volt Miroslav Melena,
aki a játékteret és a jelmezeket tervezte.
Melena arénadíszlete avantgárd-
konstruktivista szerkezet, harsány szí-
nekre festett vascsövekből kialakított,
kerek porondalappal rendelkező épít-
mény, amelyet a nézők két, egymástól já-
rással elválasztott félkörben ülnek körül.
A háromszintes díszlet dinamikus, kifeje-
ző játékot tett lehetővé. A jó egyéni
színészi teljesítmények egységes csapat-
munkává ötvöződnek. Úgy vélem, fö-
löttébb hasznos és tanulságos lenne ennek
a sajátos színházi stílusnak a magyar-
országi megismertetése.

Tatár búcsú

Fanyar iróniával írja a Divadlo Na záb-
radlí előadásának műsorfüzetében Karel
Steigerwald, hogy a Tatár búcsú az első
darabja, „logikus" hát, hogy utolsónak
kerül színre. (Megírása idején ugyanis
betiltották.) Ugyancsak „logikát" lát ab-
ban is, hogy a legtöbbször (összesen hat
színházban) a legkevésbé sikerült művét,
a Foxtrottot játszották. Ez a műsorfüzet-
beli interjú a cseh színház legszomorúbb
paradoxonát juttatja az ember eszébe:
volt olyan időszak, amikor csalhatatlan
érzékű cenzorok a három legtehetsége-
sebb drámaírót - Václav Havelt, Alex
Königsmarkot és Karel Steigerwaldot -
egyszerre tiltották le a hazai színpa-
dokról. Ugyanakkor örömteli tény, hogy
ebben az évadban Steigerwald már nem
tabu, sőt egyszerre négy műve is látható a
fővárosban. A Korabeli táncok a Realis-
tické divadlóban, az életmű eddigi leg-
jelentősebb darabja, a Nápolyi kór két
előadásban is, végül pedig a Tatár búcsú a
Divadlo Na zábradlíban. Mint színházi
produkció ez az utóbbi a legszínvonala-
sabb, meggyőzően bizonyítva: kilenc
évvel a megírása után sem veszített ak-
tualitásából, sőt... Ivan Rajmontnak, az
író legközvetlenebb munkatársának, mű-
vészete legjobb ismerőjének (eddig a leg-
több művét ő vitte színre) rendezésében a
dráma több aktuálpolitikai érdekességnél.

A Színművészeti Akadémia dramatur-
giai szakán végzett Steigerwald minden
klasszikus dramaturgiai szabályt felrúgva
öntörvényű művet alkot. Nemcsak az
idősíkokat kezeli szabadon, váltogatja
tetszése, illetve dramaturgiájának szem-
pontjai szerint (akár egyetlen monológon
belül is), de maga a történet is szinte ki-
bogozhatatlanul többszálú és többér-
telmű. Mint a szerző írja a műsorfüzet-
ben: „a történeteket nem kell külön-kü-

lön követni, ahogyan a tengeren sem az
egyes hullámokat nézzük; elég, ha ezeket
a történeteket mint egy állandóan változó
kép alkotórészeit látjuk, amelyen a jelen
csak a múlt jövője, s amelyen minden,
amit valaha tettünk és mondtunk, máig
tart, és állandó részünkké vált. A fizikus
azt mondaná: a játék témája nem a
történet, hanem az idő. Ha megkérdeznék
a szerzőt, ő is ugyanezt mondaná".

A történet tulajdonképpen egy Vagner
nevű kicsapott diáknak egyrészt apjához
való viszonyáról, másrészt házasságáról
és munkájáról szól. Az Apa ügyvéd volt,
de jött egy „társadalmi változás", és már-
is a lapát mellett találta magát. Dolgozott
ezután üvegeseknél (raktárosként), sze-
relőknél, mészárszékben. Mindenütt
konfliktusai támadtak a becsületessége
miatt: nem tűrte a lopást, a csalást - eze-
ket feljegyezte és bejelentette. Állandó
ellenlábasa Lokajiček (Lakájka), a helyi
ügyeskedő és kiskirály, aki mindig felül-
kerekedik az Apával és az igazsággal
szemben. Vagner példaképet keres ma-
gának, de kiderül: talán az Apa múltja
sem feddhetetlen.

Lokajiček, hogy nevét megörökítse,
valami nagy, emlékezetes tettet akar
véghezvinni. Šmoranctól, az egyetemi
katedrát a dékánnal való összetűzése - il-
letve az őt karrierizmusra nógató felesé-
gével való konfliktusai - miatt otthagyó
és a kisváros jelentéktelen múzeuma
igazgatójaként tengődő etnográfustól és
történésztől kér tanácsot. Šmoranc tudja:
Lokajičektől normális, értelmes dolog
nem várható el, ezért „ha szamárság, le-
gyen minél nagyobb!" felkiáltással egy
„tatár búcsú" rendezését ajánlja. Hivat-
kozik valamiféle Dalimil krónikájának
bejegyzésére, amely szerint a településen
éppen ezer éve egy tatár hírnököt ejtettek
foglyul. Lokajiček oly vehemenciával kap
az ötleten, hogy Šmoranc megriad tőle.
„Kideríti", hogy az adatok tévesek, de
Lokajičeket már nem lehet megállítani.
Rákényszeríti az Apát, hogy játssza el a
tatár szerepét. Az Apa mindenáron egye-
temre akarja küldeni a fiát, ezért vállalja
el ezt a megalázó szerepet. Ez az, amit
Vagner később nem akar elhinni, illetve
ezért veszíti el az Apa erkölcsi maga-
sabbrendűségéhez fűződő illúzióját. Az
Apa azonban talál magának „mentséget":
azt tervezi, hogy tatárként elmond-ja az
összegyűlt tömeg előtt Lokajiček
gaztetteit. Csakhogy a búcsúra senki nem
jön el, mert a tévében síversenyt közvetí-
tenek! Ezzel az Apa és Lokajiček sorstár-
sak lesznek.

Az Apa nesokára meghal. Vagner be-
jut az egyetemre. Barátnője, Nana ellen-
zi, hogy elmenjen otthonról, azt akarja,

maradjon vele. A diák nem tud dönteni,
elmegy az egyetemre, de az első év után
otthagyja. Közben rövid epizódként fel-
bukkan életében egy másik lány, Jitka,
akit viszont miatta csapnak ki a kollégi-
umból. Vagner, hazatérve, a múzeumban
lesz „mindenes" Šmoranc mellett. Ott is
lakik, mivel szülei időközben meghaltak,
és nincs lakása. Idejének nagy részét a
kocsmában tölti a munkakerülés és élős-
ködés miatt többszörösen börtönviselt -
pedig szellemi képességei alapján jobb
sorsra érdemes -Šantalával és a lakás-
spekulációkból meggazdagodott „Bar-
man"-nal. A kocsmában ismerkedik meg
Helenával, akibe - talán - beleszeret. A
nőnek lakása is van; összeházasodnak.
(Ez a történet másik szála.) A lakás olyan
kicsi, hogy hamarosan megszülető gyere-
küket egy mózeskosárban kell felhúzni a
plafonra, hogy elférjenek. Vendégeket
nem tudnak fogadni. Végül - valószínű-
leg a mostoha körülmények miatt - ösz-
szevesznek. Vagner „visszaköltözik" a
múzeumba, ahol minden reggel a csengető
(mert pedellus volt valaha), agresszív,
buta takarítónő, Wajtingerné ébreszti. A
takarítónő uralkodik a múzeumban, is-
kolai történeteivel traktálja őket. A hely-
zet váratlanul jóra fordul: Šmoranc nyug-
díjba megy, átengedi helyét és háromszo-
bás szolgálati lakását Vagnernek. A pa-
nelházban újra együtt a család, együtt
nézik a televíziót a közös üdvözülésig
vagy a teljes elhülyülésig.

Ebben a történetben semmit sem tudni
biztosan, ezért tetszés szerinti számú
történet konstruálható. Bizonyosság csu-
pán egy van: a darabban nincs egyetlen
„pozitív" hős sem, elveihez végül senki
sem marad hű, senki sem következetes
önmagához, senki sem távozhat emelt fő-
vel. Ahogy nem távozik emelt fővel a kö-
zönség sem, amely a cseh nemzeti karak-
ter, a határozatlanság, a cselekvésképte-
lenség, a behódolásra való hajlam kriti-
kájaként értelmezi az előadást. (Ez
természetesen csak a közönség érzékeny,
a műalkotást befogadni képes, főleg
értelmiségi részére vonatkozik, de a Di-
vadlo Na zábradlí látogatói szinte kivétel
nélkül közülük kerülnek ki.)

Steigerwald darabja a nyugalmas, „je-
lentéktelen" kor történelemformáló sze-
repét, illetve mindennapi megalkuvá-
sainkat, apró engedményeinket, jellem-
telenségeinket ismeri föl. Erre döbbenti
rá a közönséget Ivan Rajmont rendezése.
A szereplők nemcsak a szöveg idősíkvál-
tásait oldják meg tökéletesen, virtuózan
cikáztatva gondolatai(n)kat a hatvanas
évek eleje és a jelen között, de mindvégig
megőrzik a többértelműséget és az ezek
által alkotott, „állandóan változó kép"
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gységét is. A színház parányi színpada
illió apró kellékkel zsúfolt, mégis elfér

ajta egyszerre a múzeum, a bár és Hele-
a lakása; sőt, ha erre van szükség, a tá-
asság illúzióját is képes megteremteni.
A díszlet Ivo Žídek munkája.) Kiválóan
ikerült díszletmegoldás a ferdén meg-
öntött szekrény, amelyből mint egy ko-
orsóból vagy a túlvilágról pattan elő az
pa.
A rendező kitűnően komponálja meg

z előadás ritmusát. Figyelemre méltó,
hogy a tempót a színpadon zajló esemé-
yek párhuzamosságával felgyorsítja.
nnek szép, groteszk megoldása az Apa
s Lokajíček vitája, miközben Helena a
áttérben már a szülési fájdalmaktól
zenved. A rendező minden részletre
gyel. A darabban például csak utalás
angzik el az italozásról; az előadásban
iszont az alkoholizmus különböző fázi-
ait képviselik az egyes szereplők. A
égérvényesen vakvágányra futott sorsú
antala nyíltan iszik, pénzt kéreget az

talra, Šmoranc szinte titokban húzza meg
estaurálás közben az üveget, és ahogy
yűlnek a gondjai a lakás körül, Vagner
s egyre többet iszik. Sokat-mondó
endezői ötlet, ahogy Šantala egy
arácsonyfadíszt kitüntetésként tűz a
ellére, majd mintegy véleményt nyil-

ánítva - két ujjával összeroppantja. A
efejező kép szürkésfehér puszta falai és
agner monológja a tévékészülék drót-

airól, alkatrészeiről, villogó pontocská-
ról és fényeiről nem sok kétséget hagy-
ak afelől, hogy happy endről szó sem le-
et.

Az avatott rendezői munka nagyszerű
zínészi teljesítményekkel párosul. Ki-
melkedik Vladimir Dlouhy Vagnerje. A
iatal színész stilárisan tiszta, szuggesztív
szközökkel ábrázolja a határozatlan,
önteni nem tudó, de valamit kereső, va-
amire még áhítozó, végül a konformista
anelvilágba beletörődő fiatalembert. A
okat emlegetett többsíkúságot és több-
rtelműséget feltűnő váltások, átmenetek
élkül, egységes benyomást keltve tudja
emutatni. Az ő színészi játékában
reztem leginkább Steigerwald „új dra-
aturgiájának" adekvát színészi kife-

ezését. A másik kiemelkedő színészi tel-
esítmény Vlastimil Bedrna Apája. Di-
séretesen ellenáll a szerep kínálta kül-
ődleges komikum csábításának, a figura
tragi)komikumát, groteszk helyzetét
angsúlyozva. A darab leghagyományo-
abb szerepe Helenáé. Daniele Kolářová
eggyőzően alakítja a családra, boldog-

ágra, segítő férjre vágyó asszonyt. Ha-
yományos eszközökkel rajzolja meg a
obogó, rajongó lánytól a csalódott, meg-
ört feleségig vezető utat. Petr Pospíchal

az ugyancsak „többértelmű" (többféle-
képpen magyarázható) sorssal (múlttal)
rendelkező Šmoranc doktort kissé kül-
sődleges eszközökkel ábrázolja. Az ő
alakításában érezhető leginkább, hogy
csak a szöveg szerinti „váltásokat"
igyekszik eljátszani, ami az alakítás hi-
telét csökkenti. Ambivalens érzéseket
kelt a nézőben a figura iránt Jiři Bartoška
Šantalája, ami a színész egyértelmű di-
csérete. A munkakerülő élősködő elíté-
lése mellett óhatatlanul marad valami a
jobb sorsra érdemes ember iránti sajnála-
tunkból. Kitűnő epizód Pavel Zedníček
Barmanja és Libuc Geprtová Wajtin-
gernéja, Eliška Sirová Hanája és Tereza
Brodská Jitkája is. František Husák
nagyszerűen formálja meg a simulékony,
minden helyzetet a maga javára fordítani
képes kisfunkcionáriust, Lokajíčeket.

Merlin avagy a puszta ország

Az 1945-ben Jan Škoda, Jaroslav Sládek
és Karel Palouš által alapított Realistické
divadlo (Realista Színház) elsősorban a
cseh népi színjátszás hagyományainak
ápolásával és továbbfejlesztésével szer-
zett hírnevet, de az elmúlt tíz-tizenöt
évben már a legjobb akarattal sem volt a
cseh színház élvonalába sorolható. A
változtatás elkerülhetetlennek látszott, s
törvényszerűen be is következett, a ki-
váló tehetségű fiatal rendező, Miroslav
Krobot, majd az igazgatói posztra a -
színházigazgatónak legalábbis - szintén
fiatal Jiři Frérah kinevezésével. Az
eredmények persze nem jöttek azonnal
és könnyedén. Céltudatos, következetes
társulatépítő munka kezdődött, amely-
nek - néhány figyelemre méltó előadás
után - most jelentkezett az első meggyő-

ző, kiemelkedő művészi értéket képvise-
lő eredménye: Tankred Dorst Merlin
avagy a puszta ország című drámájának
előadása.

Michal Lázňovsky dramaturg és Kro-
bot már a szöveggel heroikus munkát
végzett. Dorst terjedelmében hatalmas,
stílusában elképesztően heterogén, több-
dimenziójú, végtelen számú lehetőséget
nyújtó, de szó szerint (nemcsak terjedel-
mi okokból!) szinte eljátszhatatlan szö-
vegét csupán alapanyagnak tekintették.
Alapanyagnak, amelyet úgy igazítottak
saját felfogásukhoz, hogy az olvasva tö-
redéknek ható, misztériumjátékos, gro-
teszk és ironikus, tragikus és romantikus
jelenetek halmaza egységes, már-már
shakespeare-i drámaként hatott, miköz-
ben többsíkuságából mit sem veszített, és
mélységének újabb rétegei tárultak fel.
Ezek a dramaturgiai beavatkozások azért
is szükségesnek látszanak, mert a dorsti
szöveg egyes elemei, csúsztatásai, stilizá-
ciói sokszor az eredeti legenda ismeretét
feltételezik, csak annak birtokában bír-
nak (többlet)jelentéssel. Dorst német
nyelvterületen erre joggal számíthat, de
sokkal kevésbé teheti ezt a rendező
Csehországban.

Krobot olvasatában a darab a szépség,
az érték, a közös hang keresésének drá-
mája. A rendező jól érzi, tudja, hogy eh-
hez nincs szüksége vulgáris aktualizálás-
ra. Értékeket elveszítő (elherdáló?) ko-
runk eszményektől megfosztott emberé-
nek számára a „kerekasztal" eszméje na-
gyon is érthető, aktuális jelentéssel bíró,
és a Grál fogalma is átlényegül, szinte ön-
magától kap mai értelmet, jelentőséget.
Ráadásul az eszme megvalósítását és a
Grál meglelését is emberi gyarlóságok,
hibák és értetlenségek hátráltatják, illet-

Jelenet a Merlin avagy a puszta ország prágai előadásából



színhártörténet

ve akadályozzák meg. A rendező által
felhasznált eszközök finomak, művészi-
ek, nagyon is színháziak. Nyoma sincs
vulgáris beavatkozásnak, szájbarágós ak-
tualizálásnak. Csupán a szöveg lesz ho-
mogénebb, nyelvileg és stílárisan egysé-
gesebb, lényegesen csökken a természet-
fölötti erők, illetve hatások szerepe. Ahol
ezek kifejezésre jutnak, ott nyilvánvaló a
stilizáció, az „elemeltség", a távolságtar-
tás.

Ehhez a hatáshoz fontos segítséget
nyújtott a Peter Lébl vezette „Hogyan
utaztak?" nevű amatőr csoporttal való
együttműködés. Krobot munkatársul fo-
gadta az - elsősorban erős képi kifejező-
erejükről, groteszk színpadi látásmód-
jukról ismert - amatőröket, és az általuk
komponált képeket, stiláris másságot tö-
kéletesen integrálta a produkcióba. A
rendező a drámai pillanatok megragadá-
sában is jeleskedik. Nagyszerűen kompo-
nálja meg például Lancelot és Gawain
párbaját, valamint a csatajeleneteket és
Mordred megölését. Ugyancsak kiemel-
kedő pillanat Ginevra királyné „rajtaka-
pása" és előállítása.

Nagyon érzékeny, finom utalásokat ta-
lált az időbeli és földrajzi közelítésre a
díszlet- és jelmeztervező Jaroslav Malina
is. A kerekasztalt jelképező kör alakú
vasszerkezet a maga számos reflektorával
mozgatható, leereszthető, felhúzható,
billenthető; egyszerre tipikusan mai
technikai alkotás és szimbolikus fénykör,
világosság is. Artus király aranymaszkja
pedig egy Csehországban talált kelta szo-
bor vonásait idézi. A díszlet egyébként is
kitűnő munka, hatalmas, rideg vasfelü-
letével végérvényesen lezártnak, behatá-
roltnak mutatkozó kortalan játékteret al-
kot a monumentális vízióhoz, szinte ki-
tágítva az aránylag kis színpadot. A lát-
ványt a kifejező és szépen komponált, bár
néha szegényesnek tűnő világítási effek-
tusok teszik teljessé.

A „természetfölöttiség" jelentőségé-
nek csökkenése a színészi játékban is
megnyilvánul. Még Hanne, az óriásnő és
bátyja, a bohóc (itt Bolond) is viszonylag
emberi lények, de elsősorban a címsze-
replő Miloš Hlavica alakításából hiá-
nyoznak a démoni, természetfölötti vo-
nások. Kissé rezignált, de nagyon szug-
gesztív kísérő és mozgatóerő az ő Merlin-
je, a jó mellé álló, azt segítő, de - talán
éppen földi volta miatt - azt egyértelműen
győzelemre segíteni nem képes ember. A
színész alakításából talán csak a fi-
lozofikus vonásokat, a kételyek és kétsé-
gek lelki okainak és mélységeinek feltá-
rását hiányolhatjuk. Ugyancsak kitűnő
Zdenek Žák nagyon emberi, mégis ural

kodói formátumú Artus királya, Jiři
Schwarcz Gawainje és Ivan Trojan Parsi-
valja is. Vlastimil Zavřel Mordred sze-
repében plasztikusan fejezi ki a figura
tragédiáját, akit a magányosság, az érzel-
mi frusztráció, a kapcsolatteremtésre való
képtelenség tesz a rossz képviselőjévé.
Szintén kiemelkedő teljesítmény Miluše
Šplechtová Elaine-je. A színésznő az
aránylag kis szerepben a magával ragadó
nőiességet, a célja elérése érdekében csa-
lásokra, praktikákra oly rátermett, de tá-
madni, követelni is tudó asszonyt testesíti
meg, ízléses és mértékkel adagolt vígjá-
téki elemekkel. Jan Hartl Lancelotja a
bensőséges pillanatokban, illetve az iro-
nikus távolságtartásban jeleskedik; a
győzhetetlen lovag szerepében mintha
hiányoznék belőle az igazi átütőerő. A
magas átlagszínvonalú színészi teljesít-
mények közül kiemelkedik még Jan
Hrušinsky Galahad lovagja. A fiatal
színész határozottsággal párosult emberi
jóságból, szelídségből eredezteti -
meggyőzően - Galahad erejét. A szerelem
és az erkölcs (konvenció!) között vergődő,
végül ösztöneinek engedő nő Marta
Vančurová Ginevra királynéja.
Alakításában kicsi-ben benne foglaltatik
az egész produkció sikerének titka:
egyszerre klasszikus, legendai királyné és
mai, szerelmes, bűntudatos asszony.

Az előadás szeplője - a nyilván régi
beidegződésekből megmaradt - helyen-
kénti deklamálás. Az egyetlen igazán za-
varó, disszonáns momentum pedig Vera
Vlcková Ördöge. Nyilvánvaló, hogy ez
elsősorban rendezői probléma, hiszen
már az is kérdéses, helyes-e a szerepet
nőre osztani. A történet szerint ugyanis
az Ördög Merlin apja. Ha ezzel a „föl-
döntúli" réteg súlyát akarta csökkenteni a
rendező, ebben éppen azt az erőszakos-
ságot vélem fölfedezni, amitől a produk-
ció többi részében sikerrel óvakodott. Ha
netán nem nélkülinek (semleges nemű-
nek) szánta a figurát, a színésznő nőies-
sége ellenállt elképzelésének. Igaz, az
Ördög szerepének jelentősége az elő-
adásban csökkent, de a színésznő alakítá-
sából éppen az emberi dimenzió hiány-
zik, így az alak nem a rendezői koncep-
cióhoz közelít, hanem az előadás idegen
eleme, már-már zavaró momentuma lesz.

Ivana Loudová zenéjének elsősorban a
nyugtalanító, pusztaságot, veszélyt kife-
jező hangulatok megteremtésében volt
alapvető szerepe.

A prágai előadás a cseh színház nagy
teljesítménye, új értelmezését, lehetősé-
geit tárja fel Dorst darabjának, és új színt
képvisel a cseh színházi élet palettáján.

SEGESVÁRI GABRIELLA

A klakk

Amikor elsőéves hallgató voltam, Karin-
thy Ferenc Gellérthegyi álmok című da-
rabját adtuk elő. Itt találkoztam először a
klakk szóval. Megnéztem az idegen sza-
vak szótárában a jelentését, de további
kutatómunkát nem folytattam. Legköze-
lebb egy napilapban bukkantam rá, ép-
pen akkor, amikor a diplomamunkára
kellett készülni. Ettől kezdve nagyon
érdekelt a klakk története.

A klakkőrök - tapsoncok - azok a sze-
mélyek, aki előzetes megrendelésre, saját
tetszésüket mindenképpen tapssal kinyil-
vánítva megpróbálják a nézők minél na-
gyobb részét tapsolásra késztetni. Fran-
ciaországban a fogalom eredetileg egyen-
értékű volt a tapssal, de az 1800-as évek-
ben, amikor kezd nemzetközi használatba
jönni, az előadás megtapsolásának tényén
belül már nem az őszinte bámulatra utal,
hanem művészeten kívüli vagy
művészileg legalábbis semleges motívu-
mokra. Mindamellett megjegyzendő,
hogy ezt a fajta tapsot nem mindig anyagi
érdekeltség, egoista hiúság vagy a
művészet áruba bocsátása, sőt néha bűnös
célokra való felhasználása motiválja.
Eredhetett nemesebb ösztönzésekből,
politikai állásfoglalás kifejezésére, egy
irányzat vagy színházi iskola védelmére,
esetleg személyes barátság hatására.
Másfelől a felbérelt klakkban is meg-van
az a törekvés, hogy legyőzze a minden
nézőben ott rejlő makacsságot, első-
sorban azért, hogy saját helyeslését ki-
nyilvánítsa, azonban arról is lehet szó,
hogy szembe kíván szegülni egy szerve-
zett ellenzékkel, amely az előadás meg-
buktatását akarja elérni.

A klakkot ismerték már a görög színé-
szek és drámaírók is. Alcifróne egyik
episztolájában egy kezdő színész megkéri
egyik barátját, gyűjtse össze a lehető leg-
több ismerőst, hogy a végén elnyomják
tapsaikkal az ellenzők füttyeit. Hasonló
utalás felfedezhető Menandrosznak - aki
gyakran szenvedett vereséget Philémón-
nal folytatott küzdelmében - egy kérdé-
sében, melyet állítólag riválisához in-
tézett: „Mikor győzöl, nem szégyelled
magad?"

Rómában a köztársaság korától kezdve
nagyon gyakori a fizetett közönség al-


