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Nemcsak azért nem, mert egy jóindulattal fogal-
mazva is meglehetôsen közepes bandát kell végig-
hallgatnia, ráadásul valóban koncerthez illô decibe-
len, de azért sem, mert rögtön érzékelhetô, hogy
Tom Stoppard szövegének érvényessége a tér- és
idôbeli kontextus megváltozásával igencsak gyengül-
het. Míg az utóbbi évtizedeket végigélô cseh értelmi-
séginek ez a zenekar jelentheti a fiatalságát vagy ép-

pen a hatalommal való szembenállás szimbólumát, s
újraélheti emlékeit, felléptetésük engem csak annyi-
ban gondolkodtatott el, hogy be kellett látnom: ne-
künk nincs hasonló múltra visszatekintô „ellenzéki
rockzenekarunk”. Ám rögvest megnyugtatott a tu-
dat, hogy a hetvenes–nyolcvanas évek hol tiltott, hol
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a a nézô figyelmét elkerüli az, hogy a Prágai Nemzeti Színház elôadása fél hétkor kezdôdik a Thália
Színházban, s csupán hétre érkezik, nem marad le semmirôl. Már ami a színházat illeti, hiszen aki 

a hivatalos kezdésre beül, az az elsô félórában a Plastic People of the Universe koncertjét élvezheti. 
Amitôl nem derül jókedvre.
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tûrt rockbandái és underground zenekarai azért en-
nél összehasonlíthatatlanul élvezetesebb muzsikát
játszottak.

Kicsit hasonló a helyzet Stoppard drámájának
számtalan tematikai elemével, melyek a korabeli po-
litikai és kulturális élet alakjait idézik meg, s a hoz-
zájuk való viszonyulásukban láttatják a szereplôket.
Tartok attól, hogy annak a negyven alatti nézônek,
aki nem mélyedt el a cseh közelmúlt történetében, s
aki kevéssé érdeklôdik a rock hôskora iránt, éppoly
keveset mond Dubñek neve, mint Syd Barretté (s ak-
kor még Vaculíkról vagy Gruëáról nem is beszél-
tünk). Ami csak azért baj, mert a fôszereplôk karakte-
re szempontjából kifejezetten fontos, hogyan viszo-
nyulnak a kor politikai életének reprezentánsaihoz,
Barrett legendák ködébe veszô alakja pedig a mû
szimbolikus síkját hivatott megalapozni. Stoppard
korábbi darabjaiban is szívesen használta azt a mód-
szert, hogy szereplôinek jelleme, habitusa a gondol-
kodásán (akár egy témáról, akár egy mûrôl való el-
mélkedésén) keresztül tárul elénk, a Rock and Roll -
ban (merthogy ez a két betûvel hosszabb változat a
dráma eredeti címe) azonban szinte tényleg csak szó
szót követ, s mivel cselekedni nemigen cselekszik
senki, a szereplôket elméleti vitáik alapján kell meg-
értenünk. Maga a történet – noha több évtizedet fog
át – igen röviden elmesélhetô. Jan, a tehetséges cseh
diák, akinek a zene legalább annyira fontos, mint
doktori tanulmányai, londoni ösztöndíja idején kö-
zel kerül erôsen baloldali érzelmû, magát meggyô-
zôdéses kommunistának valló professzorához,
Maxhoz és annak családjához. ´68-ban járunk, s Jan
nem marad Londonban. Visszatér a forrongó Cseh -
szlovákiába, ám illúziói az évek során egyre fogyat-
koznak. S közben Max is mindinkább szembenézni
kényszerül saját eszméivel. E két, merôben más tí-
pusú, más forrásokból és tapasztalatokból táplálkozó
illúzióvesztés áll a dráma középpontjában. Felvil lan -
nak közben fontos és kevésbé fontos mellékszerep-
lôk, de a hangsúly végig a vitán, az elvek és eszmék
összecsapásán, egymásra vetítésén van. Nem szel-
lemtelen játék ez; Stoppard még a klasszika-filológi-
át és a marxizmust is bravúrosan rímelteti egymás-
ra, s a Szapphóról vagy az agyról és a lélekrôl folyta-
tott beszélgetések, valamint a zenérôl és a kultúra
szerepérôl szóló diskurzusok végül valóban markáns
portrékat rajzolnak ki – de mindennek befogadása
még olvasva is fárasztó kissé. Mert ezúttal mintha
hiányozna a mû szövetébôl az a finom elegancia,
mely asszociációs körök vagy akár eltérô idôsíkok
mentén bont ki párhuzamokat és ellentéteket, mely
a bölcselkedések monotóniáját szellemességgel,
könnyedséggel oldja, s a közismert témákat vagy to-
poszokat kifordítva kérdez rá jelentésük érvényére.
Száraz, nehézkes darab a Rock and Roll, bár nem je-
lentéktelen szellemi teljesítmény, s a nagy tudású író
keze nyomát kétségtelenül magán viseli. Alighanem
szigorú dramaturgra, erôskezû rendezôre és jelenté-
keny színészekre van szükség ahhoz, hogy érvényes
és hatásos elôadás születhessen belôle.

A Prágai Nemzeti Színház budapesti vendégjátéka
akkora hendikeppel indul, melyet valószínûleg még

az sem ellensúlyozna, ha a produkció a fenti három
feltételnek maradéktalanul megfelelne. Nemcsak a
kontextus már említett elmozdulása a probléma, ha-
nem az is, hogy a vendégjátékban egyszerûen nem
mûködhet az, ami a mû hatásának elengedhetetlen
feltétele: hogy az elméleti-eszmei vitákat a szuggesz-
tív színészi játék személyessé tegye, és így építse fel
a karaktert. Ez ugyanis „áttételeken” keresztül nem
valósulhat meg. Márpedig a szinkrontolmácsolás
(amikor mindenki ugyanazon a hangon szólal meg,
ráadásul a nézôi megértést jelentôs mértékben lekö-
ti az, hogy egyáltalán azonosítsa a megszólalót) a le-
hetô legsúlyosabb áttétel. A viták, az elmélkedések
így nemcsak a szereplôk gondolkodását nem közve-
títhetik, de sok esetben önmagukban is csaknem kö-
vethetetlenek. A színészi játékot így nem is könnyû
megítélni. Általában felkészült, tudatosan dolgozó,
korrektül teljesítô színészeket látunk, de igazán át-
ütônek, szuggesztívnek egyetlen alakítás sem érzô-
dik. A legjobban Miluëe Ëplechtová játéka vésôdik az
emlékezetbe, aki a két eltérô nôalakot – a nagy tu-
dású, súlyosan beteg anyát és annak ´68 mámorá-
ban ragadt, kevéssé intellektuális lányát – egyaránt
markánsan, plasztikusan állítja elénk. Sikerült ka-
rakteralakítás a Jannal szemben Londonban maradó
s ott karriert építô Lenkát játszó Petra Ëpalkováé is.
A két fôszereplô fokozatosan öregszik hozzá a sze-
rephez. David Pracha az elsô részben túlkoros diák-
nak, él he  tetlen alaknak tûnik, jóval meggyôzôbb a
másodikban, ahol a már élettapasztalattal, börtön-
múlttal felruházott, állását vesztett értelmiségit kell
megjelenítenie. Itt erôsebb Alois Ëvehlík játéka is –
valószínûleg azért, mert itt már valóban azt a moró-
zus, makacs öregembert kell játszania, akit kezdettôl
fogva alakít (az eleinte még inkább csak magabiztos,
a kívülálló fölényébe kapaszkodó középkorú profesz-
szor helyett).

Az viszont könnyebben megítélhetô, hogy az elô-
adásnak csak a színlap szerint volt dramaturgja.
Mivel nem könyvvel a kezemben néztem a produk-
ciót, nem állíthatom, hogy egyetlen sort sem húztak
ki a szövegbôl, ám tény, hogy Stoppard darabja vé-
geérhetetlen hosszúságúnak tûnt. Igaz, errôl aligha-
nem a rendezô, Ivan Rajmont is tehet, aki valószí -
nûleg túlságosan is bízik a szövegben. Hiá nyoz nak a
kisebb-nagyobb játékötletek, a feszes tempó, az erôs
atmoszféra. Utóbbi megszületését a rendezô aligha-
nem a zenétôl várja: a képek szüneteiben, az átdísz-
letezések alatt többnyire nem a Plastic People of the
Universe számai, hanem a kor legnagyobb rockslá-
gerei mennek. A szerzô és a megszenvedett történe-
lem iránti minden tiszteletem ellenére nemegyszer
szívesebben hallgattam volna ezeket az elôadás
helyett…
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