
ta stílusú festményt (pontosabban
festményre emlékeztető életképet) idéz a
színpadra. Ez a képsor ezúttal éppen
kontraszthatása révén kap értelmet. A
megjelenített istennők - Iris, Ceres, Juno -
az antikvitás korát, a szépség és harmónia
korát idézik vissza, a vaskorral szemben -
az aranykort.

Az idilli színjátékot hirtelen félbe kell
szakítani. Prosperónak eszébe jut, hogy
nem várhat tovább, le kell szerelnie
Caliban lázadását.

A negyedik téma Prospero tulajdon-
képpeni drámája - a száműzetés, a bosszú
és a hazatérés története. Különös,
ellentmondásos történet ez. Prospero,
miután híres monológjában közli, hogy
eltöri varázspálcáját, és visszatér a vi-
lágba, magára ölti uralkodói palástját.
Most ő maga is belép a maga rendezte
darabba, a tudós, költő Prospero átváltozik
Milano száműzött hercegévé. Prospero
színdarabjában minden jóra fordul, a
herceg hazatérhet, visszakapja milanói
trónját, a gonoszok megbánják bűneiket, a
jók elnyerik jutalmukat.

Shakespeare értelmezésében Prospero
mögöttes énje is visszatér a világba. Hogy
miért, azt legfeljebb sejthetjük. A világon
kívül élés, a száműzetés állapota, a
bezárkózás a tudomány, a művészet
szigetére, csak ideig-óráig tart-ható fenn.
Vissza kell térni az emberek közé.
Említettük, Kott szerint ez a visszatérés
keserű bevallása a gondolat és a képzelet
tehetetlenségének, beismerése annak,
hogy a világ nem hagyja ma-gát
megváltani.

Ciulei rendezésében is a rezignáció
akkordjaival zárul a színjáték. George
Constantin leveti hercegi palástját, fehér
tudós munkaköpenyét. A színpad elő-
terébe lép, s a közönséghez fordulva
„civil" jelmezében mondja el az Epilógus
kétségbeesésről árulkodó szavait. De ez a
színházat rendező, tudós, művész nem
térhet vissza sehová, hiszen eleve ki sem
mozdult a való világból, a maga
dolgozószobájából. A rezignáció ebben az
előadásban, Ciulei értelmezésében a
gondolkodó ember, a művész követ-
keztetése: lám, ilyen a világ, ennyi go-
noszságra, aljasságra képes, de ennyi tisz-
taságot, boldogságot, szépséget és köl-
tészetet is kínál. A színész ezúttal nem töri
el a varázspálcáját (nincs is neki) - a
képzelet, a költészet csodája mindig
megismételhető.

Ennyi vigaszunk, reményünk marad.

Tragikomédiák
vagy komitragédiák?

A prágai Nemzeti Színház
vendégjátékáról

Hosszú éveken át a korszerű színházi
stílus példáit kereső magyar színházi
emberek egyik legkedveltebb úticélja
Prága volt. A szomszédos ország izgalmas
színházi kultúrájában kutattunk nálunk is
hasznosítható eredmények vagy kísérletek
után. A sok kis prágai stúdió-színház -
például a méltán világhírű Činoherny
Klub - csakúgy, mint az összefoglalóbb
jelentőségű Nemzeti Színház erősítette
„bezzeg"-komplexusunkat. Volt is mit
tanulni, ellesni a cseh színház példájából.

Mindenekelőtt a színház sokféleségét.
Eszméltető felismerés volt látni, milyen
egymást segítő összhangban fér meg
egymás mellett a realista színjátszás a
romantikával és a szimbolista megköze-
lítéssel, a pantomim az új kifejezési esz-
közöket kereső avantgarde-dal. A cseh
színjátszás a szocialista országok szín-
művészetében elsőként vállalta föl a kí-
sérlet kockázatát. Tette mindezt a nemzeti
irodalmi értékek megőrzésének jegyében,
pontosabban éppen ezeket tekintve
kiindulópontként. A cseh irodalmi
hagyományokból örökölte és hasznosította
ez a színház a világnak egy sajátos, fekete
humorú, öniróniával át-szőtt tragikomikus
megközelítését. A cseh színház nem az
önsajnálat és a fel-mentés szintjén
szembesítette kora nézőjét problémáival,
hanem maró gúnnyal és az ezzel vegyített
költőiséggel. Költőiség és tragikomédia: a
hangnemnek ez az összefonódó kettőssége
úgy tíz-tizenöt éve a magyar színháztól
merőben idegen volt. Krejčától,
Krejčiktől, Machačektől, Menzeltől volt
tehát mit tanulni.

Ez a megközelítés pregnánsan jelent-
kezett már a darabválasztásban. Hiszen
Hašek tragédiákat feltáró gyilkos humora
éppúgy indukálhatta Csehov új-szerű
megközelítését, mint Csehov ezzel együtt
sem tagadott költőisége például Hrubin
lírai groteszkjét. Nem jelentette ez azt,
hogy az előadások a szerzőktől
függetlenedtek, egyetlen stílus jegyében
önállósodtak. Csupán azt, hogy e látás-
mód jegyében Csehov, Hrubin, Ibsen,
O'Casey vagy éppen Machiavelli egyaránt

korszerűen, a maga abszurdítását felis-
merő ember modern gondolkodásmód-
jának függvényében jelent meg. A cseh
színház azzal vette igazán komolyan ön-
magát és a körülötte levő világot, hogy
megtanította nézőit keserűen nevetni is a
képtelen emberi és társadalmi szitu-
ációkon. Ez a szemlélet az előadások
külső képében is megjelent: nem véletlen,
hogy a cseh és szlovák szcenika ebben az
időszakban tört be a világ élvonalába.
Példát adva arra, miként lehet egy-szerre
elszakadni a részletező naturalizmus
realistának nevezett színpadképeitől és az
álmodernség felfoghatatlan jelzésrendsze-
rétől egy önálló jelentéstartalmú, költőien
groteszk emelkedettségű látvány és
térképezés irányába.

A cseh színház tehát megtanította a
világot a tragikomédia és a líra egy olyan
sajátos együttesére, mely szemléletre a
hatvanas évek embere már-már elvesztette
az érzékenységét.

Egy „magyar" példa

Örkény István Macskajátéka az egyik
legsajátosabban magyar színmű.
Következésképp egyike a magyar színmű-
irodalom legimportálhatóbb termékeinek.
Számtalan alkalom volt már arra, hogy
hazai és külföldi bemutatók kapcsán újra
meg újra számba vegyük Örkény
tragikomédiájának értékeit, nemzeti
karakterét és általánosítható gondolatait.
Most tehát fölösleges lenne újra ezekről
beszélni. Inkább csak a tényt rögzítsük:
Örkény lírája és groteszk látásmódja hatott
szinte mindenütt, ez a két elem határozza
meg a mű karakterét.

A fentiekben már jeleztem, hogy né-
zetem szerint a hatvanas években megúj-
hodó és világszínvonalon mozgó cseh
színjátszás éltető eleme ugyanez a ket-
tősség volt. Kézenfekvőnek tűnt tehát a
lényegi hasonlóságokat mutató dráma és
színházi forma „összeeresztése". Bár a
találkozásra akkor került sor, amikor a cseh
színház nagy hulláma már levonulóban
volt, éppen a kiérlelt eredmények alapján
jelentős eredményt ígért. Annál is inkább,
mert a kettős kísérlet egy harmadik,
szerencsés választással is társult. Azt a
Székely Gábort hívták meg a prágai
Nemzeti Színházba vendég-ként
megrendezni a Macskajátékot, aki nálunk
elsőként érzett rá Örkény sajátos
világlátására, s aki egy-két kortársával
együtt először kereste a korábrázolás
lehetőségeit a naturalizmus legyűrésén



túl éppen a lírai groteszk veszélyes Ni
zein.

Néhány éve már e lap hasábjain is
olvashattunk a prágai előadásról részletes
elemzést - nem célom tehát ismétlésekbe
bocsátkozni. Csak annyit: a kísérlet
sikerült, a házasság eredményesnek bizo-
nyult. Es még valami. Kétszer volt
módomban látni az előadást Prágában is,
átélve változásait, a rendező vigyázó
szemét nélkülöző utóéletét. Mindezek
alapján meggyőződésem, hogy bár Székely
alapvetően nem rendezte másként az
előadást, mint hajdan Szolnokon, majd a
Pesti Színházban, mégis a hang-vételben
volt egy jelentős különbség. Es nem
egyszerűen abból adódott ez, hogy az új
közeg, az új színészek szükségképp új
előadást eredményeznek. Hanem
mindenekelőtt abból, hogy a rendező a
cseh színháznak éppen erre a hagyomá-
nyára hivatkozva, arra támaszkodva tu-
lajdonképpen élesebben merte megren-
dezni a darab hangnemváltásait. A magyar
előadás Örkény kitűnő ismeretén túl egy
hamis illúziójú színjátszás ellenében történt
meg. Prágában az író ismerete ismét
fényesen bizonyíttatott; de maga az előadás
egy hagyomány szellemében, egy
kitaposott út könnyebben járhatóságával
alakult ki. Ami nálunk merőben új
szemléletnek tűnt, az ott természetesebben
hathatott. Ezért tűnt néha úgy, mintha ott
Örkény szinte természetesebben szólalna
meg, mint a hazai színpadokon.
(Ugyanakkor természetesen a darab
mondandója óhatatlanul is az általánosabb
felé mozdult el, kisebb mértékben
jelentkeztek benne a magyar
specifikumok.)

A mostani, októberi vendégjátékkor
azonban egy jelentősen megváltozott
előadással kellett találkoznunk. Nehezen
érhető tetten ez a változás - hiszen sem a
szövegében, sem az előadás külső képében
nem érvényesült. A színészek is köztük
Orbánné alakítója, a ki-vételesen nagy
formátumú Dana Medřická a már látott
magas színvonalon oldják meg feladatukat.
Csak épp az előadás hangsúlyai tolódtak el
kissé. Ez a mostani Macskajáték kevésbé
volt már tragikomédia elcsúszott a komédia
irányába. A költői elem ezúttal már egy
néha abszurdba hajló komédiával párosult,
s a darab - az előadás - tragikus, így igazán
továbbgondolkodtató hangjai csendesedtek
vagy időnként némultak el. Könnyebb
fajsúlyú lett a játék - mintha a cseh színház
számára oly természetes nyelv
megbicsaklott volna.

J ar o s l a va Tv rz n i k o vá ( Eg ér ke ) és Da na Med r i c ká ( Orb án né ) a pr ága i Ne mz e t i Sz í nh áz Mac s ka já té ká -
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Népszínmű hencegőkrő l

1887-ben mutatták be az alig négyéves
prágai Nemzeti Színházban az első cseh
realista drámát, Stroupeznicky Hencegők
című művét. A darab vígjátéki szituációk
sorozatán át igen komoly, sőt tragikus
kérdéseket vet föl. Nevezetesen, hogy egy
adott faluközösséget miként boríthat föl az
önzés, a hamis nagyravágyás, az egyéni
érvényesülés hajszolása. Stroupeznicky
színpadán durva, kegyetlen, önzésükben
családjukat is tragikus helyzetbe taszító,
goromba és erőszakos emberek lépnek föl.
A mű középpontjában két ember, a falu
bírájának és első tanácsosának
nevetségesen szörnyű viadala áll,
megtűzdelve természetesen romantikus
szerelmi történettel és egy gyújtogatási
krimivel is.

Az író igen ügyes formát talált ennek a
keserű viadalnak a bemutatásához: a
népmesék dramaturgiáját. Ennek értelmé-
ben a valószerű mindig kegyetlen, a meg-
oldás pedig valószerűtlenül szép és ki-
egyensúlyozott. Ez a meseszövés még
csak inkább aláhúzza a darab kiábrán-
dultságát. Kiemeli az egyéni összecsapá-
sok abszurditását, a negatív előjelű idillt
is idézőjelbe teszi. S ha a színpadon azt
látjuk, miként próbálnak hamis vádakkal
emberi jogaitól is megfosztani egy sze-
gény, leszerelt katonát, hogyan igyekez-
nek elszakítani egymástól a falusi Romeót
és Júliát, hogyan aláznak meg nyomorgó
embereket - akkor e dramaturgia szerint
nem lehet kétséges, mit jelent, ha a sze-
gény volt katonából a falu egyik tiszt-
ségviselője lesz, mert a vádak összedől-
nek, ha a szerelmesek megmenekülnek a
haláltól és egymáséi lesznek, mert győz a
furfang, ha a nyomorgó emberek együtt
ünnepelnek a hirtelen megjavult
gazdagokkal. A kép egyértelmű. Az író
hite ahhoz nem elég, hogy elkendőzze a
tapasztalt szörnyűségeket - ahhoz igen,
hogy vígjátéki vagy inkább tragikomikus
szituációkban oldja föl. Ahhoz nem elég,
hogy hagyja megoldódni, megjavulni az
önző világot - ahhoz igen, hogy legalább a
népmesei kiutat meghagyja. Reméli,
értjük a jelzéseit, és együtt keseredünk el
a végső megoldáson.

A korabeli kritika értette a szerzőt. Le is
pocskondiázta, az előadás botrányt szított.
A mostani előadás - melyet ünnepi
felújításnak szántak - valószínűleg nem
kavar fel ilyen szélsőséges érzelmeket.

Josef Svoboda színpadképe remek út-
baigazítást ad az előadáshoz. A színpad
hátsó félkörén sötétkék bársonyfüggöny.

Erre a horizontra - mint a gyerekek
papírkivágásai -- egy falusi táj kontúrjait
leképző papírhorizontot eresztenek rá. Így
látjuk a házakat, a dombokat, a temp-
lomtornyot - s ami a kontúrkivágás alatt
marad, a függöny, mindenféle járásra
lehetőséget ad. Benn a színpadon csak
néhány bútordarab, árván elhelyezett
ajtószárny jelzi, hol vagyunk. A kép
kitűnő. Idézőjelbe tett naturalizmus. Ebben
a térben és látványban szabadon
érvényesülhet a játék költőisége, fantá-
ziánkat megmozdítja a tudatos naivitású
„díszlet". Úgy köt meg, hogy egyszersmind
tovább is lendít: konkrét térként éppúgy
funkcionálhat, mint egy lírai groteszk játék
színhelyeként.

Miroslav Machaček rendezése azonban
sem ezt a remek sugallatú teret, sem a
darab valódi jelentését nem aknázza ki
eléggé. Zenekar fogad a szín-padon, az
egyes figuráknak nincs sok közük
egymáshoz, önálló életet élnek.
Megítélésem szerint a színészek egy világ
karikatúrája helyett az egyes alakok gúny-
rajzát játsszák el - nem is rosszul. Csak így
az egész nem szól egyébről, mint arról,
hogy vannak még hencegő, önző,
szűklátókörű emberek, akik ettől állandóan
különböző nevetni való kalamajkákba
keverednek, de akik azért képesek
megjavulni, csak szóljon a zene, és éne-
keljünk együtt. B. G.
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Találkozás
Ruttkai bejön

Mielőtt Ruttkai megjelenik az Orfeusz
alászáll pesti színházbeli színpadán, már
mélyen benne járunk a williamsi világban.
Addigra már oxigénszegénynek érezzük a
levegőt, lassan erősödik bennünk a
légszomj, az amerikai Dél fullasztó
klímája már ránk telepedett. Eb-ben a
világban olyannyira lehetségesnek tűnik
minden, hogy észrevétetni magát csak a
majdnem lehetetlen, az irreális, a feltűnővé
torzult tudja.

"Általában, ami szörnyűség, az többnyire
igaz" - csacsogja ki egyszerű háziasszonyi
tapasztalatát egy kisfarmer felesége, Dolly,
miközben a még színre nem lépett
főhősnőről, Ladyról már elpletykálják a
következőket: olasz be-vándorló volt az
apja, mandolinnal és bársonyruhába
bújtatott majommal gyűjtött „művészi
produkciójáért" alamizsnát, tehát ő maga
jól ismeri a meg-bélyegzettséget, a
szegénységet, a világ kíméletlenségét.
Elpletykálják - s fontos ennek a szónak a
súlytalansága - hogy a Lady apja a
szeszcsempészet nem éppen törvényes
útján valamennyire mégiscsak
felkapaszkodott, szőlőlugasában „nigge-
reknek" szolgált itallal, és ezért a kör-nyék
tiszteletreméltó farmerei felgyújtották a
gyümölcsöst. A bájos hölgyek szemében
Lady alakját nemcsak az vonja be némi
izgalmas mázzal, hogy apja a lángok közt
lelte halálát, hanem az is, hogy a fiatal
lány akkoriban egy legendás hírű szerelmi
románc hősnője volt. Az igazi „csemege"
azonban egy máig megválaszolatlanul
maradt kérdés: „Né-ha szeretném tudni,
gyanítja-e Lady, hogy a férje, Jabe
Torrance volt akkor éjjel a Titokzatos
Banda vezére, mikor a Moon Lake partján,
a szőlejükben megégették az apját?" -
kérdezi Beulah, ez az első virágzáson már
túljutott tár-saságbeli hölgy. A válasz
csupa kéjes izgalom: „Te Beulah, az
emberben még a gondolatra is megfagy a
vér! Hát élhetett húsz éven át házasságban
olyan emberrel, akiről tudja, hogy az
égette meg az apját?"

Mielőtt Ruttkai megjelenik, megtudjuk
azt is, hogy a most már csak vegetáló,
halálosan beteg Jabe Torrance


