
kérő apja elleni tiltakozásául - a vizsga
helyett hazautazzék.

A felnőttek egy pillanatra ugyan meg-
hökkennek és magukba szállnak, de az-tán
csak azért is táncolnak, énekelnek,
zenélnek.

A darab nem remekmű, az alapszituá-
ciója kimódolt, a párbeszédek helyen-ként
terjengősek, az idősebbek és a fiatalok
figurái nem egyformán árnyaltak. De az
író pontosan érzékel egyfajta társadalmi
közérzést, bizonyos nemzedéki
ellentéteket, s azok valódi és hozzátapadó
tartalmait. Éppen ezért érthető a hatalmas
közönségsiker. Az emberek nem-csak a
húsz-harminc évvel ezelőtti
dzsesszmelódiákat akarják hallani! A
nézőtéren kitapintható az a kivételesen
erős rezonancia, amelyet az előadás a kö-
zönségből kivált.

Ehhez persze a magas színvonalú elő-
adás is hozzájárul. Ez az az eset, amikor a
darab fogyatékosságait a rendező és a
társulat - azzal, hogy az előadást ön-álló
alkotássá emelik - eltünteti. Vasziljev
ebben az előadásban is keveri a stílusokat,
és számos hatáselem a Gorkij-előadásból
már ismerős. A teret itt is megosztja; most
a jobb első saroktól átlósan húzódik egy
fal a színpad mélyé-re. Mintha egy
házgyári házat metszettek volna el főfala
mentén, úgy sorakoznak a falon a szobák,
a konyha, az elő-szobatapéták, beépített
bútorok, s ennek a beosztásnak
megfelelően egymás mögötti sávokban,
egymástól láthatatlan fallal elválasztva
helyezkednek el Kuprijánovék lakásának
helyiségei. A színpad két oldalán ezúttal is
álló reflektorok sora található, zömmel
ezek szolgáltatják a világítást, szűrt,
derített, totál fényt alig alkalmaz a
rendező. A díszlet ismét a színház színház
voltát hang-súlyozza, akárcsak a szünetben
nyílt színen történő átdíszletezés, amikor is
a falat úgy forgatják meg, hogy a hátul
levő szobák kerülnek előre, és fordítva.

Az előadás első felében - amely lé-
nyegében egy hosszúra nyúlt expozíció - a
szereplők közösen egy komplett vacsorát
készítenek és fogyasztanak el. Saláta-
alapanyagokat pucolnak, vágnak fel,
főznek meg, összeállítják a salátát, krump
lit sütnek, teát főznek, tálakat díszítenek és
így tovább. Éppen ez a naturalista
cselekvéssor hitelesíti és teszi élővé az
olykor kissé laposnak tűnő és közhe-
lyekkel tarkított dialógusokat. A második
részben ilyen „pótcselekvésre" nincs
szükség, ugyanis ekkor sűrűsödnek a
fiatalok és az idősebbek egymás közötti,

illetve a két generáció közötti konflik-
tusok.

A tulajdonképpeni cselekmény befe-
jezése után a rendező még egy utójátékot
illeszt a darabhoz. A vendégek el-mennek,
egyedül marad a Kuprijánov házaspár.
Középre tolják az addig is sokat szerepelt
pianínót, és hangulatvilágítást kap a
színpad. Visszajön minden szereplő,
fiatalok és idősebbek egyaránt. Az
Ivcsenkót alakító E. G. Bitorgán a
pianínóhoz ül, Kuprijánov alakítója, A. L.
Filozov egy széken dobolni kezd, L. V.
Szavcsenko (Ljuszja) és J. Sz.
Grebencsikov (Prokop) duót, majd a
fiatalokkal kórust alakít, és közös nagy
éneklésbe csapnak, azt a nótát dalolják,
amellyel húsz évvel ezelőtt Ljuszja aratta
sikereit. Az első pillanatban meghök-
kentőnek tűnik ez a „szeressük egymást,
gyerekek" hangulatú generációs egy-másra
találás, az előadás során feltárt
konfliktusok szentimentális elmosása.

Aztán egyre inkább kiderül, hogy szó
sincs feloldásról. Az énekszó közben a
díszletfalra fekete-fehér filmkockákat ve-
títenek: a darab szereplői az előadásból
ismert kimerevített táncpózaikban, vi-
dáman-bolondozva, optimistán tűnnek fel,
mintha egy filmet záró bohókás stáb-listát
látnánk, s az is tulajdonképpen, hiszen a
szereplők képe alatt olvasható a színészek
neve, majd a többi alkotó fel-sorolása. Ezt
a képsort ellenpontozza az egyre hamisabb
derűvel szóló közös ének; egyre
kényszeredettebbek az egymást átölelő
mozdulatok, egyre inkább kitűnik, hogy a
mosoly és jókedv csupán egy társasági
álarc kelléke, egyre szomorúbb az
intonáció, kiürültebbek a szemek: az
embereknek ebben a múltidéző tablóban
formális a jelenlétük. Végül bizonytalanul
elhal az ének, a pianínó - és dohszó .. .

Apró jelzések, ellenpontok, a kép, a
zene, a színészi jelenlét szimultanizmusa
együtt hordozzák a szavakkal sokszor alig
megfogalmazható, az adott kultúrkör
tagjai számára utalásokkal is azonosítható
komplex tartalmakat ebben a jelenetben
éppen úgy, mint az egész elő-adásban, s
Vasziljev másik produkciójában. Több
mint figyelemre méltó Vasziljev
bemutatkozása. Ezzel a két produkcióval
ahhoz a fiatalabb - értsd: negyvenes -
rendezőgenerációhoz sorakozott fel,
amelynek tagjai között tart-hatjuk számon
többek között Robert Szturuát vagy Jaan
Toomingot (a SZÍN-HÁZ 1979.
novemberi számában mutattuk be őket).

PÁLYI ANDRÁS

Három este
a Cinoherní Klubban

Éppen másfél évtizede, 1965 tavaszán
nyitotta meg kapuját ez a prágai kis
színház a Vencel tér egyik mellékutcá-
jában, egy régi bérházban, ahol a korábban
raktárhelyiségül szolgáló pincét alakították
át színházteremnek. Itt a kapu-alj szintje
már a karzat, s lépcsőn jutunk le a
„földszinti" zsöllyékhez, a mintegy
kétszázötven személyes terem-be,
melynek kis előterében található a büfé is,
a ruhatár is. „Činoherní" annyit tesz, mint
„drámai", s ha Jaroslav Vostry,
színháztudományi szakíró és kritikus,
korábban a Divadlo című színházi fo-
lyóirat főszerkesztője, a Činoherní Klub
alapítója és hosszú ideig művészeti ve-
zetője, nem színháznak, hanem klubnak
keresztelte el Thália e kis prágai hajlékát,
abban lehetett bizonyos taktikus
szerénység; a Činoherní Klub, noha kez-
dettől igen határozott művészi koncepció
és átgondolt módszer szerint dolgozott,
elsősorban nem meghirdetni, ha-nem
eredményekkel bizonyítani kívánta az ú j
színház létjogosultságát. A hatvanas évek
elején gombamód megszaporodtak a kis
színházak Prágában, de nem csupán
Prágában„ említhetnénk itt sok külföldi
példát és analógiát: hasonlították már a
Činoherní Klubot a párizsi Huchette-hez, a
londoni Royal Court-hoz, a moszkvai
Tagankához, de legkézenfekvőbb az
ugyanebben az időben szintén virágzó
lengyel kisszínházi mozgalomra utalni,
ahonnan Grotowski vagy Kantor ma már
világviszonylatban is élvonalbeli csoportja
is indult. A Činoherní Klub ugyancsak
hamar felhívta magára a figyelmet
Csehszlovákia határain túl, s e hírnévhez
máig méltó maradt: bárki Prágában járva,
találomra elmehet a Ve Smečkách utca 26.

szám alatti pinceszínházba, ott rossz
előadást aligha fog látni.

Mi is hát a Činoherní Klub hazai szín-
házi forrásvidéke? Úgy tűnik, az adatok
önmagukért beszélnek. Vostry alapító
társa, Ladislav Smoček, aki korábban
rendezőként már több színházban mű-
ködött, itt debütált mint drámaíró (az első
bemutató Smoček Piknik című darabja
volt, saját rendezésében), s hama-



rosan csatlakozott hozzájuk a színész-
rendező Jan Kačer, aki több színészt ho-
zott magával Ostravából, ezzel egészítve
ki a megszűnt (korábban ugyanebben a
helyiségben működő) Paravan kabaré itt
maradt színészeit, valamint a frissen
végzett főiskolásokat, akik az új társu-
lathoz szerződtek. Nem kevésbé lénye-
ges, hogy a hatvanas években fellendülő
cseh filmművészet számos kiemelkedő
rendezői és színészi egyénisége kezdettől
szoros munkatársi viszonyt tartott fenn a
Činoherní Klubbal, így mindenekelőtt
Evald Schorm, Jiři Menzel, Jan Kačer,
Pavel Landovsky, Josef Abrhám nevét
kell említeni. Ekképp alakult ki az új
színház profilja, mely egy-részt
szembehelyezkedett a megmerevedett
nagyszínházi tradícióval, másrészt
kitágította a drámai színjátszás körét és
lehetőségeit, felhasználva a kabaré és a
film tapasztalatait. „Ez egy olyan szín-
ház, ahol a színész nem kényszerül lé-
nyegesen más kifejezőeszközök használa-
tára, mint a filmen" - olvasom Josef
Abrhám egyik régebbi nyilatkozatában, s
ha ma ez a kijelentés nem is hat szen-
zációként, ne felejtsük el, hogy a hatva-
nas években a „filmes" színészet e szín-
padi áttörése már-már színházi forradal-
mat jelentett. De nem kevésbé fontos,
hogy a Činoherní Klubban, különösen az
első években, egész sor fiatal drámaíró
debütált, s így vált e színházi műhely
valóban méltóvá nevéhez: nemcsak új
színpadi nyelvet keresett, hanem egyúttal
az új dráma felett is bábáskodott.

A Činoherní Klub ma is a Statní Di-
vadelní Studio (Állami Színházi Stúdió)
keretében működik, melyet a hatvanas
évek elején a spontán szaporodó kis
színházak szervezeti koordinálására és
állami támogatására hoztak létre. A
Statní Divadelní Studio alá tartozó
együttesek önálló művészeti vezetéssel,

de közös gazdasági igazgatás alatt mű-
ködnek, s közös ellátó műhelyeik van-
nak. Jelenleg öt társulat tartozik az Ál-
lami Színházi Stúdióhoz: az Ateliér, a
Semafor, a nemrég Liberecből Prágába
került Ypsilon Színház, a már nálunk is
járt Fekete Színház, valamint a Činoherní
Klub. Ez a prágai színházi „underground"
(az idézőjel azt kívánja jelenteni, hogy
szó szerinti értelemben vett undergroundról
beszélek: mind az öt együttes pincében
működik) a cseh szellemi élet igazi,
eleven forrását jelenti.

Menzel
Jiři Menzel neve ismerősen cseng a ma-
gyar fülnek, nem is annyira azért, mert
több csehszlovák filmben láthattuk, sőt
legutóbb a Koportos című magyar film-
ben is szerepelt, inkább a cseh film „új
hullámának"

Miloš Forman mellett leg-
jelesebb rendezőjeként, akinek Oscar-
díjas Szigorúan ellenőrzött vonatokját nálunk
is sikerrel vetítették. Menzel Mandragóra-
rendezése a Cinoherní Klub „alapító"
előadásai közé tartozik, sajátos, groteszk
Machiavelli-olvasata széles körű vitát,
sikert és kritikai elismerést aratott,
nemcsak otthon, hanem szinte az egész
európai színházi sajtóban. Új előadása
egy commedia dell'arte-motívumokból
szőtt játék, melyet maga írt és rendezett
Három várandósok címmel. Prágai tartóz-
kodásom első estéjén ez szerepel a reper-
toáron, de sajnos, az egyik színész beteg-
sége miatt műsorváltozásra kerül sor, egy
régi, tizenöt éve repertoáron tartott 0 '
Casey-vígjáték megy helyette, a Nőtlen
urak penziója. Nem tehetek mást, meg-
adom magam a véletlen szeszélyének,
beülök a nézőtérre, gondolván, hogy ez a
másfél évtizedes előadás is érdekes színt
árul majd el a színház múltjából.

Es a meglepetés: épp ez a szín.

Maga a darab nem több, mintha Fey

deau írta volna: a penzióba természetesen,
melyről szó van, a fiatalurak nem vihetnek
fel hölgyvendéget - és természetesen
felvisznek. Minden bonyodalom innen
ered. Mossie asszony, a penzió gazdája
árgus szemekkel figyel, leskelődik,
nyomoz a becsempészett hölgy után, ami
nem jelenti, hogy némi leleménnyel ne
lehetne a testes asszonyságból bolondot
csinálni, s túljárni az eszén. Halibut és
Mulligan szobatársak. Míg az egyik
mulatni megy, addig a másik él az
alkalommal, és belopja kedvesét a közös
szobába. De ha a bejutás sikerült is, a
kijutás még korántsem biztos. Mul-
ligannak egyrészt a penziósasszony fi-
gyelmét kell elterelnie, másrészt lépten-
nyomon korrigálnia kedves Angelája
„nőies" balkezességeit, ráadásul a kor-hely
szobatárs, Halibut is beállít, végképp
összezavarva a dolgokat. Innen kezdve
már pörög a vígjátéki ringlispíl: hol
alsóneműben, hol pizsamára húzott
frakkban, hol szekrényben, hol toalett-ben
megbújva, ágyat és ruhát elcserélve,
ablakon kiugorva, ajtót betörve, a szap-
panos mosdóvizet teaként felhörpintve stb.
stb. kerülgetik, űzik, cselezik egy-mást
O'Casey mulatságosan karakteres figurái,
egymás nyakába csimpaszkodnak,
elámulnak, ügyeskednek, pórul-járnak,
meglepődnek s új ötleten jár a fejük. Jiři
Krejčik, a neves filmrendező sziporkázóan
szellemes és láthatóan örök-ifjú előadást
teremtett, melyben a legkönnyedebb
bohózati vicc is költészet lesz, mert
felszabadulás: az érzékek és a szellem
felszabadulása.

Különösen érvényes ez Halibutra, a
korhely szobatársra. A szemünk láttára
történik meg a nagy színészi csoda: a
gesztusok, a mimika, a fizikai jelenlét át-
lényegülése, már-már azt mondanám,
transzcendentálódása, ami ezúttal annyit
tesz, hogy az a játék, ami a színészet, itt
már több önmagánál; nem is azon a fizi-
kai-testi virtuozitáson, akrobatikus fel-
készültségen ámulunk el, amire a Hali-
butot alakító színész képes, s ami egye-
lőre nálunk álomnak is vakmerőség, de
hisz itt a virtuozitás érezhetően mellékes,
mert megvan, eszköz, mellyel kellőképp
lehet diszponálni, a lényeg inkább az,
ahogy a bohózat szellemi dimenziói
kitágulnak, vagyis amit ez a színészi
felszabadulás, a fizikum engedelmes-
hajlékony eszközzé tétele és a szín-padi
hatás pontos ismerete lehetővé tesz, s amit
nemigen tudnék másképp meg-nevezni,
csak ilyesféleképp: a komikum katarzisa.
Ezen az estén a Činoherní

Jiri Menzel (jobboldalt) a Nőtlen urak penziójában (Cinoherní Klub, Prága)



Klub a nevetés temploma lesz, mert ez a
nevetés nemcsak felold, de ott van benne
az arisztotelészi szorongás és részvét is,
legfőképp pedig önvizsgálatra kényszerít:
megtisztít. Aligha lehetséges másutt ez a
színészet, mint épp cseh szín-padon, ahol a
komikumnak különös hagyománya van; ez
a komikum nem egyszerűen keserű vagy
filozofikus vagy megkönnyebbülést hozó,
nem egyszerűen az élet - a „kis élet", a
hétköznapiság - groteszkumát s e groteszk
költészetét mutatja meg, hanem
valamilyen (nagyon profán) módon
„szakrális" is: közösséget, közös lélegzetet,
közös felszabadulást teremtő erő.

A színpad parányi, minden karnyúj-
tásnyira tőlem történik. Kétórányi ko-
médiázás, melyet lélegzet-visszafojtva
figyelek. Egy színész, aki kifordítja sar-
kaiból a világot és újra megteremti. Elő-
adás után sietve keresem a színlapon a
nevét. Ez a színész: Jiři Menzel. A nézők
hazamennek, a kis előcsarnokban a
büfépult ilyenkor már a társulaté. Jiři
Menzel ott ül a magas bárszéken, előtte
egy pohár frissen készült limonádé, hörpint
belőle. Megfontoltan, szerényen,
ironikusan beszél, visszavedlett hamisí-
tatlan prágai értelmiségivé. Sajnálja, hogy
nem láthattam új előadását, de mint
megtudom, szó van róla, hogy a jövő
évadban - a cseh és szlovák drámák nálunk
sorra kerülő ünnepe alkalmából - Győrben
is megrendezi. Én meg örülök, hogy
megismerhettem ezt a „színfoltot" a
Činoherní Klub munkájából: a komédiás
Menzelt a kivételes színészi találkozások
közt őrzöm meg magamnak.

És másnap kezembe kerül a Kino című
filmújság egy száma, melyben Törőcsik
Mari nyilatkozik Menzel vendégren-
dezéséről: megállapodás született, hogy
amint befejezi Prágában annak a film-nek
a forgatását, melyet jelenleg készít elő,
Győrbe utazik, s ott színre viszi a maga
írta commedia dell'arte-játékot.

Cirkusz és dráma

Részlet egy nyolc esztendővel ezelőtti
kritikából, mely a Činoherní Klub te-
vékenységét méltatja: „Megjegyzendő,
hogy a színház, melyről szó van, egyál-
talán nem mond le a komikus effektusok
használatáról. Épp ellenkezőleg, a kö-
zönség sokat és gyakran nevet itt. A
mulatság elemét eleve bekalkulálták e
színház munkájába, még elméletileg is.
Ahogy Jaroslav Vostry állítja, "a színész
csak akkor érzi jól magát a színpadon, ha
örömet, azaz mulatságot talál a szerep-

ben." S amikor az O'Casey-darab hatása
alatt elfogultan lelkendeztem a nagy-szerű
komédiázásról, Jiři Danek, a Činoherní
Klub jelenlegi művészeti vezetője gyorsan
félbeszakított, megjegyezve, hogy
elsődlegesen nem ez a stílus jellemzi őket,
profilja szerint a Činoherní inkább drámai
színház, ahogy a nevében is áll, s
legjobban talán az fémjelzi munkájukat,
ahogy Csehov és Gorkij darabjait
interpretálták. Évekkel ezelőtt magam is
láttam itt egy orosz klasszikust, Gogol
Revizorát, s ahogy felidéződik bennem a Jan
Kačer rendezte előadás, annak titka épp az
volt, hogy nem „ki-találták" a produkció
effektusait, miliőjét, hangulatát, hanem
megtalálták a módját, hogy minden színész
örömét lelje a játékban: ekképpen lett a
Revizor - a Činoherní Klub egyik híres
előadása
igazi színpadi mulatság. Vagyis itt a Ve
Smećkách utcában a könnyed, mulatságos
komédia is dráma, s minden dráma attól
és abból él, hogy mulatság.

Ott-tartózkodásom alatt se Csehov, se
Gorkij nem volt műsoron (zárójelben
megjegyzem, hogy a Činoherní Klub
Éjjel i menedékhelyéről Mezei Éva írt a
SZÍNHÁZ 1 9 7 1 / 9 . számában), meg kel-
lett elégednem Andrejevvel, a századfor-
duló e romantikus lelkű, gondolkodásában
Tolsztoj és Schopenhauer hatásának
jegyeit viselő, de írásaiban a kisem-berek
hétköznapi tragédiáinak is hangot adó,
annak idején hazájában igen nép-

szerű orosz íróval, akit Gorkijhoz is
barátság fűzött, de aki a forradalom után
mégis az emigrációt választotta. Pesszi-
misztikus, katasztrófahangulatú drámái-
nak filológiai érdekessége, hogy e mű-
veivel mintegy Kafka és Witkiewicz felé
mutat, ám az Aki a pofonokat kapja inkább
melodramatikus mű, az író kései darabja,
csupa líra és csupa szomorúság. (A tervek
szerint, mire e sorok megjelennek, a Pécsi
Nyári Színház kereté-ben már nálunk is
bemutatták.)

A hős egy orosz nemes, aki elvesztet-te
vagyonát, hivatalát, tönkrement a há-
zassága, egyszóval eleget „pofozta az élet"

ahhoz, hogy meglehetősen szokatlan
ötlettel beállítson a cirkuszba: bohóc akar
lenni, noha soha sehol nem lépett fel, nem
foglalkozott ilyesmivel, a cirkuszi társulat
harsányan nevet is felajánlkozásán, de ő
makacsul ragaszkodik ötletéhez, úgy
gondolja, tökéletesen megfelel-ne annak a
bohócnak a szerepében, aki a pofonokat
kapja. Így is lesz, s ezzel elkezdődik az
emberi elesettség különös, groteszk-
szomorú története, melyből nem hiányzik
a melodramatikus „kacagj, Bajazzo"

attitűd, legalábbis ami a darabot illeti, de
amiben egyúttal az ember embernek való
kiszolgáltatottságáról is szó van, s
különösen ebben az előadásban,
melyugyan Miroslav Macháčeknek, a
prágai Nemzeti Színház rendezőjének
vendégmunkája, mégis szervesen
kapcsolódik a Činoherní Klub

„Háborús" kép A köpenicki kapitány előadásában (Cinoherní Klub, Prága)



hagyományaihoz. Andrejev hőse első-
sorban nem foglalkozást keres a cir-
kuszban, inkább menedéket: embereket,
akik az élet melegével vennék körül, s úgy
tűnik, Consuela, a bájos és vidám
műlovarnő még a Szépség és a Fiatalság
eltűnt színeit is visszacsempészheti hősünk
életébe, de épp ez a kaland lesz a veszte. S
amikor rájön, hogy Consueláról
mindenképp le kell mondania, meg-
mérgezi a lányt is, magát is. Macháček
színpadán az Andrejev teremtette figurák
redukált életet élnek, mintha rájuk kövült
volna az a gesztus, az a magatartás, melyet
szerepként magukra vettek, míg a körben
kavargó-élő cirkuszi mi-hő az
emberiteljesség-alternatívát állítja szembe
e deformáltsággal. Áz el-mulasztott
teljesség és a „redukált ember"
szembeállítása, mely végül felfedezhető a
legtöbb Činoherní-előadásban (így a régi
Revizorban is vagy A köpenicki
kapitányban, mely a legfrissebb
előadásuk, s alább még szólok róla), le-
hetőséget teremt, hogy a színház lelep-
lezze az embert fenyegető és magában az
emberben rejlő veszélyt: a személyiség
beszűkülését és lefokozódását - anélkül,
hogy ezt didaktikusan kimondaná.

Igaz, az Aki a pofonokat kapja előadása
nem nevezhető didaktikusnak, ám mai
ízléssel mérve a darab mégis túl melo-
dramatikus. S ha ezt feledni tudjuk, az
elsősorban ismét azt az intenzív színésze-
tet dicséri, amit itt jószerivel természe-
tesnek veszünk. Ez az Andrejev-előadás
felidézi ugyan a századforduló Oroszor-
szágát, de nem csupán azt idézi fel, a
cirkusz világa sokszor felkelti ugyan a
„színház a színházban" asszociációt, de
nemcsak ezt kelti fel, s főleg nem vész el
benne. Az a színészet, melyet a Činoherní
Klub társulata igen magas szinten művel,
mindig valami általános emberit fedez fel
a megjelenített konfliktusokban, s épp ez
általánosítás által találja meg a sajátot, az
egyszerit és egyedit. Ettől oly sűrű a
levegő a színpadon, ettől „lényegül át"
ezúttal is a melodráma - anélkül, hogy a
darab szövetébe, irodalmi anyagába bárki
itt radikálisan be-lenyúlna. S ettől igazi
irodalmi színház ez, a szó legjobb
értelmében. A Činoherní Klubban a
színjátszás nem anynyit tesz, hogy
„variációk egy irodalmi szövegre" (ami
korunk sok, a teatralitást hangsúlyozó
mozgalmával, kísérletével rokoníthatná
őket), hanem annyit, hogy „variációk egy
irodalmi szövegen belül", ami
meglehetősen konzervatív csengésű ars
poetica, de megengedhetik

maguknak: úgy tudják belső feszültséggel
megtölteni a szavakat, hogy magát a
drámát is újra felfedezik, analizálják és
értelmezik vele. És ami a legfontosabb:
láthatóan feldolgozták azoknak az emberi
és színházi-szakmai tapasztalatoknak a
legjavát, amire a „régi" irodalmi szín-ház
válságba jutása óta a világ szert tett.

A köpenicki kapitány

„Egy kapitánynak öltözött férfi tegnap egy
csapat katonával megszállta a köpenicki
városházát, letartóztatta a polgár-mestert,
kirabolta a pénztárt, majd bér-kocsin
távozott" - így hangzott az újság-hír 1906-
ban, melyből Zuckmayer, akit egy időben
a német drámaírás fejedelmének neveztek,
A köpenicki kapitány című „mesejátékát"
megírta. A darab, mely jó
negyedszázaddal a megtörtént eset után
készült el s került bemutatásra, már eleve
úgy idézi Vilmos császár Németországát
és a korabeli porosz militarizmus
szellemét, hogy az nemcsak arról az időről
szól, amelyben játszódik, ha-nem a
fasizmus térhódításáról is. Vagyis
Zuckmayert nem önmagáért érdekli a
köpenicki kapitány esete: társadalmi sza-
tírát formál belőle. Az ő kapitánya nem
akar lopni, csalni, csupán azért veszi ma-
gára a tiszti mundért, hogy útlevelet (az-az
tartózkodási engedélyt) szerezzen ma-
gának, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy
munkához jusson. És kiderül: abban a vi-
lágban, melyben ez az alkalom szülte
szélhámos él, aki végül is önmagát adja
fel a rendőrségen, valóban az egyenruha
teszi az embert.

Zuckmayer munkássága az expresz-
szionizmus talaján bontakozik ki, de már
korábbi darabjaiban szembefordul az exp-
resszionista iskola papírfigura-gyártá-
sával. „Ha drámát írunk, emberi sorsokat
kell ábrázolnunk, akkor a szereplők nem
lehetnek elvek megtestesítői, hanem
csakis emberek, akik szenvednek és cse-
lekszenek, az útjukat keresik vagy elté-
vednek" - írja önéletrajzi vallomásában, s
ezt a vallomást akár mottóul állíthatnánk a
Činoherní Klub előadása fölé. Ladislav
Smočeknek eszébe se jut, hogy idealizálja
Zuckmayer börtönből szabadult,
cipészsegédből lett álkapitányát, nem is
annyira az abszurd érdekli e „mesében"

(mely tagadhatatlanul rokonságban van a
későbbi abszurdokkal), hanem az a
mechanizmus, melyben a kis ember, ez a
se nem túl tisztességes, se nem túl
tisztességtelen Wilhelm Voigt vergődik, s
amely valósággal kikényszeríti belőle a
képtelen bűntény elkövetését, mely tár-

sadalmi leleplezés lesz, önmagáért beszél.
A Činoherní Klub színpadán tehát első-
sorban Wilhelm Voigt szerencsétlensé-
gére kerül a hangsúly, s ezáltal valóban
egy korszak jellegzetes figurájává lesz, az
előadást pedig belengi s bensőséges
melegséggel fűti át a svejki humor.

A Činoherní Klub a kellékek színháza.
Az előadások szerény díszlettel dolgoz-
nak, itt nincs zsinórpadlás és nincs elő-
függöny, lényegileg esztrádszínpadnak
nevezhető, ahol játszanak, de minél sze-
rényebbek a kellékek használatában, an-
nál nagyobb hangsúlyt kap az az egy-két
tárgy, amit a színész itt kézbe vesz. És a
Činoherní Klub a jellemábrázolás szín-
háza, ami szintén nem jelent harsány
effektusokat és színfalhasogató teatrali-
tást, hanem bizonyos szerénységet. Ha a
hősök „redukált életet" élnek, az nem-
csak a játék groteszk alaptónusát adja
meg, hanem fokozza a kellékek haszná-
latának drámaiságát is. Aligha véletlen,
hogy mindhárom darab, melyet láttam,
bizonyos aspektusból öltözködési komé-
diának nevezhető; a Nőtlen urak penziója
ezt a vígjátéki helyzetkomikum magával
ragadó és költői kiaknázásával hevíti
drámai hőfokra, az A k i a pofonokat kapja a
bohócmaszk és bohócruha mögé rejtett
cirkuszi tragédia szomorú lírájával, míg A
köpenicki kapitány a mitikus erővé növő,
magától a militarista hatalomtól és
bürokráciától is elidegenedő egyenruha
lidérces-groteszk „meséjét" mondja el. A
zárókép, a rendőrségi kihallgatás tablója,
mikor Wilhelm Voigt csuklójára
ismételten rácsattan a bilincs, „hangu-
latos" megvilágítású gyorsfelvételként
vésődik belénk, s mintegy felerősíti a
cipészsegéd furcsa „háborúját", mellyel
elfoglalta Obermüller polgármester iro-
dáját, s amelyet - a Činoherní színpadán -
amolyan játék méretű hadi felszereléssel
vívnak meg. Voigt „háborúja" aligha-nem
Smoček legkitűnőbb rendezői találata a
Zuckmayer-interpretációban: színész és
kellék csodálatos együttélését látjuk,
melyben a tárgyakat átszövi a színpad
költészete - s az ember (a színész)
groteszk lázadásával valósággal önmaga
fölé emelkedik.

A nézőtéren ezúttal is nagy a derültség.
Újra s újra beigazolódik e parányi pince-
színházban, hogy nincs drámaibb hatás a
nevettetésnél. Es az is: a darabokban,
melyeket hajlamosak lennénk avíttnak és
porosnak tekinteni, e „belső látással", a
szavak e drámai analízisével, ami a Čino-
herní Klub módszere és fő ereje, új élet-
erő, alig sejtett intenzitás fedezhető fel.


