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Ádám ismét németül

Új Madách-fordítása Klagenfurti Városi
Színház előadásában

A klasszikus remekművek örökifjak, for-
dításaik viszont korhoz kötöttek, sorra,
rendre elavulnak. Ez késztette Sebestyén
Györgyöt Madách Imre művének új német
nyelvű fordítására. Az újabb átültetés
céljául tűzte, hogy mai élő német nyelven
megszólaló Tragédia-fordítással végképp
megharcoljon a német nyelv-területen
mindmáig élő korábbi előítélettel, a „Faust-
epigonizmus" vádjával. Ezért elsősorban
nem olvasásra szánt drámai költeménynek,
hanem élőszóban elhangzó színpadi műnek
fogta fel a drámát. Ebben, Az ember

tragédiájának a Fausttól független, önálló,
eredeti alkotásként való elismertetéséért
vívott harcában újabb fontos lépést tett
azon az úton, amelyen jeles elődje,
Mohácsi Jenő fél évszázaddal korábban
elindult. Mohácsi 1933-ban megjelent
fordításakor azt vallotta, hogy elődjei közül
Dóczi Lajos verses fordítása „hangzásban,
szépség-ben felülmúlhatatlan", de Goethe
nyelvi fordulatait használva szinte önként
vonzotta a „Faust-utánzat" vádját. Mohácsi
szerint Madách fanyar, szögletes, sarkos,
nem lehet stílusa egyenlőtlenségeit simává
kerekítve klasszikus Goethe-jelmezbe
öltöztetni. Ezért már ő is arra törekedett,
hogy élő német nyelvre épülő, nem-csak
olvasható, de jól is mondható „fault-
talanított" átültetést teremtsen, mi-közben
meg is fogalmazta azt a mindmáig
érvényesnek tűnő tételt, hogy szerinte
minden nemzedéknek újra kellene a maga
számára fordítania a klasszikusokat.
Mohácsi fordítását vitte színre 1934-ben a
bécsi Burgtheaterban Hermann Röbbeling
híres rendezése. Am fél évszázad múltán a
Mohácsi-féle fordításra is sors-szerűen
beigazolódott szerzőjének a kor-hoz
kötöttséget illető megállapítása. 198z-ben a
Goethe-megemlékezések alkalmából az
osztrák rádió sorozatot készített a Goethe-
hatásra született művekből, és erre az
alkalomra készült az el-avult fordítások
helyébe Sebestyén György élő német
nyelvre való új Tragédia-fordítása.

Ez hangzott el 198 3-ban a Klagenfurti
Városi Színházban a mű centenáriumára
rendezett tisztelgő előadáson. Ezt hallot-

tuk Budapesten a klagenfurtiak vígszín-
házi vendégjátéka alkalmával 84 májusá-
ban. A vígszínházi vendégjáték alkal-
mából a Magyar PEN Clubban az új
fordításról rendezett vitában maga Se-
bestyén György beszélt a fordítás nehéz-
ségeiről. Lehet, hogy a korábbi német
változatok, mondta, formailag hívebben
követték Madách szövegét, de éppen
pátoszuk nehezítette meg befogadásukat.
Márpedig a mai német nyelvű színpadon
vagy zengenek a sorok, de elsikkad a
gondolat, vagy arra törekszik a fordító,
hogy a madáchi gondolatokat közvetítse a
német közönségnek. Madách ugyanis
szerinte ma ismeretlen a német nyelvterü-
leten. Olyan fordítást kellett tehát ké-
szíteni, amely megtalálja az utat azokhoz a
befogadókhoz, akik minden előítélet és
előzetes ismeret nélkül ülnek be a né-
zőtérre.

Érdemes néhány jellegzetes, éppen
Mohácsi által kiemelt példán nyomon
követnünk a nemzedékenként való újra-
költés, korszerűsítés sajátos módszereit. A
„fausttalanítás", a beszélt német nyelvhez
való közelítés folyamatát világosan
szemlélteti a négy évtizednyi távolságra
egymást követő három fordítás egy-egy
azonos részének összevetése.

14. szín. Az utolsó előtti képből (Jeges
táj)

Dóczi (1891):

Was suchen wir im grenzenlosen Schnee,
wo

Hohláugig uns der Tod entgegengrinst?
Wo nur ein Seehund Lebenszeichen gibt,
Der, aufgescheucht, hinab sich stürzt zur

Flut?
Wo selbst die Planz im Lebenskampf

ermüdet,
Vom Moos nur schwach ein

Zwergstrauch sich erhebt
Und unterm Nebel rötlich kalter Mond Als
Totenlampe in die Gräber

leuchtet?

Mohácsi (1933):

Was wandern wir im unenedlichen
Schnee,

Wo Tod mit hohlen Augen stiert,
Nur hie und da ein Seehund bellt, Ins
Wasser stürzt, von uns erschreckt, Wo
schon die Pflanze kampfesmüd, Der
Strauch verzwergt im Moose

schwankt,
Der rote Mond durch Nebel kühl
Als Totenlampe blickt ins Grab.

Sebestyén (1983):
Was wandern wir endlos durch Eis und

Schnee,
der Tod betrachtet uns mit hohlen

Augen.
Wenn ein Seehund das Knirschen

unserer Schritte
bőrt, taucht er unter. Danach: kein

Geräusch.
Sogar die Pflanzen wollen nicht mehr

leben:
verkümmertes Gewächs im grauen

Moos.
Der rote Mond hinter den Nebelfetzen:
über der Totengrube schwaches Licht.

Hogy csakugyan nem lehet könnyű
napjainkban Madách művének a német
nyelvterületen való áttörése, azt tanúsítja
többek között egy nagy művészi, techni-
kai felkészültséggel és apparátussal létre-
hozott, merészen modernizáló kísérlet
meglehetős bukása 1967-ben. A Burg-
theaterben Ulrich Erfurt rendezése eleve
nem bízott a darab mai hatásában; mun-
katársa, a fordítást elkészítő Rudolf Henz,
nagyjából abból indult ki, hogy ehhez
hasonló költemények sikerét a német
nyelvterületen két mozzanat biztosít-
hatja: a nyelvi részletek, gondolatok,
hangulatok költőisége, vagy a cselekmény
magával ragadó, sodró nagyvonalúsága.
Ezeket a nyelvi értékeket szerinte A z
ember tragédiája nem nyújthatja a német
közönségnek, mert vagy menthetetlenül
Faust-utánzatnak hat, vagy pedig a
fordítás olyan költőóriást igényel, amilyen
ma aligha akad. Nagyvonalú, magával
ragadó viszont a Tragédia cselekménye,
felépítése, eszmeisége, drámai szerkezete,
és Henz ezt próbálta érvényre juttatni
azáltal, hogy csupán az égi, paradicsomi
jeleneteket fordította emelkedettebb
ötödfeles jambusokban, a többi képet
szándékoltan nyers, kopár prózában írta
át. Ezt a lemeztelenített, „fausttalanított"
szöveget a rendező Ulrich Erfurt modern
színpadtechnikával, szín-padi hatásokkal
és erősen dzsesszes kísérőzenével
igyekezett felfokozni.

A Hamburgban és amerikai színházak-
ban képzett rendező nem ismerte a bécsi
hagyományokat, és rendezése olyan ki-
hívásként hatott, amelyet a konzerva-
tívabb bécsi ízlés elutasított. Heinz Kin-
dermann egyébként egy 1983-ban történt
beszélgetés alkalmával „késői expresszio-
nistának" jellemezte Henz fordítását, és
megítélése szerint a rendezés szerencsés
színpadi megoldásai ellenére sem ér-te el
az 1967-es színrevitel az 1934-es elő-



adás és fordítás kiegyensúlyozottságát,
ezért is a Tragédia megújulását remélő
várakozással tekintett Sebestyén György
akkor készülő munkája elé.

A Klagenfurti Városi Színház ilyen
előzmények után vállalkozott a nagy
tiszteletet érdemlő feladatra, hogy a maga
ugyancsak szerényebb körülményei között
létrehozza az új fordítást meg-szólaltató
kiegyensúlyozottabb előadást, amellyel
másfél évtizednyi hallgatás után ismét
megszólalhatott Madách műve német
nyelven.

Fordító és -- szintén magyar származású
- rendező, Ferkai Tamás a magyar és
osztrák hagyományok ismeretében
mélységes tisztelettel és a mű mához szó-
ló modernségébe vetett hittel közeledtek a
Tragédiához, ugyanakkor arra törekedtek,
hogy a modern fordítás szellemével
egybehangzó korszerű színházi eszkö-
zökkel hozzák közel a művet az avatatlan
német nyelvű közönséghez.

A színészek szépen kidolgozott dik-
ciójában érthetően, könnyen követhető-en
hangzottak el a madáchi gondolatok. E
gondos szövegmondásnak köszönhető-en
állapította meg Boldizsár Iván a fordítás
méltatásánál a PEN Club vitáján, hogy az
előadás hallgatása közben gondolatban
összevetette a jól ismert és szál-lóigévé
vált madáchi fordulatokat, és a sebestyéni
megoldások mély beleérzés-ről
tanúskodtak, igen találóak voltak. A
színház körülményeiből eredően kis
létszámmal kamaradarabnak rendezett
előadásban a rendező a szükségből erényt
kovácsolt, színpada sallang nélkül mind-
végig a dráma fő vonulataira koncentrál. A
három órára rövidített, két részre osztott
előadásban lényegre korlátozott, jó
arányérzékkel szerkesztett díszletek között
egyszerű, de mindenkor stílusos jelme-
zekben pereg az előadás. A célszerűen,
mértékkel alkalmazott szcenikai eszközök
korszerűek, az egyes képek közötti
változások gördülékenyen, szellemesen
megoldottak.

(Kepler egy helyben maradva előttünk
változik köpenyét ledobva Dantonná, a
csillagvizsgáló torony emelvénye lesz a
guillotine. A kezdésnél a mennyben az
üres színpadon lépcsős emelvény tetején
szürke fényű „űrben" alulról megvilágított
kámzsás fémszoborként áll a négy
főangyal. A falanszter-színben a színpad
mélyén elhelyezett ipari tévéből beszélő
fej diktálja a fenyítéseket osztogató ag-
gastyán szövegét.)

Az együttesből a Lucifert alakító Peter
Ertelt színészi egyénisége, szép dikciója,

eleganciája révén vonja magára a figyel-
met. Adata) alakítója a magas, vállas al-
katú Walter Holub legjobban mint
Danton és az utolsó jelenet tragikus
emelkedésében tudta érvényre juttatni
dinamizmusát, temperamentumát. Elfride
Schüsseleder Évája is leginkább a Prága-
Párizs -Prága színben talált magára. A
rendezésnek is ezen a drámai csúcspon-
ton és az ezt követő londoni színben si-
került legjobban megtalálnia a drámai
sodrást, a közönséget megragadó feszült-
séget. Más színek olykor halványabban, a
keretjáték jelenetei (így a mindenkor
nehezen megoldható paradicsomi kép is)
a közönségtől inkább távol álló, szép
dikcióval elhangzó illusztratív morali-
tásként hatottak.
Mindezzel együtt legnagyobb tisztelettel
kell szólnunk erről a nemes vállalkozás-
ról, amely a világosan áttekinthető, ará

nyaiban kiegyensúlyozott előadással más-
fél évtizednyi csend és egy vihart kavaró
előkelő bécsi előzmény után az új fordí-
tást megszólaltatva tisztelgett Madách
remekművének centenáriumán. Nemes
ismeretterjesztő missziót teljesített ezzel
a hagyományokat tiszteletben tartó
előadással, amely ugyanakkor az értel-
mezés némely vonatkozásában a legújabb
felfogásokra is utalva alapjában generá-
ciós drámaként, a pályakezdő fiatalság
mindenkori drámájának mutatta be a
Tragédiát. (A paradicsomi képben - kissé
Hundertwasser stílusát idéző - naiv fest-
ménynek ható paradicsomi kertben gyer-
mekek módjára kergetőző emberpárral
indul a színmű, a férfivá érett tragikus
Adámig a befejező színben.) Sebestyén
György szépen mondható és első hallásra
felfogható, a mai beszélt német nyelven
megszólaló fordítása valóban sikerrel

Az ember tragédiája a klagenfurti színház előadásában



szolgálta Madách gondolatait a mai német
nézővel megismertető célkitűzést. Ez a
tudatosan vállalt célszerűség pótolta
olykor az emelkedettebb költőiséget is.
Bizonyos mértékig erre utalt Keresztury
Dezső is, amikor a PEN Clubban rendezett
vitában elismeréssel szólt a fordító azon
törekvéséről, hogy a filozófiai gon-
dolatokat kifejtő drámai költeményt
színdarabként közelítette meg, ugyanakkor
figyelmeztetett néhány példával a
jambusok időnkénti sántítására is. Az
észrevételeket a fordító magáévá is tette, a
további csiszolások számára, mert hiszen
nyilvánvaló, hogy ha kiváló Romérosz-
fordítónk, Devecseri Gábor azt vallotta,
hogy klasszikus remekműfordításait
sohasem - a kinyomtatás után sem - tartja
befejezettnek, akkor remélni lehet, hogy a
jelen Madách-fordítás szépen csengő,
találó fordulatai mellé majd idővel
felzárkóznak a most még költőiségben
mögöttük elmaradó verssorok is, és a
munka nyomtatásban való megjelenése
újabb lépés lesz a mű szélesebb körű
nemzetközi megismertetéséhez.

Amikor a Tragédiának a világ színpa-
dain való további térhódításához fűzünk
reményeket, egyben titkon azon keser-
günk, hogy más írógéniuszainkhoz ha-
sonlóan a nyelvi korlátok gátjai, szorításai
Madách Imrét sem juttatták még ez idáig
az őt megillető világirodalmi rang-ra, és
csak bizonyos évforduló-alkalmak-kor
kerül nemzetközi reflektorfénybe a
Tragédia, és élénkül meg iránta a határo-
kon kívüli érdeklődés. Mégis, a cente-
náriumot követően talán van most ok né-
mi bizalomra is. Száz évvel ezelőtt Paulay
hősies kezdeményezése könyvdrámából
színpadi művé avatta a Tragédiát,
megnyitva számára a világirodalom felé
vezető útját, és ő maga még megérhette az
1892-es hamburgi és a bécsi előadások
európai sikerét, napjainkban száz év múl-
tán már a világ huszonkilenc nyelvén
olvasható a mű, és a legnagyobb külföldi
színpadokon is előadják. Érdekes jelenség
viszont, hogy az utóbbi évtizedekben
javarészt Kelet-Európában történt a mű
színpadi térhódítása, és a kritikák tanúsága
szerint ide is fűződnek az újszerű, sikeres
megközelítésként üdvözölt rendezések is.
Talán éppen ott, ahol a külhoni rendezőket
nem köti a szöveghűség, és a Paulay Ede
óta tar-tó színpadi tradíció. (Említendő
többek között Kaarel Ird híressé vált tartui
rendezése.)

Ebben a nemzetközi körképben a német
nyelvterület és mindenekelőtt Auszt-

ria a közös történelmi múltból adódóan
természetszerűleg sajátos helyet foglal el.
I la nyilvánvalóan el kell fogadnunk a
tárgy legjobb ismerőjének, Sebestyén
Györgynek a megállapítását, hogy Ma-
dách műve ma ismeretlen az osztrák kö-
zönség körében, és ha a szó valódi ér-
telmében nincs is hagyománya a Tragédia
színpadi előadásának, Európa többi or-
szágától eltérően a múlt század vége óta
itt mégis van bizonyos múltja A z ember

tragédiájának. Ritkán felbukkanó előadásai
alkalmával hol siker, hol bukás vál-
takozása jellemezte színpadi pályafutását,
sőt bizonyos politikai, társadalmi
körülmények között hangsúlyos politikai
aktualitást is nyertek az egyes előadások.
Úgy tudjuk, Hitler uralomra jutásának
évében Röbbeling rendezése erős anti-
fasiszta színezetű visszhangot váltott ki,
szenvedélyeket kavart. Hevesi megálla-
pításával élve minden mű életrevalósá-
gának próbája, hogy mennyire tud vál-
tozni, haladni az idővel. Ugyanakkor
nyilvánvalóan minden újabb színrevitel
sikerének titka, hogy mennyire tud talál-
kozni a játékstílus az adott kor és közön-
ség igényével. Ilyen vonatkozásban a
fentivel ellentétben a bécsi közönség igé-
nyével nem találkozó, talán kissé szélső-
ségesen korszerűsítő előadásként tartja
majd számon az 1967-es musicalszínezetű
rendezést az osztrák színháztörténet. Ám
az is nyilvánvaló, hogy a klasszikus re-
mekmű „megsértésével" heves tiltakozást
kiváltó előadás mint negatív előzmény
óhatatlanul hatott egyfelől az új fordítás,
másfelől pedig a klagenfurti elő-adás
megteremtésénél is. Ezúttal tehát
korszerű, ám a hagyományt tiszteletben
tartó alapvető ismeretet terjesztő előadás
volt a cél.

Ennek játékstílusát megteremteni nem is
kis feladat; több évtizedes hazai gyakorlat
tanúsítja, hogy bár a történelmi-
képeskönyv-felfogás régen a múlté, a
játékstílus és a szövegmondás nehezen tud
szabadulni a romantikus hagyományoktól.
Am kétségtelen, hogy nálunk is alapjában
véve többféle Tragédia-elő-adásra van
igény. Azok, akik hazánkban betéve
ismerik a Tragédiát, és számos változatát
látták színpadon, izgalommal várják az
újszerű olvasatokat, gyönyörűséggel
üdvözlik Ruszt József- Gábor Miklós
közös alkotását, a mai világképet hordozó,
fájdalmasan kiábrándult, vonzó,
ballonkabátos Lucifert, aki mai hét-
köznapiságával egyetemben tökéletes
költőiséggel élteti a verssorokat. Ugyan-
akkor maga Gábor Miklós a mindenkor

önkritikus világossággal fogalmazó szín-
művész -- maga is azt vallja egy interjú-
ban, hogy a pesti „vájt fülű" közönség-nél
aratott viharos sikere nem azonos a
zalaegerszegi iskolai fiatalságra gyakorolt
hatással, azokéval, akik most találkoznak
először Madách művével. Ennél a kö-
zönségrétegnél talán még hazánkban is
egy klasszikusabb, hagyományosabb elő-
adással kell majd először megalapozni az
ismeretterjesztő munkát. Annál valószí-
nűbb, hogy ez a jelentős Ruszt-Gáborféle
előadás, amely számunkra az „élet-érzés
84", „kortársunk Madách" és „Lucifer
noster" jelzőkkel illethető, a klagenfurti
osztrák közönségnél esetleg
idegenkedésre, értetlenségre találna.

A határainkon kívüli érdeklődés egyik
biztató mozzanatának mondható az is,
hogy az utolsó évtizedekben a külhoni
irodalmi színházi világ jeles tudósai ré-
széről a „Faust-epigonizmust" beható
elemzéssel visszautasító tisztultabb Tra-
gédia-értékelések láttak napvilágot. A
francia Jean Rousselot költő-professzor a
magyar irodalom nagy tisztelője és a
Tragédia francia nyelvű fordításának elké-
szítője (1966) fordítása előszavában a mű
világirodalmi helyét keresve a meghatáro-
zásánál az „egyetemes" jelzőt használja.
Olyan egyetemes műnek tartja, amely
összefoglalja kora nagy filozófiai és tudo-
mányos újdonságait , az ember, a föld és a
kozmosz jövőjét olyan erővel láttat-ja,
mint Shakespeare, Goethe, Milton, Blake
és Hugo. Az ember tragédiájának költőjét
prófétának látja, felelőssége és
komplexitása egyenrangú a Faustéval,
modernsége pedig Kafka, Sartre és a mo-
dern irodalom más nagyjainak társaságá-
ba emeli Madách Imrét. A hazájában ak-
kortájt bekövetkezett változásokban egy
olyan egyetemes megmozdulás töredékeit
látta meg, amely nem csupán a tár-
sadalomnak, hanem magának az ember-
nek a struktúráit is érinti majd.

Madách művének világirodalmi helyé-
ről szólva Heinz Kindermann (1963) is
megjegyzi, hogy a Fausttal való rokon
vonásai miatt értékelték le a művet, holott
Goethe itáliai élményei hatására a
humanizmus és a reneszánsz elképzelé-
seiből, eszményeiből indult ki, melyeket
csupán az ókori világgal szembesített,
Madách viszont egészen más alapra he-
lyezve vezeti végig hősét az emberiség
történetén, és a magyar történelem akkori
mélypontján tollat ragadó költő túllép
önnön kételyein, pesszimizmusán, és a
haladás, az emberi küzdés értelme mellett
foglal állást. Kindermann ugyanakkor



azt is megfogalmazza, mi a számára „spe-

ciálisan magyar" ebben a műben. (A jeles

színházi tudós szubjektív megjegyzése

talán azt is jelzi, hogy nyugati szomszé-

dainknál természetszerű leg olykor a kö-

zös múlt, a „monarchia" szemüvegén át

is szemléli esetleg a drámát.) Meglátása

szerint a „speciálisan magyar" alighanem

az a túlzás vagy felfokozás, amellyel a

magyarok gyakran önmagukról beszél-

nek, szerinte Madách az emberiség min-

den fejlődési fokát ilyen eltúlzással ábrá-

zolja, és a professzor ugyanakkor remé-

nyét fejezi ki, hogy Sebestyén György ak-

kor éppen készülő fordítása Henz „eksz-

tatikus nyelvezeténél" sokkal frissebb

lesz, és várhatóan megújítja Madách mű-

vét,

A Magyar PEN Clubban az új fordítás-

ról rendezett vitában Boldizsár Iván fel-

vázolta Sebestyén György írói pályáját,

aki úgy lett németül író, mi több az oszt-

rák irodalom egyik vezető szervező egyé-

nsége, hogy közben sohasem tagadta Meg

szülőanyját, a magyar irodalmat. Évek óta

hazánk irodalmát ismertető,

irodalomközvetítő missziót tölt be; ta-

núsítják ezt kitűnő műfordításai, amelyek

között ott találjuk Krúdy Gyula, Illyés

Gyula, Hubay Miklós és Mészöly Miklós

írásait, valamint egy gazdag anyagú mai

magyar novellaantológiát. Sebestyén

György írói munkáit, verseket,

regényeket, útirajzokat, esszéket

gyű jteményben készül magyarul megje-

lentetni a Gondolat Kiadó. Az író mint az

osztrák PEN Club alelnöke, kultúr-

diplomataként is az osztrák és magyar

irodalom kölcsönös megismertetésén

munkálkodik. Kismartonban jelenik meg

főszerkesztésében a Pannonia, alcíme sze-

rint „az európai együttműködés

folyóirata." , amely a Duna-völgyi népek

irodalmát, kultúráját kívánja egymáshoz

közelíteni, az érintett ország legjelesebb

íróinak és szerkesztőinek közreműködé-

sével. Az új (legjobb tudomásunk szerint

ez idáig tizenharmadik) német nyelvű

Tragédia-fordítás mindenképpen fontos

lépés ahhoz, hogy Madách remekművének

utat nyisson az európai kultúrában.

Reméljük, hogy amikor a fordítás könyv

alakban is megjelenik, a klagenfurti elő-

adást újabb értékes vállalkozások fogják

követni.

NÁNAY ISTVÁN

Commedia dell'arte

A brnói Divadlo na Provázku előadása

1967-ben a brnói színművészeti főiskola
három végzős rendezője és egy
dramaturgja színházat alapított. Ossze-
találkoztak egy kivételes képességű pan-
tomimussal, és együttesen egy olyan kis
társulatot hoztak létre, amely hoszszú
évek alatt közös munkával egy sajátos
stílusú, költői mozgásszínházi formát
alakított ki. A Divadlo na Provázku -
magyarul: Színház a pórázon - a cseh
kisszínházak legjobbjaihoz például a
Cinoherni klubhoz, az Y Studióhoz, a
Divadlo na Zábradlihoz (Színház a kor-
látnál) - hasonlóan kísérleti színház,
amely azonban nem csupán a színházi
formákat igyekszik megújítani, nemcsak új
kifejezőeszközöket keres, árnyaltabb
színházi metaforikus nyelvet akar kidol-
gozni, hanem mindenekelőtt az a célja,
hogy a mai valóság összefüggéseire az
adott lehetőségeken belül a maga állan-
dóan formálódó művészi eszközeinek a
segítségével keressen magyarázatot.

A hatvanas években alakult cseh kis-
színházak kimondva vagy kimondatlanul a
cseh . nemzeti színjátszás két világháború
közötti időszakának avantgarde tö-
rekvéseit folytatták, ami az elődök gya-
korlatához hasonlóan egyrészt a meg-lévő
akadémikus színjátszás tagadásában,
másrészt a társadalmilag-politikailag
progresszív tartalom és az azt kifejező új
forma dialektikus egységében nyilvánult
meg. Természetesen a kis-színházi
mozgalom nemcsak a maga korának
színházi gyakorlatát kívánja megújítani,
hanem a cseh avantgarde eredményeit is.
Ugyanakkor nem a minden áron való, a
l 'art pour l 'art újat akarás jellemzi a
legjobb kisszín-házakat, hanem a
megszüntetve meg-tartás attitűdje, azaz az
új keresése az elődök által teremtett
értékek megóvásával párosul, s ezáltal a
hagyomány és a modernség színházanként
más-más formában megnyilvánuló, sőt
előadásonként is eltérő módon megjelenő
szintézise jön létre.

A Színház a pórázon első hét éve a
kísérletezés, a tanulás, az improvizációs
technika elsajátításának időszaka volt . Az
1974 tavaszán bemutatott Commedia

dell'artéban sikerült először megteremtenie
a társulatnak a tartalom és forma, az
újítás és hagyomány sajátosan erre a
színházra jellemző összhangját. Ez az
előadás tíz éve van műsoron, s nemcsak
Csehszlovákiában, de szinte egész Euró-
pában ismertté vált. Tíz országban
mutatták be a produkciót (Franciaor-
szágban, Ausztriában, Olaszországban és
Lengyelországban több alkalommal is) .
Ezzel az előadással a tíz színészből és
két színésznőből álló társulat amely je-
lenleg a brnói Állami Színház kötelékébe
tartozik - olyan színházi formát keresett
és talált, amely a tradicionális
népszínházi keretek között mai gondola-
tok kifejezésére alkalmas. Ez az impro-
vizációkra épülő előadás alapvetően meg-
határozta a színház stílusát, amelyre leg-
inkább az egymást átható költőiség és
groteszkség jellemző. Műsoruk rendkívül
sokoldalú: a gyerekeknek szóló „krumpli
színház" (krumpliból készült bábokat is
felhasználó előadás) és Alekszandr Mitta
Ragyogj, r a g y o gj, csillagom szovjet filmből
ismert tragikusan poétikus története,
Vladimir Paral A kívánatos nő című
írásának feldolgozása és az Alice

Csodaországban, Brecht Kispolgári nászának a
tandrámából abszurd komédiát varázsló
produkciója és az egy személyre épülő,
az élet mindennapjainak egyszerre
komikus és elszomorító helyzeteiben a
varázslatos tehetségű Alena Ambrova
chaplini tisztaságú és igazságú
kisemberének csetlés-botlását bemutató
Pas de deux (ezt a két előadást a budapesti
műegyetemi mozgásszínházi fesztivál
közönsége is láthatta 1981-ben), a Pezza

versus Csorda című bohóctréfa-sorozat és
egy cseh népi bősről szóló Ballada egy

banditáért című népi musical, a
reneszánszát élő Beatles-zene és a
némafilm mozgásvilágának
összeötvözéséből született
busteriumjáték, a Blöff és az egyik
legutóbbi bemutató, a Commedia dell'arte

folytatásának is tekinthető Prnntalone újra

Ausztráliában című elő-adás egyként
szerepel a repertoárjukon.

A Csehszlovák Kultúra Napjai című
magyarországi rendezvénysorozat egyik
kiemelkedő eseménye volt a Színház a
pórázon együttes vendégszereplése, ame-
lyet ugyan feltűnően és érthetetlenül kis
hírverés előzött meg, mégis a Commedia
dell'arte-előadást a közönség - akárcsak:
otthonában, itt is a zömmel fiatal
értelmiségi közönség - nagy ovációval
fogadta.

Az előadás tulajdonképpen kollektív
alkotás, de íróként és rendezőként a


