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HAVEL - SZABADON
z 1968-as prágai tavasz eltiprása,
Havel kitiltása a színházakból s az
életében bekövetkezett változások -
mint errő l maga is vall -
lehetetlenné tették számára, hogy

továbbra is addigi „klasszikusan" abszurd
stílusában dolgozzon. Ezután keletkezett
darabjai - a bennük előforduló komikus
elemek ellenére - sokkal sötétebbek,
'keserűbbek, nyomasztóbbak. A változás
szembetűnő, bár alaposabb elemzés után
kiderül: mindez egyszersmind szerves
folytatása az addigi életműnek. Az
abszurditás kevésbé feltűnően, ezért
hitelesebben, valódi lényegét tisztábban
feltárva jelenik meg. Az alakok súlyos
válságban vannak; az erkölcsi érzék
teljes elvesztése vagy éppen a fizikai
ellehetetlenülés, az emberi, személyes
szabadságuktól való megfosztás
fenyegeti őket. Ugyanakkor a darabok
legfőbb motívuma: az ember
identitászavara, valamint az egyén és a
lélektelen, embertelen rendszer viszonya
a hatvanas évek „trilógiájában" (Kerti ün-
nepély) éppúgy megtalálható, mint a het-
venes-nyolcvanas évek drámáiban (Audi-
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encia, Verniszázs, Largo desolato, Tilta-
kozás).

Különbség mégis van: az első darabok-
ban gyakorlatilag nincsenek pozítiv hő-
sök, a rendszer, az ördögi masinéria las-
san mindenkit saját (alkat)részévé tesz;
még a rokonszenves, jobb sorsra érde-
mes alakok is degradálódnak. A második
korszak küzdő, harcoló figurái viszont bi-
zonyos mértékben pozítiv alakok, hiszen
egzisztenciájukat is feláldozva megpró-
bálnak szembeszállni a mechanizmussal.
A darabok e szereplők rezignációjának
kritikus pontján fejeződnek be, s mindig a
közönségre bízatik annak eldöntése: ho-
gyan lesz (lehet) tovább.

Havel drámái úgy vizsgálják az egyén és
a legszélesebb értelemben vett rendszer
viszonyát, az egyén identitástudatát és
annak külső és belső okokból bekövet-
kező zavarait, hogy szerzőjük életpályájá-
tól és a konkrét történelmi kortól, esemé-
nyektő l elvonatkoztatva is jelentős mon-
danivalót hordoznak. Ezt az igazán sike-
rült előadások is bizonyítják, azok, ame-
lyek nem csupán a szerzővel szembeni
adósság lerovására vagy jelenleg betöl-
tött társadalmi tisztségének „tiszteletére"

készültek, hanem alkotóiknak önálló mon-
dandójuk volt velük. Prága eddig is izgal-
mas, de a tavaly novemberi változások
után újjáéledő, megélénkülő, tovább szí-
nesedő színházi életében két olyan elő-
adás is látható, amely Havel és az alkotók
igazságát egyaránt igazolja.

Az egyik ilyen előadás a Kerti ünnepély
a Nemzeti Színház Új Színpadán; rende-
zője a Budapesten is ismert pozsonyi Vla-
dimír Strnisko. A darab Havel első önálló,
egész estét betöltő műve, amelyet 1963-
ban mutatott be a Divadlo Na zábradlí
Otomar Krejča rendezésében. Az ötvenes
évek tapasztalataiból merítve szól a
totálisan értelmetlen bürokráciáról s az
egyén-ről, aki ha aláveti magát a rendszer
szabályainak, sokra viheti, de ennek
fejében egyéniségét, identitását veszíti el.
Így jár a főhős, Hugo Pludek, az életbe
éppen ki-lépő fiatalember, akinek
nincsenek önálló gondolatai, viszont
minden helyzethez képes alkalmazkodni.
Karrierje a Likvidálási Hivatal kerti
ünnepélyén kezdődik, ahol találkozik a
likvidálási titkárral és titkárnővel, a homo
bürocraticus két jól fejlett példányával,
akik a hivatal, a felettesek minden
esztelenségét szolgai alázattal
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teljesítik. A konkurens hivatal, a hasonlóan
értelmetlen és fölösleges Megnyitó-
szolgálat előadója, Plazák viszont a soha
nem cselekvő, mindenkit agyonbeszélő
funkcionárius típusa. Hugo ügyesen laví-
roz a két hivatal emberei között, s hamaro-
san eléri, hogy mindkét hivatalt fölszá-
molják, s közös intézményt hozzanak lét-
re, Megnyitási és Likvidálási Főigazgató-
ság néven - ennek azonban már ő lesz a
vezetője. Mindezt a dolgok tökéletes
összekeverésével, s az eddigi főnökénél is
lenyűgözőbb, értelmetlenebb és alkal-
mazkodóképesebb halandzsájával üti
nyélbe. Közben azonban elveszti identitá-
sát: önmagát kívánja meglátogatni, har-
madik személyben beszél önmagáról.
Idáig jutva a darabban, addigi nevetésünk
megkeseredik. Íme, (mivé lesz) az ember! -
mondja a szerző.

A rendezés az abszurditás komikumá-
nak és a keserű befejezésnek a kontraszt-
jára épít. A darab hibája a túlságosan
hosszú expozíció. Az ismétlődések egy idő
után már nem a szerkezetet tökéletesítik,
mint Havelnál legtöbbször, hanem kissé
monotonná, tempótlanná teszik az indítást.
A rendező ezt nem tudta áthidal-ni. Az
előadás akkor kezd élni, amikor
megjelenik a színen Boris Rösner kitűnő
Ferda Plzákja.

Hugóval (Ivan Řezáć) folytatott beszél-
getése, valamint a titkárnőjével egy ládá-
ban zajló szeretkezése a komédiavonal
csúcspontja. Ezzel állítja szembe a ren-
dező Hugo önfeladásának teljessé válását,
amikor idegenként tér haza és el-mondja
darabzáró monológját, melyet apja
kérdésére - „Tulajdonképpen ki maga?" -
így indít: „Én? Hogy ki vagyok én? Hát
nézze csak, én nem szeretem az ilyen
egyoldalúan föltett kérdéseket, komolyan
nem! Hát lehet ilyen leegyszerűsítve kér-
dezni?" Erről szól Strhisko rendezése: ha
az ember aláveti magát a rendszernek,
elfogadja szabályait, akkor elveszti a józan
eszét, s a legegyszerűbb kérdéseket sem
teszi föl magának, illetve nem válaszol
rájuk.

A másik hiteles előadás a Divadlo Na
zábradlí Largo desolatója Jan Grossman
rendezésében. A cseh színház egyik má-
gusa 1968 után szintén rögös utat járt be,
bár a hetvenes években -egy ideig külföl-
dön, majd vidéki cseh színházakban
(Cheb, Hradec Králové) - végig dolgozha-
tott. Havelhez való kötődése még a hatva-
nas évekből, a Divadlo Na zábradlí arany-
korából származik -1965-ös Leirat-rende-
zéséről ma is legendák keringenek. Való-

színű, hogy huszonöt év múltán hasonlóan
legendásnak minősítik majd ezt a Largo -
előadást is, amely a jelenlegi prágai
színházi élet legjelentősebb eseménye
(amivel csupán az ugyancsak Grossman
rendezte Don Juan vetekedhet).

A Kerti ünnepély és a Largo két vég-
pont: az egyik a kezdet, az írói pálya
nyitánya, míg Largo a hetvenes-nyolcvanas
évek önéletrajzi ihletésű műveinek
záródarabja. Amíg az Audiencia a rend-
szernek a főhős társadalmi helyzetére, a
Verniszázs pedig a magánéletére gyakorolt
hatását mutatja be, itt mindvégig egyszerre
van jelen mindkét negatív befolyás.

Leopold Kopřiva filozófust egy esszéjéért
börtön fenyegeti, s élete az állandó
várakozás feszültségében telik. Amikor az
állambiztonsági emberek végre megér-
keznek, kiderül: nem egyszerűen bezárni
akarják, hanem önmagából kiforgatni.
Ajánlatuk így szól: elég aláírnia egy nyilat-
kozatot, mely Szerint ő nem azonos Leo-
pold Kopřiva filozófussal, aki az ominózus
művet írta (azaz nem azonos önmagával),
és szabadlábon maradhat. Közben
magánéletében is súlyos zavarok támad-
nak. Nincs a környezetében egyetlen em-
ber sem, akivel valódi emberi kapcsolatot
létesíthetne. Az egyik barát, Oldó neuroti-
kus rettegésben él, ráadásul nem is első-
sorban a házigazda kedvéért, hanem fele-
sége, Zuzana miatt jár hozzá, s amint
teheti, el is tűnik az asszonnyal. A másik
barát, Olbram dúvadként kérdezi: azonos-e
még egyáltalán önmagával. A körülötte élő
nők közül Lucy állandóan vallomásra,
helyzetük tisztázására akarja kényszeríteni
a férfit, szerelmet követel tőle; Markétka
gyerekesen rajongó kékharisnyaként akarja
őt megváltani és fellobbant szerelmét
rátukmálni; Zuzana legalább nem
hazudozik, nem mímel szeretetet vagy
ragaszkodást.

A Largóban merül fel legélesebben a
kérdés: képes-e az ember lelkileg épen,
erkölcsileg sértetlenül végigküzdeni egy
reménytelen küzdelmet, s közben elviselni
a környezet megjátszott érdeklődése
mögött megbúvó közönyt és érdektelen-
séget, az emberi kapcsolatok hiányát.

A Largo desolato címében zenei műszót
hordoz, s felépítésében is zenei kompozí-
ció. Nyomon követhető benne Havel von-
zalma a szimmetria és a motívumok is-
métlése iránt. Szimmetrikus a mű felépí-
tése a bevezető és befejező némajáték

Leopold: Jiří Bartoška
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Jelenet Havel Largójának előadásából

révén, kettőzöttek a szerepek (két-két bel-
ügyes, rendőr, barát, hódítani akaró nő).
Zenei indíttatású például az ötödik kép
befejező jelenete, amelyben a sorra meg-
jelenő szereplők egy-egy mondatot ismé-
telnek kórusszerűen, szinte az őrületig.

Jan Grossman legnagyobb rendezői le-
leménye a darabot indító és záró némajá-
ték megoldása: a szerzői utasítást ugyanis
a szerző hangján szólaltatja meg. Ennek
számos jelentésrétege van. Amikor a
hang először megszólal, a cseh közönség
legnagyobb részében azt a közvetlen ha-
tást váltja ki, hogy végre, újra itt van,
megérkezett régi színpadára a tiltott, kiát-
kozott, elűzött kedvenc, a színház egykori
dramaturgja és háziszerzője! A magnó-
hang arra is utal, hogy a szerző darabjai
sokáig titokban terjesztett magnókazettá-
kon - melyekre ő maga mondta rá a
szöveget - jutottak el a cseh értelmiség
egy részéhez. Havel hangja azt is jelzi: ne
vegyük túl komolyan az életrajzi hasonló-
ságot, Kopřiva nem Havel, még ha szá-
mos életrajzi momentum azonos is. De
utalást vélünk fölfedezni a szerző megvál-
tozott státusára is: „fentről", határozott
hangon irányít, de nem veszíti el megérté-
sét, szeretetét az irányítottak iránt, s meg-
változott társadalmi helyzete ellenére is
jelen van a színházban.

A továbbiakban a rendezőnek sikerül
létrehoznia azt a kettősséget, amelyben a
közönség szinte az egész előadást végig-
neveti, miközben a hideg futkároz a hátán.
A környezet ábrázolásában Grossman ki-
emeli a szövegnek azt az utalását, hogy itt

tulajdonképpen mindenki előre betanult
szöveget mond, mindenki szerepet játszik
Leopold előtt: egyszerre, egymást kiegé-
szítve, egymás szavába vágva ugyan-
azokkal a szavakkal és mondatokkal
mondják a szöveget; Lucy többször bele-
kezd a mondanivalójába, s miután megza-
varják, újrakezdi; Markétka mint iskolai
leckét darálja a mondókáját; Olbram pe-
dig többször bele is néz a papírjába, hogy
kétség se férhessen ahhoz, ő itt bemagolt
mondatokat közöl a barátok nevében.
A komikum és a szorongatottság kettős-

ségét érzékelteti Ivo Žídek kitűnő díszlete
is. A színház kicsiny színpadán félkör ala-
kban elhelyezkedő tizenegy ajtó (ennyi
szereplője van a darabnak!) teszi zárttá,
nyomasztóvá a teret. A középső zöld ajtón
két kémlelőnyílás is van-minta börtönök-
ben. Az otthontalanság, a bizonytalanság
érzését erősíti, hogy a lakásban csupán
egy szét-szétcsúszó, matracokból összetá-
kolt heverő és egy állólámpa az összes
bútorzat; a földön lévő könyvkupacok az
ülőalkalmatosságok. Mindez a csak mí-
melt emberi kapcsolatokkal együtt bizo-
nyos eltávolítást sejtet a realizmustól,
amit a rendező finom utalásokkal a nyil-
vánvaló irracionalitásig fokoz (például
előbb hallatszik a vízcsobogás, mint
ahogy belép valaki a fürdőszobába, vagy
egy adott pillanatban minden kinyitott ajtó
mögül vízcsobogás hangja tölti be a teret,
azaz fölbomlott az idő és a tér,
irracionálissá vált a környezet-sugallja a
rendező).
A fentieken kívül van a rendezőnek egy

mindent eldöntő húzása: Jiří Bartoškára
osztotta Leopold szerepét. A nagydarab,
jó fizikai adottságokkal rendelkező férfi

mérhetetlenül vágyik a meghittségre, az
emberi megértésre, nyugalomra, ráadásul
fizikai valójában is fölébe magasodik
környezetének. Ez azonban korántsem je-
lenti azt, hogy Leopold makulátlan hős
lenne, akit csupán egyértelmű csodálat
illet meg. Nagyon is esendő alak, sok
megnyilvánulását nem értjük vagy nem
szeretjük, mégis maradéktalanul el tudjuk
fogadni ezt a gyarló emberi tulajdonsá-
goktól sem mentes alakot. Harcának kime-
netele végig bizonytalan, sokszor fölülke-
rekednek emberi gyengeségei. Leopold
nem hőstettek véghezviteléért, de önma-
gáért - és sokszor önmagával is - küzd.
Például amikor a belügyesek eléje teszik
aláírásra a nyilatkozatot, a megtört, meg-
fáradt, depressziós férfi a tolla helyett a
fogkeféjét tartja kezében, amit már a bör-
tönbe vonuláshoz készített elő. Itt tehát a
véletlen menti meg a behódolástól, s csak
utólag gondolkodik el és választja a tuda-
tos ellenállást.
Bartoška úgy játssza el Leopold minden

átalakulását, hogy soha nem tudjuk, a
megformált alak mikor őszinte és mikor
nem az; mindig ott lebeg alakításában a
kettősség: az igazi fáradtság és az önsaj-
náltatás, az őszinte vágy a megértésre és
a pózolás, a szeretetéhség és a tetszeni
vágyás. Annál hitelesebb és megrázóbb a
befejezés őszinte pillanata, amikor össze-
omolva, rezignáltan áll az ajtónál, s már a
kémlelőnyíláson sem néz ki.
A két előadás méltó kárpótlást nyújthat a

szerzőnek a sokévi letiltásért. Mű-vészi és
társadalmi szempontból egyaránt fontos
lenne, hogy legalább a Largót a magyar
közönség is megismerhesse.


