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létét a változatlanul erős látogatottság
garantál-ja; ide tartozik a, Činoherní Klub is.
Végül a negyedik csoport léte borotvaélen
táncol; ott „alap-vetően újra kell gondolni" a
működést.

A felszabadulás lelkesedése elült, a múlt fel-
dolgozásának örömét kiszorították a fordulat
mindennapi gondjai. Ilyen körülmények között a
színigazgatók valóban nem tehetnek mást, mint

hogy a prágai színházi térképen újonnan megha-
tározzák a maguk helyét, és megkeressék a ma-
guk saját közönségét. A Vencel téri Szemafór
Színház például nagy sikerrel erősítette meg mű-
sora kabarévonulatát; épületéből a csehszlovák
televízióval együttműködve minden második
szombat este népszerű műsort közvetítenek,
amelyben a talkshow elemei is helyet kapnak.

Boris Hybner színész-rendező a maga frissen
alapított magánszínházával, a Gaggel be akarja
bizonyítani, hogy a maga erejéből, közpénzek
nélkül is elboldogul. Együttesét előadásokra
szerződteti, és azt reméli, hogy a szükséges
pénzt mindenekelőtt a gyalogoszónában rende-
zett, turistacsábító pantomimes produkcióival
fogja előteremteni. A Realista Színház új igazga-
tója, Václav Petrmichl smichovi épületében kul-
turális központot akar berendezni, galériával és
művészkávéházzal, az eddig jórészt klasszikus
műsor pedig olyan rugalmas lesz, hogy időszerű
politikai eseményekre is lehet keretein belül ref-
lektálni; így történt ez nemrég a Res Baltica című
műsor esetében is.

Jaroslav Vostry azonban éppenséggel nem
ezt az utat akarja járni. „A színház szempontjából
csöppet sem előnyös, ha a hírek, események, in-
formációk áradatában az emberek elfelejtik, mi
van a felszín alatt. Éppen a lényeges kérdésekről
nem tudunk így elgondolkodni, az emberi sorsról,
a szerelemről, az életről és a halálról. Pedig
mindez igenis érdekli az embereket, és hallani
szeretnének róla."

A Činoherní legújabb bemutatója Schnitzler
Medardusának átírt változata volt. („Az ifjú Me-
dárd szenvedései címen az Ausztriával való kö-
zös gyökereinket tártuk fel.") Ezután Euripidész
Oreszteszének csehszlovákiai bemutatóját ter-
vezik. („Nagyon aktuális darab, kiderül belőle,
hogy kétezer-ötszáz év óta semmi sem válto-
zott!") Ezt követi majd Birinszkij ukrán író Álar-
cosbálja, „gogoli stílusú vígjáték az 1905-ös év
forradalmárairól".

Vajon visszanyerheti-e a prágai színház azt a
szerepet, amelyet a két világháború közötti Eu-
rópában játszott? Vostry szerint „valahányszor az
elmúlt években egy akármilyen kicsike libera-
lizálás is mentvégbe, mindig képesek voltunk
bekapcsolódni az európai kultúrába, és színházi
életünkre Európa-szerte felfigyeltek. Most sem
adhatjuk fel."
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A prágai Rokokó Színházban tett
látogatásom váratlan akadályba ütközött. A
zavartan mosolygó jegyszedőnő „Ma nem
játszunk" közléssel tessékelte el mára bejárattól az
Angyali üdvözletcímű darab iránt érdeklődőket.
„Csak tizennégy jegyet adtunk el; tudja, a téli
szünidő..." Egy héttel később, az újabb kísérlet
alkalmából az előadást ugyan megtartották, de a
nézőtérnek csak mintegy tizede telt meg.

A darab szatirikusan ábrázolja ama nem ép-
pen feddhetetlen módszereket, amelyekkel En-
gels Frigyes intézi el a Marx házaspárnak a
családfő által teherbe ejtett cselédlány ügyét. A
közönség érdeklődését az a tény sem szította
fel, hogy a szerzőt, Milan Uhdét, a korábbi
másként gondolkodót időközben kulturális
miniszterré léptették elő.

Semmi kétség: másfél évvel a fordulat után a
prágai színház mély válságban van. Jaroslav
Vostry, akit a „bársony forradalom" ismét
vissza-helyezett a Činoherní Klub művészeti
igazgatói székébe, s aki így a csehszlovák
főváros egyik leghíresebb színházát vezeti, a
helyzetet első-sorban a színház megváltozott
társadalmi funkciójával indokolja. Vostry, aki á
hetvenes évek-ben nem rendezhetett, és írásai
csak álnéven jelenhettek meg, így értékeli az
okokat: „Az elmúlt húsz évben
Csehszlovákiában nagy színházi konjunktúra
volt, lévén a színház az egyetlen hely, ahol az
emberek nem hivatalosan össze-gyűlhettek. A
nézők minden előadásban kritikai tüskét
kerestek, és mindig meg is találták. Emel-lett a
szellemileg igényes kínálat abban a kor-
szakban rendkívül fogyatékos volt."

Az elmúlt évad végéig a színház még profitál-
hatott a forradalmat követő általános
lelkesedésből, magyarázza Vostry. Azóta
azonban egyre fogyatkozik a közönség, aminek
ő három okát látja: „Először is a színház
elvesztette publicisztikai vitafórum-funkcióját.
Másodszor, az embereknek anyagi gondjaik
vannak, nagyon be kell osztaniok a pénzüket.
Harmadszor pedig meg-változott a társadalmi
közhangulat. Általános az idegesség, a kezdeti
nagy várakozások után a kétségek lesznek úrrá
az embereken, és ilyenkor persze nem sok
kedvük van elmenni otthonról és összejárni."
Ehhez járulnak még olyan banális tényezők,
mint a félelem a prágai bűnözés

növekvő méreteitől; emiatt több színház már fél
nyolcról hét órára hozta előre az előadás kezde-
tét. Vostry szerint nincs szó a magánszférába
való visszavonulásról, az emberek informálód-
nak, érdeklik őket a parlamenti viták, a televíziós
vitaműsorok. „A közhangulatról van szó, és a
színházak helyzete ezt tükrözi vissza."

A jelenlegi légkör aligha ösztökéli a
politikusokat, hogy a színházakat az eddigi
mértékben szubvencionálják. Mint Vostry
elmondja, Szlovákiában a szubvenciókat
tizenhat százalékkal csökkentették, a
morvaországi Brnóban és Ostravában pedig
húsz százalékkal. Prágában a színházak ugyan
kiharcolták maguknak a meg-előző évben
kapott összeget, de mire mennek vele? Már
most is, alig néhány héttel az árak fel-
szabadítása utána villanyáram, a házbér, a dísz-
letek előállítása és a bérköltség negyven száza-
lékkal lett magasabb, és az év végéig további
harmincöt százalékos emelkedéssel számol-
nak.

Az 1966-ban alapított Činoherní Klub -
amelynek a száját akkor sem lehetett befogni,
amikor a „normalizálás" során hozzákapcsolták a
Vinohrady Színházhoz - magas színvonalú,
polémikus élű intellektuális produkcióinak kö-
szönhetően még így is tartja magát. A 2,4 millió
koronás költségvetéssel működő intézmény
még mindig a jegyárakból tudja fedezni kiadásai-
nak negyvenöt-ötven százalékát.

Ilyen számokról mások csak álmodozhatnak,
kivált mert a főváros színházi kínálata aránytala-
nul bőséges. Az állami és magántársulatok pon-
tos számát még a prágai kulturális hivatal helyet-
tes vezetője, Vlastimil Rajnożek sem ismeri. Mint
mondja, csupán a városi költségvetés által támo-
gatott színházak száma tizenháromra rúg, és kö-
zülük néhánynak több színpada is van. Ehhez
járul még a Cseh Köztársaság által közvetlenül
támogatott Nemzeti Színház, amelynek
költségvetése akkora, mint Prága város egyéb
kulturális kiadásainak összessége.

Rajnożek nemrég az egyik napilapban azt
nyilatkozta, hogy a tizenhárom színházból
legalább kettőt meg kell szüntetni, mivel a
városköz-pontban elképesztően magasak a
házbérek. Egy másik színházcsoport (például
zenés szín-ház, bábszínház) fennmaradását
speciális kínálatuk biztosítja. A harmadik
kategória további


