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▼ VILÁGSZÍNHÁZ ▼

s években létesített s a kommunizmus ügyének

zentelt színház helyére most egy bank által

zubvencionált szabad piaci vállalkozás került.

Svoboda Laterna Magikáját szintén a kulturá-

is minisztérium szubvencionálta, s a támogatás

olyósítását megszüntették; ez az együttes

zonban mindig is olyan kasszasikert mondha-

ott magáénak, hogy a szubvenció évi egy dollár

elképes összegre korlátozódott. A színház to-

ábbra is eltartja magát, főleg azáltal, hogy -

int már hosszú évek óta - elsősorban a turis-

ák érdeklődését aknázza ki igen eredménye-

en. (A most futó előadások, például az Odüsz-

zeusz, a Minotaurusz vagy Mozart Varázsfuvo-

ájának adaptációja, napról napra zsúfolt háza-

at vonzanak.) Ám a legtöbb cseh színház,

mely ellentétben a Laterna Magikával, a cseh

yelvhez van kötve, aligha élhet ezzel a megol-

ással. Sok színház, miközben hevesen támadja

kormánynak a művészetekkel szembeni piac-

azdasági álláspontját, máris rögtönzött straté-

iákkal próbál védekezni: erősíti kapcsolatait a

ámogatásra hajlandó helyi kulturális intézmé-

Az 1989-es változások után a
posztszocialista"
rszágok közvéleménye komoly
árakozással fordult a művészetek, így a
zínház felé is. Sokan azt várták, hogy a tilalmak
egszűnésével egymás után születnek majd az

rtékes, „világmegváltó" produkciók, sorra
erülnek elő az asztalfiókból a ki nem adott nagy
űvek stb. Hamar kiderült, hogy az elvárások

issé naivak. Az asztalfiókok többnyi-re üresnek
izonyultak, a színházakon pedig szinte
indenütt egyfajta bizonytalanság lett úr-rá. A

izonytalanság az egyes színházakban, de az
gyes országokban is különböző mértékű volt és
ülönböző ideig tartott. Ismereteim szerint se-hol
em okozott olyan mérvű hanyatlást, és nem
utatkozott annyira tartósnak, mint a volt Cseh-

zlovákiában, illetve a szétválás utáni Szlovákiá-
an.

Az említett jelenség okait e helyütt lehetetlen
ifejteni, annyit mégis tudní kell, hogy 1989 no-
embere előtt a csehszlovákiai társadalmi-politi-
ai légkör merőben eltért a magyarországitól. A
atalmát egyre nagyobb veszélyben érző pártból

nyekkel, szívélyes viszonyt ápol a háziurakkal,

kapcsolatot keres a vállalatokhoz, igyekszik

megtalálni a közönségvonzó produkciók recept-

jét, sőt, merőben új színházmenedzselési formá-

kat dolgoz ki.

Öt évvel a bársonyos forradalom után a cseh

színház most is, mint már annyiszor, csak most

más okokból, szorult helyzetben van, és taktikai

manőverezésre kényszerül. Személyi állomá-

nyát, korábbi struktúráit és működési módját

nagyrészt megőrizte, mindazonáltal világos,

hogy egy közelebbről még meg nem határozható

átmeneti korszakot él át. Minthogy számos ko-

rábbi hangadó személyisége lassan pályája vé-

géhez közeledik, könnyen lehet, hogy a cseh

színházak üzemelésének eddigi logisztikája is

elveszíti életképességét. A jövőt mindenesetre

homály fedi.

Slavic and East European Performance;

a New York City University kiadványa, 15. évfo-

lyam, 1995 tavasza

Fordította: Szántó Judit

hiányoztak (vagy nem jutottak szóhoz) a „re-
formkommunisták", a társadalmon belül egyre
fokozódott a feszültség. A politikai „ellenvéle-
mény" kinyilvánításának szinte egyetlen - de
mindenképpen legerősebb, „leghangosabb" -
fóruma a színház volt. A színház tehát az érdek-
lődés középpontjában állt. Szlovákiában a politi-
kai ellenvélemény művészileg igen magas szín-
vonalú produkciókban fogalmazódott meg, rá-
adásul a közönség sokszor a nem politikai szán-
dékú mozzanatokat is „egyértelműsítette" és há-
lásan fogadta. Végül a színház, illetve a színházi
emberek váltak a novemberi változások kezde-
ményezőivé és vezéralakjaivá.

Nem véletlen, hogy közvetlenül a „bársonyos
forradalom" kitörése előtt, 1989 októberében A
ma színháza című ostravai fesztiválon a szlovák
produkciók soha nem látott magas színvonalról
tanúskodtak, és hangos szakmai és közönségsi-
kert arattak. Azóta legendássá vált, nemzetközi
sikereket elért előadások születtek az 1988/89-
es évadban: a túrócszentmártoni színház Edin-
burghban díjazott, BITEF-et is „megjárt" Mari-

vaux-ja (A vita) vagy ugyancsak Edinburghban

szerepelt Brechtje (Baal), a Nemzeti Színház Ib-

sen- (A nép ellensége) és Gorkij- (Nyaralók) elő-

adása vagy a Stúdió S Süskindje (A nagybőgős)

és Mrožekje (Emigránsok) stb.

November után a közvetlen politizálás valódi

helyére került, a parlamentbe és a publicisztiká-

ba. A színházakban pedig maradt a tanácstalan-

ság, a bizonytalanság, a hogyan tovább kérdé-

se. Erre a kérdésre a legkülönbözőbb válasz-

adási kísérletek születtek, eleinte kevés sikerrel.

Voltak, akik megpróbálták ott folytatni, ahol a ha-

talom a hetvenes évek elején közbelépett: az ab-

szurdnál, Kafkánál és más tiltott szerzőknél. Ez a

kísérlet szinte teljes kudarcba fulladt. Művészi-

leg érdemleges érték nem született, a közönség

pedig teljes érdektelenségével tüntetett. Az itt-ott

fölbukkanó, addig tiltott kortárs szerzők közül

egyedül a Nemzeti Színház Tábori-előadása

(Main Kampf, rendezte Roman Polák) aratott

szakmai sikert, a közönség azonban ezt sem „dí-

jazta". Mások az addig csak nyomokban föllelhető

„alternatív formákkal" kísérleteztek. Ezekből a

kísérletekből új, a hivatásos színházi struktúrán

kívül álló színház született, a Blaho Uhlár vezette

Stoka, és hivatásos - ugyancsak az állami

struktúrán kívül működő - társulattá vált az addig

amatőr GunaGu. Megjelenésük új szín a szlovák

színházi élet palettáján, a kritika egy részé-nél

tapasztalt hozsannázó fogadtatást azonban,

véleményem szerint, inkább a végre megjelenő

másság fölötti öröm, mint a tényleges művészi-

esztétikai értékek váltották ki.

Tény azonban, hogy a szlovák színháznak

szüksége volt - és van - ezekre a társulatokra,

mert ők jelentik a hivatásos színházból húsz éven

keresztül szinte teljesen száműzött (az amatőr

színházaknál viszont erőteljesen jelenlévő)

„alternatívát". A legtöbb színház első meglepe-

téséből ocsúdva a kommersszel próbálta áthi-

dalni az átmenet nehézségeit. Szerencsére

egyes színházvezetőkben mégis fölébredt az

igényes művész, másutt az egyre szorongatóbb

pénztelenség vált a legfőbb akadállyá. A semmit

ugyanis legalább csillogóan föl kellett volna

öltöztetni. Ez egyedül a pozsonyi Nova Scena

társulatának sikerült. Lúbo Roman igazgató az

egykor Nyitrán (és a zeleneci amatőr csoporttal)

kiváló előadásokat produkáló Jozef Bednárik

rendezővel „giccsgyárat" hozott létre, amely el-

sősorban musical-előadásaival nemegyszer ar-

cul csapja a jó ízlést, de kielégíti a közönség-

igényt.
Az újból felerősödő társadalmi feszültségek és

az a tény, hogy az országban kialakult helyzet ma
rosszabb, mint ahogy azt a többség 1989 után
várta, az alkotók egy részét újra a „politikus
színház" felé fordították. Ennek első jelentős
eredménye a besztercebányai bábszínház (Di-
vadlo na Rázcesti) „profilbővítése" volt. A tár-

HIZSNYAN GÉZA

EGMÉRETTETÉS
SZÍNHÁZI FESZTIVÁL SZLOVÁKIÁBAN



▼ VILÁGSZÍNHÁZ ▼

sulat - vendégként egy-egy jelentős színésze-

gyéniséget is bevonva - az ország egyik jelen-

tős színházi műhelyévé vált. Itt született az 1992/

93-as évadban az elmúlt öt év egyik - talán első -

meghatározó színházi eseménye, a Dominik

Tatarka író életéből és műveiből készült Dojímate

ma velmi (Ön nagyon meghat engem) című

előadás. A besztercebányaiak a gyermekelő-

adások mellett azóta évadonként legalább egy

„politikus", felnőtteknek szóló előadást is készí-

tenek, de ezek közül az említett Tatarka-produk-

cióhoz legföljebb az idei, a 18. századi szlovákiai

boszorkányperek ürügyén a mai hatalom arro-

ganciájáról és mindnyájunk felelősségéről szóló,

Malá nočná slávnost' (Kis éji ünnep/ség) mér-

hető.

A pozsonyi Astorka Színház, az 1972-ben be-

tiltott Korzo Színház „örököse" (1990-től 94-ig

Korzo '90 Színháznak is hívták), eleinte a kény-

szerűen megszakadt (megszakított) hagyomá-

nyokat igyekezett folytatni, mint elsősorban az

Jelenet a Szlovák Nemzeti Színház

Szentivánéji álom-előadásából

abszurd és a kortárs dráma fóruma. Ennek az

időszaknak talán legérdekesebb előadása két

Arrabal-egyfelvonásos volt (A tricikli és a Fando

és Lis, rendezte Stefan Korenči). Kísérleteztek

hazai kortárs szerzővel is: a prózaíró Rudolf Slo-

bodát ösztönözték drámaírásra. Így született egy

nem hibátlan, de fölöttébb izgalmas produkció

(Armagedon na Grbe, rendező: Juraj Nvota). Az

utóbbi időben profilváltás történt a színház dra-

maturgiájában. Szeretnének biztosra menni, el-

sősorban a látogatottság terén, ezért játszanak

musicalt (Kabaré, rendező Juraj Nvota) és „nép-

szerűsített", kissé könnyedre hangolt klasszi-

kust, nagy egyéniséggel a címszerepben (Ros-

tand: Cyrano, rendezte Roman Polák, főszerep-

lő Milan Lasica). Az Astorkában láthatók ma két-

ségkívül a legkiegyensúlyozottabb előadások.

Fiatal erőkből álló társulat formálódik Eperje-

sen, a Jonas Záborsky Színházban; létrehoztak

néhány, a közönség és a szakma köreiben

egyaránt sikeresnek minősített előadást

(Csehov: A medve, rendező: Ivan Holub;

Palárik: Kiegyezés, rendezte Ján Sládeček;

Bryll-Gártner: Üvegre festve, rendező Milan

Antol), az idei évadban azonban mintha

megtorpantak volna.

Az idén hetvenöt éves Nemzeti Színház veze-

tése is nagy igyekezettel végzi munkáját. A

„mélyszlovák", nemzeti beállítottságú kritikusok

(közéjük pártolt át a legtöbb volt párthű ítész) ke-

reszttüzében próbálnak megfelelni a nemzet el-

ső színházával szemben támasztott sokrétű el-

várásoknak. Bármennyire igyekeznek is kerülni

legalább a művészi értékek terén a kompromisz-

szumokat, legjobb produkcióik is inkább csak a

kitűnő színészi teljesítményekkel és egy-két ren-

dező (elsősorban Vladimir Strnisko és L'ubomir

Vajdička) szakmailag perfekcionista, de kissé

fáradtnak tűnő, revelatív fölfedezéseket és újítá-
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sokat nélkülöző, önmaguk legjobb régebbi pro-
dukcióihoz föl nem érő munkáival dicsekedhet-
nek.

A fönti pozitívumok mellett elsősorban a túróc-

szentmártoni Divadlo SNP (Szlovák Nemzeti

Felkelés Színháza) produkciói adnak okot a bi-

zakodásra. Ez a kis színház már többször volt a

szlovák színházi élet „élcsapata", s úgy tűnik, is-

mét ők találtak rá elsőnek a kiútra. Legjobb pro-

dukcióikat a szakmai igényesség mellett szigorú

értékcentrikusság és állandó kísérletező kedv

jellemzi. Szlovák „klasszikusok" újraértelmezé-

sével - V. H. Vladimirov: Zámka škripi (A zár
csikordul) -, prózai alkotások színpadi

adaptációjával - Timrava: Skon Palá Ročku
(Palo Ročko halála) -, új szlovák dráma

bemutatásával - Karol Horák: Divny Janko
(Furcsa Jankó), az el-múlt időszak

legjelentősebb, talán egyetlen jelentős szlovák

drámája Janko Král költő életéről szól, s magyar

szempontból sem érdektelen -, kortárs külföldi

drámaírók szlovákiai fölfedezésével - Herbert

Berger négy egyfelvonásosa -, klasszikus

szövegek újszerű színrevitelével - Gogol: Egy
őrült naplója - hoztak létre néhány jelentős

előadást.

A fönti, kissé talán hosszúra sikerült bevezető
után az idei nyitrai fesztiválról alább következő
beszámoló, remélem, hozzásegít a szlovák szín-
ház jelenlegi helyzetének jobb megértéséhez. A

Nebo-Peklo-Kovárkovo, a Szlovák Nemzeti
Színház előadása (Jana Nemčokova felvételei)

nyitrai fesztiválok története az elmúlt rendszer-

be nyúlik vissza. Több mint húsz éve indult útjára

Májová Divadelná Nitra (Nyitrai Színházi Május)

néven, eleinte mint a Pozsonyon kívüli (vidéki)

színházak versenye, majd a pozsonyi társulatok

bekapcsolódásával mint a szlovák színház

reprezentatív szemléje. A rendezvény 1989

után megszűnt. 1992-ben indította el újra a

Darina Kárová dramaturg (a Szlovák Színház-

művészeti Szövetség elnöke, a fesztivál igaz-

gatója) vezette lelkes csapat, immár minden év

szeptemberében Divadelná Nitra (Nyitrai Szín-

ház) néven. A megújult fesztivál ambíciói most

már jelentékenyebbek: a nemzetközi megmé-

rettetést kívánja biztosítani a szlovák színház

legjobb produkcióinak, az összehasonlítást a

legérdekesebbnek vélt (és természetesen anyagi

és szervezési szempontból elérhető) külföldi

előadásokkal.

A szlovák színház elmúlt évadának Nyitrán

látható terméséből két produkció állt ki minden

összehasonlítást: a túrócszentmártoniak már

említett Timrava-adaptációja (Palo Ročku halá-
la) és a pozsonyi Színházművészeti Főiskola

előadása (Dorst: Ezt a leveletFernando Krapp ír-
ta), Jozef Gombár negyedéves rendezőhallgató

vizsgarendezésében. Gombár átértelmezte

Dorst darabját: nála végül is Krapp erőszakossá-

ga és féltekenysége kerekedik felül, s a házas-

ság Júlia számára végzetessé válik. Az előadá-

son következetesen vonul végig az ironikus tá-

volságtartás, a színrevitel azonban - ilyen fiatal

rendezőnél talán meglepő módon - gondosan

kerül minden külsődleges hatáskeltő eszközt,

minden hamis modernkedést. Legfőbb erénye a

kitűnő színészi alakításokban rejlik (Krapp sze-

repét a még csak másodéves Milan Mikulčík

játssza), s ez mindenekelőtt a rendező kitűnő

színészvezetését dicséri. A szinte üres színpa-

dot (a fekete térben csak egy fehér háttérfüg-

göny, fehér padló és egyetlen ülőalkalmatosság

látható) a három színész teljesen „bejátssza".

Ráadásul fegyelmezetten elkerülnek minden

csapdát, és minden csábításnak ellenállva a

számos helyen kínálkozó öncélú poénkodás nél-

kül játsszák végig az előadást.

A főiskolások előadásával ellentétben a szí-

nészi fegyelem szinte teljes hiánya jellemezte a

Nagyszombati Színház (Trnavské Divadlo) Há-
rom nővérét. A tavaly végzett Sońa Ferancová

rendezése a nagyszombati bemutató után erő-

sen megosztotta a kritikusokat, Nyitrán azonban

már egyértelmű elutasítás fogadta. Ez részben

annak köszönhető, hogy a színészek szinte

semmit sem tartottak be a rendezői utasítások-

ból. Az egyes alakok így a rendezői elképzeléstől

és sokszor egymástól is független, önálló életre

keltek. Ezért nem derülhetett ki, mennyire életké-

pes a rendezői elképzelés, amely a szó

legszorosabb értelmében vígjátéknak kívánta

fölfogni a művet, sokszor - főleg az első részben

- kabarétréfa-szintű ötletekkel. A második részre

az-után elfogytak az ötletek, vagy a szöveg állt

ellen, így a harmadik és negyedik felvonás

meglehető-sen hagyományosra sikeredett. A

nyitrai előadáson ez a két részre szakadás

teljessé vált; az első részben ugyanis a

színészek igyekeztek ki-használni minden poént,

így helyenként elmebetegek és burleszkfigurák

különös kevercsei jelentek meg a színen; a

második részben viszont „drámai" átéléssel néha

melodrámává változtatták az előadást.

A színészek mindent megtettek, mégis nagyot

bukott a Zsolnai Városi Színház mozgásszínházi

produkciója (Makké s n y - Lágy [puha?] álmok).

A mondanivalójában és formai megvalósításá-

ban egyaránt közhelyszerű előadásban a prózai

színészek minden igyekezete ellenére kiütköz-

tek a mozgástechnikai fogyatékosságok. A bírá-

latok többsége azonban inkább az említett köz-

helyességet, valamint az előadás agresszivitá-

sát kifogásolta. A rendező, Miroslav Benka a volt

Jugoszláviából menekült szlovák, aki háborúel-

lenesnek mondott rendezésében expresszív,

külsődleges eszközöket használt, amit a kritiku-

sok többsége határozottan bírált, a közönség

egy részének viszont annál inkább kedvére volt.

Az előadás nyitrai jelenlétének történetéhez tud-ni

kell, hogy a zsolnai színházat Slota Színházának

hívják (Jan Slota, a szélsőséges nacionalista

Szlovák Nemzeti Párt vezére és Zsolna polgár-

mestere); ahol eddig csak szlovák szerzők mű-

veit mutatták be, legtöbbször alig minősíthető

színvonalon. Ezért a látogatók egy része a „más-

ság" fölötti örömében kiállt a produkció mellett.
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Pedig Zsolnán (igaz, csak az idei évad közben

a színházhoz csatolt, egykor gyermekszínház-

ként működő Maják-stúdióban) született egy

olyan előadás, melynek helye lett volna a nyitrai

mezőnyben. A túrócszentmártoni Matúš OI'ha

vendégként vitte színre Schwajda Segítségét.

Az előadás azt bizonyítja, hogy Schwajda műve

korántsem idejétmúlt „szocialista abszurd".

01'ha értelmezésében a hangsúly a környezet kí-

méletlenségére, a másság iránti tolerancia hiá-

nyára került. A Polgárné által mozgásba hozott

bürokratikus mechanizmus feltartóztathatatlanul

dúlja föl a főhős életét. Az előadásban ott a fi-

gyelmeztetés is: vigyázzunk a „lehengerlő", az

embert, az egyént semmibe vevő hatalmi me-

chanizmusokkal! Ennek pedig ugyancsak erős

aktualitása van a mai Szlovákiában. A rendező

legfőbb érdeme, hogy a szélsőségesen külön-

böző színészi képességek ellenére (a főszerepet

vendégként alakító Jana Ol'hová az évad egyik

legjobb női alakítását nyújtja, egyesek képessé-

gei viszont a tisztes amatőrök színvonalát is alig

érik el) egységes, minden részletében apróléko-

san kidolgozott produkciót hozott létre.

Visszatérve a fesztiválhoz: nem sok jó mond-

ható el a nyitrai Andrej Bagar Színház gyermek-

Jelenet a Palo Ročko halála című darab
túrócszentmártoni előadásából (Matúš
Ol'ha felvétele)

előadásáról (Fel'dek-Jakubisko: Perinbaba) és

a Nyitrai Bábszínház hivatalos programon kívüli

produkciójáról (Uhde-Štédron: Ballada a ban-
ditáért). A Nyitrai Bábszínházat a fesztivál főmű-

sorában képviselő előadásról, Marlowe-Goethe

Faustjáról viszont szólni kell néhány szót. Nem

azért, mintha jobb lett volna az előzőknél, hanem

azért, mert a nagyon tehetséges, már több kitűnő

előadást rendezett Ondrej Spišák ezúttal furcsa

csapdába esett: a bábszínházban gyakran föl-

bukkanó Faust-tematikát ezúttal fiataloknak

szánt, drogellenes agitációra kívánta felhasznál-

ni. Eléggé közismert a tanulság, miszerint a szín-

padról elhangzó közvetlen agitáció művészileg

akkor is kétes értékű, ha jó ügy érdekében, jó

szándéktól vezérelve, sőt számos szép színpadi

képet felhasználva zajlik. Ami viszont már szinte

érthetetlen: hogyan lehetett a rendezés annyira

átgondolatlan, hogy a mondanivaló szinte önma-

ga ellen forduljon. A nagyobb hatás kedvéért

ugyanis Spišák „belerendezte" az előadásba a

város legnépszerűbb rockegyüttesét, akik - lás-

sunk csodát - a poklot képviselték mint a

Faustot megrontó, őt a kábítószerre rászoktató

Mefisztó segítői, de a közönség tizenéves részé-

nél minden megjelenésükkel tomboló sikert arat-

tak. Az már csupán a hab volt a tortán, hogy az

előadás vége felé a „megrontók" egyike arra kért

bennünket, hogy egy néma pillanattal adózzunk

a kábítószer-fogyasztás áldozatainak!
A többi szlovák előadás többé-kevésbé sike-

res volt. Igaz, Blaho Uhlár és a Stoka Színház idei

produkciójáról (Nox) a társulat legodaadóbb hí-
vei is elismerik, hogy az ugyancsak az elidege-
nedésről, a kommunikációképtelenségről szóló

tavalyi Eo ipso gondolati többlet nélkül, inkább
csak önismétlésként létrehozott, szöveg nélküli
változata. Nagy sikert aratott a Radosini Naiv

Színház előadása is (Stépka: Materské znami-
enko - Anyajegy). Ez a társulat az elmúlt rend-
szerben és ma is nagyon tisztességes, erősen
politikus humort képvisel, bár előadásaik általá-
ban nem a színpadi megvalósítás különleges
színvonaláról, formai ötletességéről és tökélyé-
ről voltak híresek. Az Anyajegyelőadása (rende-
ző: Juraj Nvota) azonban még így is elmarad az
előző évek legjobb teljesítményeitől. A szöveg
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színvonala a közönség minden szeretete és az

elnéző kritikai fogadtatás ellenére sem lépi túl a

jópofáskodó kabaréhumort.

Csupán a szöveg értéke váltott ki vitát a Nem-

zeti Színház előadása kapcsán (Klaus Pohl: Ka-

rate Billy visszatér). Abban ugyanis mindenki

egyetértett, hogy Vladimír Strnisko rendezése

átgondolt, precíz munka, a színészi teljesítmé-

nyek pedig egészen kiemelkedőek; a produkció

egyik legfőbb erénye éppen az alakítások össz-

hangja, egységesen magas színvonala. Vannak,

akik a tőlük megszokott szintet hozzák (Marián

Labuda, Božidara Turzonová, Ladislav Chudík),

másokat viszont (Elo Romančikot, Emil Horvá-

thot, Anna Javorkovát) már régen láthattunk eny-

nyire jónak. Billy szerepét Ján Kroner alakította

briliáns összetettséggel. Maga a darab az utóbbi

évek egyik leggyakrabban játszott műve a német

színpadokon. Az ország újraegyesítése után ját-

szódó történet egy politikai okokból elítélt, majd

börtön helyett pszichiátriára bezárt élsportoló

hazatéréséről szól. Billy szellemét nem hagyja

érintetlenül a tizenhárom évig tartó zárt osztályi

„kezelés", de tudata azért annyira tiszta maradt,

hogy megkísérelje kideríteni, ki is a felelős a

meghurcoltatásáért. Az elszomorító tanulságot

Illyés Gyula szavaival foglalhatjuk össze: „Hol

zsarnokság van, mindenki szem a láncban". A

látszólag nagyon specifikusan német darab el-

kedvetlenítően, helyenként már-már kétségbe-

ejtően aktuálisnak tűnt a mai Szlovákiában. Az,

hogy a Nemzeti Színház előadásában ilyen szín-

vonalú színpadi megvalósításban láthattuk, nem

csupán színházi, de társadalmi szempontból is

jelentős esemény.

A fesztivál valódi színházi élménye azonban

(legalábbis az egyik) a már kétszer is említett tú-

rócszentmártoni előadás (Timrava: Palo Ročko

halála, rendező: Matúš Ol'ha) volt. Mártonban

nagy hagyományai vannak a szlovák klasszikus

színpadi művek újraértelmezésének csakúgy,

minta prózai alkotások színpadi adaptálásának. A

rendező Matúš OI'hának is van ilyen jellegű

előélete, igaz, ez nem Mártonban, hanem a brez-

nói, illetve a Bačky Petrovec-i (volt Jugoszlávia)

amatőrökkel, valamint a zólyomi Tajovsky Szín-

házban zajlott. Ezekben az előadásokban kísér-

letezett ki egy olyan színpadi nyelvet, mely a rea-

lizmus és a stilizáció határán, drámai sűrítéssel, a

szöveg drámai csomópontjai köré építve teremt

szuggesztív légkört.
A szlovák klasszikusnak számító B. S. Timrava

elbeszélése a szegény családból származó
Palóról és a gazdag családból házassága miatt
kitagadott Zuzáról szól. A házaspár a „csak azért
is megmutatjuk" dacos elszántságával, sok nél-
külözést vállalva házat épít. Közben becsapják
az őket megsegítő papot, majd Palo kidobja az
építkezésben nem segítő édesanyját, s mindezzel
kivívja a falu haragját, a nélkülözés, az em

berfölötti munka pedig megrontja a házasságu-

kat is. Palo a sok munkába - és talán az ivásba

is - belebetegszik. Halála előtt lelkiismeret-fur-

dalás gyötri, el akarja nyerni a megbántottak

bocsánatát. A haldoklónak végül mindenki

megbocsát.

Az alkotók (a rendező és Robert Mankovecky

dramaturg) a házaspár és a falu viszonyára he-

lyezik a hangsúlyt. Az elbeszélésben a Palo láz-

álmában megjelenő csókákat a színpadon a fa-

lusiak jelenítik meg. Valóban mintegy madárként

vannak jelen; nem is csókákhoz, inkább kese-

lyűkhöz hasonlóan ülik körül a haldokló ágyát,

kórusban károgva neki arról, hogy felesége eset-

leg majd más oldalán éli tovább világát, más fog-

ja élvezni Palo munkájának gyümölcsét.

Az előadásban az alkotók (az említetteken kí-

vül Jaroslav Valek díszlettervező) létrehoznak

egy második, „misztikus" szintet is: a kétszintes

díszlet felső részében afféle halál angyalaként

egy nőalak kíséri a történetet, szuggesztív hang-

effektusokkal (lélekharang, kereplő, gyönyörű

ének stb.) kommentálva azt.

A Palo-Zuza viszonyt, a közöttük fennálló,

már-már gyűlölködésig fajuló feszültséget, egy-

szersmind a hajdanvolt szerelem emlékének

utolsó föl-fölszikrázását, az egymást gyötrő egy-

másrautaltságot a két főszereplő mesterien áb-

rázolja. Jana Ol'hová és Ján Kozuch hallatlan ér-

zékenységgel, mély emberi hitelességgel mutat-

ja be ezt az ambivalens viszonyt és a házaspár

közös harcát a faluközösséggel. A kitűnő együt-

tes teljesítményből ki kell még emelni az Anyát

alakító Katarína Vrzalovát, aki villanásnyi jelene-

tében egy egész szenvedéstörténetet képes el-

játszani. A balladai ihletettségű, ember és em-

ber, ember és közösség viszonyáról, szenve-

désről, bűnről és megbocsátásról szóló, rendkí-

vül szuggesztív előadás alighanem az elmúlt

évek legjelentősebb szlovák színházi esemé-

nye.

Az idén a fesztivál hazai programja kissé talán

sötétebb képet festett a szlovák színház jelenlegi

valós helyzeténél. Különböző okokból hiányzott

ugyanis az évad néhány jelentős előadása. Ma-

gam elsősorban a túrócszentmártoniak Gogol-

előadásának és a besztercebányai Divadlo na

Rázcestí Malá nočná slávnost' (Kis éji ünnepség)

című produkciójának, valamint az említett zsol-

nai Schwajda-előadásnak a hiányát fájlalom.

Ezeket ugyanis nem válogatták be a szervezők. A

meghívottak közül nem jött el a pozsonyi Állami

Bábszínház (Donizetti: Szerelmi bájital; rendező:

Jozef Bednárik) és a kinyomtatott műsorban még

szereplő Astorka Színház (Shakespeare: A

velencei kalmár; rendező: Roman Polák).
Ha az elmondottakból nem derülne ki világo-

san, megismétlem: a szlovák színház az elmúlt
évadban egyértelműen előbbre lépett. Úgy tűnik,
lassan kialakulnak az új dramaturgiai és stiláris

profilok is, mintha a legjobb társulatok fokozato-

san megtalálnák új arculatukat.

A fesztiválon látható külföldi produkciók közül a

wrocłavi Teatr Polski Platonovja (rendező: Jerzy

Jarocki) és a vilniusi LIFE társulat Három nővére

(rendezte Eimuntas Nekrošius) ismert „fesztivál-

járók". A litvánok Három nővére itt is átütő sikert

aratott. Nekrošius rendezése a maga meglepő

effektusaival, a szöveget néha ellenpontozó ak-

cióival, látszólag meggyőzően egységes össz-

hatást kialakító eklektikájával Csehov művének

komikus és tragikus rétegeit groteszk tragikomé-

diává ötvözi, sikerrel folytatva a Ványa bácsival

évekkel ezelőtt elkezdett kísérletet. Jarocki Pla-

tonovjáról el kell mondani, hogy előző munkái-

hoz képest kevésbé meggyőző, kevésbé egysé-

ges produkció. A Jarocki legjobb munkáit idéző

első és a még jól működő második és harmadik

felvonás után a negyedik bizony leül, mintha a

rendezőnek ide már nem jutott volna elég figyel-

me, ötlete, energiája. Az előadás mindamellett

különleges értéket képviselt a fesztiválon, a ha-

gyományosan magas színvonalú lengyel színé-

szet általános csodálatot váltott ki mind a szak-

ma, mind a közönség körében.

A lengyel színház számára a nagyobb elisme-

rést ezúttal mégis egy kevésbé ismert társulat

szerezte. A szczecini Kana és rendezője,

Zygmunt Duzdyński ugyan kevésbé ismert, mint

a wroctawiak és Jarocki, de 1979-es megalaku-

lásuk óta ők is számos fesztiválon szerepeltek.

Nyitrán látott produkciójuk (Jerofejev: Az éjsza-

ka) például az 1994-es Edinburghi Fesztiválon

elnyerte a kritikusok díját. Rajtuk kívül láthattunk

Nyitrán két francia társulatot (Alice és Oz Thea-

terland), amelyek a színház és a képzőművé-

szet, illetve a performance határán álló látvány-

színházi produkciót mutattak be, valamint három -

immár szintén külföldinek számító - cseh

színházat, a prágai Divadlo komediet és a Dejvic-

ké Divadlót, valamint a brünni Divadlo Husa na

provázkut.
Közülük a brünniek előadása (A. és V. Mrštik:

Marysa; rendező: Vladimir Morávek) nem csu-
pán a fesztiválnak volt az egyik kimelkedő ese-
ménye, de az utóbbi évek egyik legkiválóbb cseh
színházi előadásának is minősíthető. Morávek
példaértékűen értelmezte át az agyonjátszott
morva nemzeti színművet. A falusi történetet
színház a színházban-effektussal egy vándor-
társulat produkciójaként játszatta el. Az előadás
ezzel egészen új dimenziókra tett szert: nem
csupán a darab története, emberi viszonyai je-
lennek meg új fényben, az egész előadásnak iro-
nikus felhangja támad, finom eszközökkel magát
a darabot és a vándortársulatokat is parodizálja,
de mindezen túl is van még egy rétege: a fősze-
replő, Ivana Hloušková mint a vándortársulat
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gazgatójának felesége eljátssza a színésznő és
z igazgató férj viszonyát is, egészen különle-
es, többrétegű színészi alakítást nyújtva.
S végül érdekes színfoltja volta fesztiválnak a

zentpétervári Formalnij Tyeatr. Két szabadtéri
lőadásuk közül az egyik (Orlando Furioso) ha-
ásos expresszivitásával és komoly pirotechni-
ai mutatványaival, míg a másik szinte lírai, Cse-
ovot idéző klasszikus orosz életképével nyerte
l a közönség rokonszenvét.
Kár, hogy az ambiciózus és egyre

zínvonalasabb nyitrai fesztiválnak ezúttal nem
olt magyar résztvevője. (Tavaly a Budapesti
amaraszín-ház II. Edwardja, 1992-ben pedig
rkosi Árpád

Nem tudom, vajon az alaptermészet tekin-
etében optimizmusra avagy pesszimizmusra
all-e, de azonnal gyanakvás támad bennem,
ihelyt irigyelni kezdem mások problémáit. A
lzeni nemzetközi színházi fesztivál (Divadlo

95) klubjában arról mesélt nekem egy prágai
iatalember, hogy bizony szomorú vége lesz
nnak, ha a jövőben a cseh kulturális
ormányzat csak azzal a kikötéssel támogatja
j társulatok és színházak létrejöttét, ha a
sapat azonnal (értsd: néhány hó-napon belül)
átszani kezd. És egyáltalán nem ad nekik,

ondjuk, egy évadot arra, hogy komoly
űhelymunkában összehozzák az első
rodukciót, és megvessék az új színház szak-
ai alapjait.
Ez a fiatalember egyébként Prága egyik új

zínházának, a Dejvické Színháznak a tagja (a
árosközponttól legalább félórát kell
illamosoz-ni hozzájuk); társulata a fesztiválon a
zorongás nővércímű előadással vett részt. A
at fiú és három lány két éve végzett a prágai
őiskola úgynevezett bábos és alternatív
sztályában; együtt maradtak, és Jan Borna
űvészeti igazgatása alatt színházzá

zervezték magukat. Másfél évi munka után a
seh színikritikusok szavazatai alapján a
armadik legjobb cseh színház előkelő címét
yerték el - a Divadlo na zábradlí és a Divadlo
od Palmovkou mögött. Előadásaik többnyire
ompilációk, azaz montázsok - nem-csak a szó

rodalmi, hanem teátrális értelmében is. A
esztiválelőadást J. A. Pitinsky állította öszsze
s rendezte; a laza szerkezetű, kevés szö-

Mrožek-rendezése, a Mulatság aratott nagy si-
kert.) A szervezők már a tavalyi fesztiválra meg-
hívták a Vígszínház Kleist-előadását, A heilbron-
ni Katicát, amelynek szlovák szakmai körökben
igen nagy híre van, s amelynek alapján Eszenyi
Enikőt meghívta vendégrendezésre a pozsonyi
Nemzeti Színház. Akkor a színház vezetése a
Sátorból való kiköltözésre hivatkozva lemondta
a részvételt, de mintha nem igazán törekedtek
volna akkori ígéretük teljesítésére, miszerint az
idei rendezvényen szívesen részt vesznek. A
magyar színházat nagyra becsülő szervezők
emiatt még a sikeres fesztiválzáráskor is kissé
keserűek voltak. Nagy kár, hogy így történt!

veggel operáló produkció hangulatokat, érzel-
meket, ősi szimbólumokat érzékített meg,
emberek, állatok, sőt, dolgok szerepét jelenítette
meg - tehát elsősorban a színjátszásról szólt.
Játszottak szelet és istenhitet, félelmet és
szenvedést, kórust és kiközösítést.

A klasszikusan alternatív előadástól egyéb-
ként nem voltam megrendülve, bár súlyos motí-
vumokat tárt elém. Úgy gondolom, eleinte homá-
lyos volt, később végleg ködbe veszett, miről is
akarnak beszélni; az asszociációs színházhoz
pedig alighanem túlságosan konzervatív va-
gyok. De: a produkció minden másodpercében
feszülten kellett figyelni a színészekre, ponto-
sabban a játszó személyekre, akik valóban min-
den porcikájukkal, mi több, a jelmezeikkel is ját-
szottak; minden pillanatban tökéletesen szink-
ronban voltak egymással, estek és dőltek, for-
dultak és rebbentek - de mindig ott, pontosan
ott volt az a másik, ahol lennie kellett. Pitinsky egy
interjúban rendről, a mozdulatok szinte geomet-
rikus rendjéről beszél, a biomechanika vagy a kí-
nai színház szigorúságáról - hát ezen a színpa-
don egy szájat is úgy nyitottak kerekre, hogy egy
másik színész összegörnyedt alakjára utaltak
vele.

Mondom: szerintem az előadásból (és tán a
színházból is) hiányzik valami, nekem legalábbis
a formát, technikát, stílust és kifejezőkészséget
összefogó, „felszorzó" gondolat. De ami van és
működik, az lenyűgöző. Szakmai sokat tudás,
fegyelem, szín és játék.

Lenka Svadbíková a Szorongás nővér című
előadásban (Dejvické Divadlo)
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A CSEH SZINHÁZ A PLZEŃI FESZTI ÁLON


