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M O L N Á R G Á L P E T E R

Újítások és „újdonságok"

Varsói színházi jegyzetek

Goldfaden álma

A Zsidó Színház olyan, mint egy elha-
nyagolt művelődési ház: kopott és por-
szagú. Nem piszkos, de valahogyan kiesik
az életből, mintha nem volnának nedvszívó
gyökerei, mintha fokozatosan halna el
minden körülötte. Fényreklám-ja nincsen.
Homlokzata is dísztelen. Ha nem keresnénk
itt Varsóban, szemben a Nemzeti Színház
hatalmas épületével, véletlenségből nem
bukkannánk rá.

Szelíd arcú, fiatal púpos nő a pénztár-
ban. Úgy kezdődik az egész mint egy bizarr
színjáték. Kissé bizalmatlanok vagyunk. A
nézőtéren vagy harmincan ülnek. Kevesen
használnak tolmács-f ülhallgatót.
Hamarosan kiderül, hogy akiket mi
nézőnek néztünk, szintén a szín-házhoz
tartoznak, csak beültek vattának. Egy
féllábú mankós német önfeledten merül el
az előadásban, néha hátrafordul, kontaktust
keres velünk: szintén idegenekkel.

A varsói Zsidó Színház hivatalos neve:
E. R. Kaminskáról elnevezett Álla-mi Zsidó
Színház. Művészeti vezetője Chewel
Buzgan, igazgatója Szymon Szurmiej.

Estet Rachel Kaminska (1868-1925),
akiről a színházat elnevezték, hírneves

színésznő és a színháztörténetek úgy hívják,
hogy a „zsidó színház anyja". Mi sokkal
többet tudunk leányáról, a most 71 éves Ida
Kaminskáról, aki néhány évvel ezelőtt nagy
sikert aratott Varsóban „A fák állva halnak
meg" című színműben, és akit világszerte
Jan Kadar és Elmar Klos Üzlet a korzón
című filmjének főszerepében ismertek meg.
Egészen a legutóbbi időkig ez a legendás
hírű és nevű nagy színésznő igazgatta a
színházat, amíg ki nem vándorolt az
Egyesült Államokba; vezető egyéniség
nélkül hagyván társulatát.

Díszleteknek és jelmezeknek egyformán
szegényszaguk van ebben a szín-házban,
primitívek. Némi chagallos hatás érződik a
krétavonalazású előfüggönyön;
revüfüggönyként húzódik össze és szét a
változásoknál vagy a vásári kép
inszcenálásában. Az erdődíszletben kajla fák
láthatók, göcsörtös ágaik mintha akcentusos
gesztussal tartanák kezüket zajos
magyarázgatás közben.

Színfalhasogatással kezdődik a Goldfaden
álma. Kiderül lassanként, hogy a stílus
indokolt és perszifláló, mert a keretjáték
arról szól, hogy az új igazgató operettet,
divatos, jól eladható darabot akar műsorra
tűzni, míg a zsidó színház súgója és
szereplői a jiddis színjátszás hagyományait
akarják követni, és meg-idézik ősüket,
Goldfadent.

Abraham Goldfaden 1877-ben Jasiban
alapította meg színházát, és a hivatásos
jiddis színjátszás voltaképpen innen
kelteződik. Több száz darabot írt, és ezek
mindmáig jellegzetesen magu-
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kon hordják a kabaré és az operett, a
rémdráma és a gúnyirat, a vásári bohóság és
a varieté összevissza hányt elemeit.
Érzelmesek és maróan gúnyosak.
Népszínmű szerkezetűek, amelyben a
szereplők prózából könnyedén mennek át
éneklésbe. Bőségesen alkalmazzák ezek a
darabok a pantomimikus és tánc-elemeket is

A Goldfaden álma mesejáték. Vé-
konyszálú a cselekménye. Fiatal emberek
keresgélik egymást, és ez a keresgélés ad
ürügyet arra, hogy egy sereg eleven típust
mutassanak be, és tarka helyszínekre vigyék
magukkal a nézőt.

Még a legkevésbé jó színész is nagy-
szerűen énekel az előadásban. Többsé-
güknek gyönyörű, képzett énekhangja van,
vagy ha nem, hát kiválóan megtanultak egy
sanzontechnikát egy erősen plasztikus
énekbeszédet. A süllyesztett zenekar a
színpadról a nézőtérre vezető lépcsősor
mögött bújik meg, két-három hegedűs és
egy zongorista ül oda-lent. A dalok
érzelmesek gunyorosak, hajszoltak és
fájdalmasak.

A betétszámok és darabba illesztett
dramaturgiájuk, atmoszférájuk arra fi-
gyelmeztet, hogy mennyire nyílegyenesen
ered innen az amerikai musical comedy. Ha
a musical legjelesebb művelőire gondolunk,
nagyon gyakran ütközünk bele kelet- és
közép-európai nevek-be. Vagy az első, de
legalább a második nemzedék tagjai ezek,
akik Amerikában tevékenykednek, és
többnyire Orosz- vagy Lengyelországból
érkeztek az Államokba. A hasonlóság
megdöb-



bentő, és még csak nem is olyan mű-
hasonlóságáról van szó, mint pl. a

Hegedűs a háztetőn, ahol nyilvánvaló a
közös eredet. A rokonság a dramaturgia
vegyességében fedezhető fel legelőször,
abban a színes, már-már az improvizáltság
képzetét keltő összedobáltságban, ahol a
különféle elemek arra szolgálnak, hogy
minden rendű és rangú nézőréteget
kielégítsenek: ki-ki megtalálja a darabban
a maga örömét. A szenti-mentális szerelmi
szál (itt is, ott is) a cselekmény fővonalát
teszi ki, de a bonyodalmat a
mellékszereplők karakterisztikus és
folklorisztikus tarkasága tekergeti. És nem
elhanyagolható közös vonás a két
műfajban, hogy mind a musical comedy,
mind pedig a zsargon-színjátszás csípősen
politizál, teli van időszerű kiszólásokkal,
és nagyon sok szállal kötődik a napi
valósághoz.

A Goldfaden álmában a játéknak és a
dalok előadásmódjának jellegzetes
megkínzott extatikussága van. Közel még
a vallásos rituálé: az a színháztörténeti
pillanat ez, amikor a teatralitás kiszabadul
a templom és a vallás szigorúságából, és
világivá válik. Már szórakoztatás a célja,
de még vallási propaganda; minden
gesztusán, minden hang-súlyán ott érződik
még a szakralitás. Kemény torokhangok,
kaparó hehezetek és puha nazalitás az
előadás vokális élménye, a mozgás pedig a
latin gesztusrendszernél is színházibb
jelentésű gesztikulációt kínál a
színpadnak.

Laza dramaturgiája revükeret voltaképp.
Dalokat fűz föl egy egyszerű, kergetős
cselekményszálra, de alkalmat ad
önironikus-parodisztikus életképekre: al-
kudozásokra, a vigéc élet csavaros epi-
zódjaira, veszekedések és lamentálások,
kedves nagyképűségek bemutatására. Báj
lengi be a színpadot és a játékot, s ez a báj
fájdalmas és keserű öngúnyból áll, amint
összekeveredik az érzelmességgel. Alig
érhető tetten, mikor parodizálják
önmagukat és önmaguk stílusát: mégis, az
egész játék paródiával befuttatott iróniát
kap, amely a bőrfelület alatt húzódik meg
diszkréten és átrózsállik a felületen, mint a
vér. A humor harci eszköz itt, és életmentő
akasztófa-humor: az oroszul beszélő cári
őrmester és a kereskedők ábrázolásában.
Fontos eleme az előadásnak a humor mel-
lett még az érzelem is: a leggyengébb
színész is, mikor énekelni kezd, nemcsak
hangjával szólal meg, hanem belülről,
mélyről, valahonnan a szívből.

Az előadást Jakub Rotbaum (született

19o1-ben) munkája, akit Edward Csato
lengyel színháztörténete is az egyik leg-
jelentősebb rendezőként ismertet. (S fő

műveként éppen a Goldfaden álmát.)
Díszlettervezőként kezdte a pályáját, majd
a lengyel zsidó színháznál rendezett, a
második világháború után visszatért az
Egyesült Államokból, és a Kaminska
vezetésével működő Zsidó Színház
rendezője lett. De működése nem maradt a
zsargonszínjátszás területén, dolgozott
Wroclavban is, ahol jelentősebb rendezése
a Hamlet, vagy Pagonyin Puskás embere.
Rotbaum egyik legkiválóbb munkája

Wyspianski Lakodalom című drámájának
1960-as rendezése, mely ennek a fontos
drámának egyik legfigyelemreméltóbb
felújítása volt, ez emelte ki Wyspianskit a
megkövesedett hagyományokból.

Lakodalom

Egymástól függetlenül világszerte folyik a
megkövesedett stíluseszmények rob-
bantgatása. Adam Hanuszkiewicz hat
évvel ezelőtt a Teatr Powszechnyben
Wyspianski romantikus drámáját fordította
ki, és mutatta meg, hogy a fonák-ja az
igazi. Nem egy mindenáron való
átértékelésről beszélünk, hanem egy gu-
nyoros és önkritikus szellem nemzetos-
torozó kaján látomásáról, egy valóban
kincset érő nemzeti látomás megtisztí-
tásáról. Mintha valaki egy régi fringiát
akasztana le a múzeum faláról, lekaparná
róla a rozsdát, kiszidolozná és
megköszörülné, hogy ne csak ereklye le-
gyen, hanem harcolni is lehessen vele.
Wyspianski Lakodalmát méltóságteljesen
és unalmasan játszották azelőtt, a kötelező
olvasmány részletező terjengősségével.
Fölszabdalták realista miniatűrökre.
Elcsámborogtak részleteiben, és epizódjait
mély realizmussal elevenítették meg.
Ennek következtében naturalista
technikával fölrakott romantikus drámát
kaptak: tele nemzeti illúzióval, meg-
rendült önsajnálattal, az ábrándok tragikus
túlértékelésével és a reménytelenség
metafizikus mártásával leöntötten.
Hanuszkiewicz meglehetősen szemtelenül
vetette el a játszási hagyományokat.
Megkísérelte Wyspianskit játszani a
Wyspianski-hagyományok helyett, amik
ráadásul még eltorzított hagyományok is
voltak.

„Wyspianski a meiningeniektől füg-
getlenül, akikről bizonyára semmit sem
tudott, s egy évtizeddel Craig, Reinhardt,
Appia, Fuchs és a színházreform más
gyakorlati meg elméleti képviselői

előtt drámájának szövegkönyvét a leg-
részletesebb díszlet- és jelmeztervezési
utasításokkal látta el, elgondolta minden
jelenet megvilágítását és alakjainak
mozgását, kissé nagyobb hangsúlyt adva
az előadás optikai, mint akusztikai ele-
meinek: ez volt az egész színházreform
kiindulási pontja" - írja Leon Schiller
1937-ben az író halálának harmincadik
évfordulója alkalmából.

Stanislaw Wyspianski (1869-1907) fes-
tő, költő, drámaíró, színházi reformátor.
A krakkói művészeti akadémián Jan Ma-
tejko tanítványa volt, majd Párizsban Van
Gogh és Gauguin hatása alá került.
Festészeti működése nem úri műkedvelés:
egyenértékű alkotó volt a képzőmű-
vészetben és a drámaköltészetben, csak-
úgy mint később Witkiewicz. Wyspianski
a monumentális színház kikísérletezője
volt, a lengyel színházi hagyományokat
(Mickiewicz, Slowacki) egyesítette a
görög és az Erzsébet-kori dráma
tapasztalataival. Legjelentősebb drámája
az 19o1-es Lakodalom, amelynek alapját
egy valóságos anekdota képezi. Az Ifjú
Lengyelország körének egyik költője a
kor divatja szerint paraszt-lányt vesz
feleségül. Az esküvő egy birtokon zajlik
le, résztvevői értelmiségiek és helybéliek.
A krakkói intelligencia „népbarátkozik" a
parasztokkal, majd a vendégek között
megjelenik egy madárijesztőszerű

szalmacsutak - a chochol -, varázsszavára
felidéződnek a történelem nagy figurái,
azok, akikkel az úri vendégek
gondolatban foglalkoznak. A jelenések
ráébresztik álmodóikat a valóságra és
történelmi feladataikra. Eközben a
parasztok kaszára kapnak, és értelmiségi
vezetőiktől várják a jel-szót, de azok
tétlen bénulatban várakoznak tovább.

Hanuszkiewicz visszaadta a drámának a
verset. Nem engedi, hogy a nyolcasütemű
mértéket színészei prózává laposítsák, és
elmélázzanak egy-egy figura hi-
telességének megteremtésénél. Szilaj és
harsogó előadást csinál a Nemzeti Szín-
ház színpadán. Meglehetősen egysíkú, de
erőteljes figurák mozognak szélsebesen.
Látszólagos egyéniségük csupán álcázza
tehetetlenségüket és azt, hogy
mindannyian beleragadtak a lengyel
ábrándozás és önsajnálat mocsarába.

A rendezés szakított a sírós és lihegő
hazaszeretettel. Ez mindenhol meglevő
passzív hazaszeretet, és megelégszik a
múlt nagy árnyainak körülsóhajtott föl-
emlegetésével, a jelen nehézségeinek el-
siratásával, szóbeli ostorozásával, de



semmit nem tesz a helyzet megváltozta-
tásáért.

Ennek kifejezésére Hanuszkiewicz
nagyszerű színpadot talált. Elsősorban
persze a sok és bonyolult képet kívánta
gördülékenyen megoldani, és ennek a
technikai követelménynek a lebonyolítása
pompás és plasztikus rendezői gondolathoz
segítette. A színpadon olyas-féle faházikó
áll, mint amilyenek a faragott barométerek,
kétoldalán sematikus figurák tűnnek föl,
keresztülsiklanak a színen, és eltűnnek a
másik oldalon le-vő ajtón. Ilyen paraszti
barométert állított a színpadra, de ha ennél
megállt volna, ötletét még nem
nevezhetnénk olyan nagy vívmánynak. Ezt
a színpad-szerkezetet már láttuk Dejmektől
is, a József-legendában. A színpad azonban
mást is tud. Forogni tud. Nagyszerűen és
vidáman forog. A két szélső ajtóban
bábuként tűnnek föl a lakodalom figurái,
kedélyesen tarka jelmezekben. Néha úgy
viselkednek a figurinok, mintha
mozdulatlanok volnának, és egy körhintára
helyezett panoptikum viasz alakjai-ként
siklanak körpályájukon; máskor pedig
táncolnak, kurjongatnak és sétálnak, mintha
egy görkorcsolya-revü szereplői volnának.
A színészek talpa alatt mozgó sík
bábuszerűséggel ruházza föl a dráma
alakjait, s így már az első megjelenésüknél
is komikusnak mutatja be őket, amint
hihetetlen igyekezetet fejtenek ki, hogy
egyénien viselkedjenek, bölcselkedjenek
vagy mulassanak, miközben nem veszik
észre, voltaképp mennyire gépi-esek, és
akaratuktól független mechanikus erő
mozgatja őket szűkre méretezett pályáikon.

A szellemalakok a régi felfogásokban
reális jelenésként vettek részt a drámában,
most négy lengyel formába rakott
szalmakazal jelenik csak meg, s csupán
hátsó oldaluk visel maszkot, ábrázol
bálványt vagy faragott termékenység-istent.
A kazal belsejéből egy gonosz és
mosolytalan Puck beszél - a chochol.
(Wyspianski szerette ezeket a karcsú
szalmakazlakat, rajzain és festményein
gyakran találkozunk velük, de a Lako-

dalomban a szalmabáb és a szalmahevület
ugyanolyan rosszalló töltéssel jelenik meg,
mint a magyar nyelvben.)

A dráma harmadik felvonásában (ezt a
Varsói Nemzeti Színházban most második
részként játsszák) a krakkói urak
megmerevednek álmaikra függesztett
szemekkel. Nem veszik észre, hogy veszély
fenyegeti Lengyelországot, hogy harcolniuk
kellene: várnak mélán, be-

Z O F I A KUCÓWNA ÉS ADAM HANUSZKIFWICZ A WYSZPIANSKI LAKODALOM CÍMŰ DARABJÁBAN
(VARSÓI NEMZETI SZÍNHÁZ)

ellentmondásra sarkall. Megmozgatja a
nézőt. Nem hagyja nyugodni. Legalább
tiltakozását igényli, még azt is értékesebbnek
tartja romantikus szemmeresztésénél.

Tapsrend: előrejönnek. Nem csinálnak
semmit. Állnak párhuzamosan a rivaldával.
Meg sem hajolnak. Ritmikusan mozgatják
lábfejüket, mintha vezényelnék az ütemes
tapsot. Öntudattal és kevélyen hallgatják egy
darabig. Hirtelen összenéznek. Megelégelik
az ünneplést. Sarkonfordulva elhagyják a
szín-padot. Nem jönnek ki újból meghajolni.

Főpróba a Hamletből

Hanuszkiewicz, a Varsói Nemzeti Szín-ház
igazgatója, próbát ír ki első öltözéssel, hogy
az este hazautazó budapesti kollégái
megnézhessék a Hamletet. Fél-órával
korábban lépünk be a nézőtérre: cigarettázik,
idegesen világítja a jeleneteket. A földszint
közepe táján asztal-lapokat erősítettek
széktámlákra. Szabályosan megterített
asztalok : termoszban fekete, poharak,
cukortartó, sütemények, konyakos üvegek.
Fejedelmien kényúri, - tehát barbár - és
demokratikusan baráti egyszerre e gesztus.
Micsoda feudális ötlet - gondolom -, a
Hamlet közben konyakozni, vagy feketés
csészét kevergetni, míg odafönt a színészek
izgulnak a külföldi szakmai szemektől. De
eszembe jut, Hanuszkiewicz is népi
demokratikus napidíjjal utazik külföld-

lejegecesedve egy heroikus sültgalamb-
várásba.

„Puck" két szalmaszállal hegedülni kezd.
Megmozdul a színpadi élőkép. Lassan
kerengeni kezdenek a szereplők: egyszerre
idézve föl Wajda Hamu és gyémántjának
kísérteties mazurkáját a fölkelő hajnali
fényben, a rendetlen kávéház falai között,
és Mrožek Tangójának csikorgó
haláltáncát. (Wajda neve nem véletlenül
képzettársítódott ide: Wyspianski
ismeretében az ő életművét is gazdagabban
érthetnénk meg. A Hamvak című műve
talán sosem jött volna létre Wyspianski
Légiója nélkül.) A szalmabáb hegedül,
hegedül kínlódóan kéjes vigyorral az arcán,
azzal az eltökélt határozottsággal, hogy
halálba táncoltatja a magatehetetleneket.
Szalmaszálai eltörnek, és most már az üres
levegővel hegedül abbahagyhatatlanul.
Varázslat alatt tartja a színpadi lényeket.
Egyetlen gonosz pillantással ki-tekint a
nézőtérre - anélkül, hogy abba-hagyná
haláltánc-muzsikálását. Ez a szemvillanás
megérteti velünk, hogy nem csupán az
elsüllyedt történelmi kor
panoptikumfiguráiról van szó, nemcsak
azok fölött ítél a halálos zene, hanem a mai
álmodozók és öncsalók, tehetetlen
várakozók is ugyanerre a muzsikára hul-
lanak a sírba.

Gyilkos bekomorulása ez egy tarka és
kedélyes előadásnak; döbbenetes be-
fejezés. Fölizgató, ha másra nem: hát



re, és tudja, mennyire jóleső az ilyen
baráti mozdulat.

Benépesül a nézőtér. A mi Nemzeti
Színházunktól kevesebben vannak, de a
Varsói Nemzeti fiataljai (vagy egyete-
misták voltak?), szabadnapos színészek és
fiatalemberek rajztáblákkal, fodrász-
lányok és öltöztetőnők fegyelmezett fö-
lényükkel helyezkednek el a széksorok-
ban. A fiatalemberek sportosan öltöz-
ködnek. Bársonynadrág van rajtuk és
mélyen kivágott bársonyzubbony, nagy
csatos öv: hirtelen egybefolyik nézőtér és
színpad, idelent is jelmez, odafönt is
köznapi ruhák. . . hol ér véget és hol
kezdődik a színház ?... fölbukkan az első
sor előtt a rendező bársony Hamlet-
ruhájában, nyakláncosan, mint egy
negyvenes playboy. Egymásután gyújt rá
amerikai cigarettáira: Hamlet atyjának
szelleme amint Winstont szív, őrület!

S elkezdődik.
Kicsapódik a jobb első nézőtéri ajtó.

Megjelenik az egyik őr. (Marcellus vagy
Bernardo, sosem tudom, melyik melyik,
mindig fölcserélem őket szándékolt
összetéveszthetőségükben, puha kontúrta-
lanságukban.) Felsiet a színpadra és a
leeresztett vasfüggönyt keményen verni
kezdi az öklével. Dörömböl a vaslemezen,
az csikorogva-mennydörögve föl-
emelkedik - mintha nem is a Varsói
Nemzeti Színház tűzbiztonsági vasfüg-
gönye volna, hanem a helsingőri bástya
vaskapuja -, mögötte furcsa látvány: ká-
belek, huzalok, traverzek, ipari szerkeze-
tek, lámpák, folyosók, vaslépcsők. Az első
világítóhidat eresztette le a rendező, hogy
előfüggönyként zárja a színpad-nyílást,
elfedje a hátteret és az ott folyó
díszítéseket, meg azért, hogy sejtelmes
körvonalakat engedjen csak kibukkanni
egy hátulra rendezett tömegjelenetből,
csak egy-egy kar, fej, vagy váll tűnjön elő
a világítóhíd gubancos szerkezetén
átvillanva.

De nemcsak függöny ez a híd, hanem
bástyafok is, ahol őrségváltás folyik, és
ahol föltűnik az öreg király kísértete.
Magát a várat jeleníti meg ez a furcsa
szerkezet, amit diszkréten el szoktak rej-
teni a szuffita függönyök mögé, hogy ne
szabdalja szét az illúziót. Most Hanusz-
kiewicz szándékoltan bontja meg a han-
gulatot. De csínján kell bánnunk a dezil-
luzionálás színpadi fogalmával. Mert
amint szétrombolja a középkor végi vár-
bástya hangulatát, ezt a romantikus em-
lékezetű képet bennünk: ugyanakkor
újrateremt egy másfajta illúziót, mert az

illúziófoszlató díszlet is illúziódíszlet.
Most ez a szerkezet - amit vonakodás
nélkül fogadunk el bástyafoknak vagy
annak a huzatos folyosónak, ahol a ki-
rályfi olvasva jő - egy ipari szervezettségű
királyi hatalom képzeteit kelti a nézőben,
a tudatküszöb táján piszkálgatja a látvány
képzeletünket, tán nem is tudatosodik
bennünk, hogy gazdagabb illúziót kaptunk
ilyformán, mintha a föstött vár képe jelent
volna meg kísértet-váróan ködös, „északi"
hangulatával.

Gertrud rövid hajjal

„Az egyetlen színészre épült színházban -
írja Akimov* - az úgynevezett má-
sodszínészek a nézők tudomására hozzák
mindazt, amit a darab körülményeiről
tudni kell: megadják az expozíciót. Ők
adják a végszavakat is a vezető színész-
nek. E folyamat jellege tisztán informatív,
és semmi köze nincs az esztétikai él-
vezethez. De íme, megjelenik a vezető
színész, aki a maga személyében átnyújt-
ja a nézőnek azt a színházművészeti ada-
got, amelyre a jegy árának megfizetésével
jogot szerzett."

Majd így folytatja: „Hány szerep szá-
míthat központinak ? Az egyszerű szám-
tan itt a színház alkotómunkájának
sarkkövévé válik. A »vendégszereplő«-
típusú színházban a Hamletben egyetlen
szerep van - Hamleté. A »társulati«
színházban a legszerényebb számítás sze-
rint is húsz, közte minimum kilenc ve-
zetőszerep, ha a sírásók jelenetét is be-
leszámítjuk. Az olyan »epizódszerep«
mint Fortinbrasé szintén csak vezető szí-
nészre bízható. Itt tehát ha komolyan
vesszük munkánkat, húsz vezető színész
nélkül hozzá sem kezdhetünk a Hamlet
színrehozatalához . . . Valószínűleg mi-
nél jobb egy színház, annál több vezető-
szerepet talál egy színdarabban."

Világos beszéd ez, és aki színházzal
foglalkozik, tudja, miről van szó. S én
várok egy olyan előadást, ahol Fortinbrast
végre megoldja színész és rendező. (A
Major rendezte Athéni Timonban ez

megtörtént. A Fortinbras-értékű Alkibi-
adész [Sztankay István] nem dramaturgiai
kóda volt, hanem megtisztító erejű, teljes
értékű megoldás.)

Hanuszkiewicz nem oldja meg For-
tinbrast, sőt: elsüllyeszti az effektusok
közé - de Gertrudot a darab középpontjába
állítja, főszereplővé teszi. A király-né
még a legjobb Hamlet-előadásokban

* Akimov: Színház és varázslat. Színház-
tudományi Intézet, 1964.

is a háttérben tűnik föl, amint elsuhan egy
ablak előtt, és óvatlanul kihallgatja
Polonius és Leartes beszélgetését. Gertrud
a saját drámájával, rendszerint hátul és
oldalt áll a színpadokon.

Itt, a Varsói Nemzeti Színházban, a
második kép tróntermében menten ma-
gához ragadja tekintetünket egy modern és
ideges fiatalasszony, fiúsan rövidre vágott
szőke hajával, nyugtalanságával, hatalmas
szemeivel és azzal a különleges érzékeny
képességével, hogy a színen levő minden
szereplővel kapcsolatba tud lépni. Ebből a
fiatalasszonyból lángolva csap ki az
érzékiség és az érzéki nyugtalanság.
Megpihenés nélkül jártatja körbe-körbe
tekintetét. Pillanatokra megállapodik
egyik vagy másik udvaroncon, mintha
mérlegelné, milyen szerelmi partner válna
belőle. Nem idegbeteg Gertrud, nem is
nimfomániás. Csak tele van egészséges
szerelmi éhséggel.

Ez a fegyelmezett vágy és folytonos
(féltudatos) szerelmi érdeklődés súlyt ad a
királynénak. Összpontosított figyelései és
kapcsolatteremtései kisugárzóvá teszik
alakját, s egyben értelmezik is a szerep
rejtélyét, azt, hogy miért követte a gyászt
oly gyorsan az új esküvő.

Elzbieta Wieczkorkowska a színház
egyik vezető színésznője, Hanuszkiewicz
felesége. A folyósó falain látható Johanna
szerepében. Wyspianski Lakodalmában
karakter-szubrettes jelenségnek hatott.
Pikáns, különös szépség, tekintete
értelmesen tüzes, arca kissé franciás, és
fölső fogsora merészen előreáll. Kétsé-
gesnek tűnt számunkra - egyetlen látott
szerepe után -, miként lehet ilyen sza-
bálytalan, mai arccal Gertrudot eljátszani.
De Wieczkorkowska nagyszerű színésznő,
belülről szépül meg. Ilyen szép királyné
talán még sosem játszott a Hamletben.

Hamletnek apakomplexusa van

Nincs eleve elhatározott elméleti kitűzése
a rendezőnek Hamlettel. Nem valamely
elmélet illusztrálására használja föl a
darabot. Ily módon nem is megy bele a
különféle magyarázatok megelevenítésébe.
A kapcsolatok gondos kimunkálása teszi
ki a dráma cselekményének szövetét. S ha
Gertrud gondolkodásának középpontjában
a nemiség áll, akkor nincs semmi különös
abban, ha ez a hevülékeny és túlfűtött
asszony kissé egzaltált fiát olyan szorosan
öleli át, hogy eszünkbe sem jut, eszünkbe
sem juthat az anyai szeretet. Fenntartás és
gátlás nélkül menekülnek egymás
ölelésébe.



Hamletnek a lengyel színpadon ez az egyik
föloldódott pillanata.

A másik boldog és magafeledkezett -
mégis fájdalmas - pillanata, amikor apja
szelleme a királyné hálószobájában átöleli
fiát, és a két férfi szájoncsókolja egymást.

A játéknak ez a meghökkentő mozzanata
kinek-kinek szájaíze szerint értelmezhető.
Engedtessék meg, hogy sajátosan
értelmezzem. Miután az idősebb Hamlet és
az ifjú herceg egyforma ruhában van,
egyforma nyakláncot hordanak, olyan hatás
támad, mintha a szellem a herceg
képzeletének teremtménye volna, de
legalábbis tudatának egyik fele. S ha a
hálószoba-jelenetben - egyetlen alacsony és
széles, rugalmas szivacsbélésű kerevet jelzi
a királyné hálószobáját - gyanúsan közel
kerül Hamlet az anya-, illetve az
apaszerelem vádjához: mégsem az
apakomplexum vagy az anya iránti
vonzalom kaján emlékét visszük el
magunkkal élményként. Az apa csókja
spiritualizálódik: Hamlet királyfi a
túlvilági, magasabb rendű erkölcs hívása
(apa) és a földi, elsődlegesen szexuális
hívás (anya) között vívódik. Még
elvontabban: az apa vagy anya (és miért ne
volna a kérdés dilemmává tehető, így: apa
és anya), a kötelesség vagy az élvezet
drámai kettősségét jelenti itt.

Opheliát megnyírják

Amikor Hanuszkiewicz irodájába be-
léptünk az első napon, íróasztalán színes
rajzok hevertek. Saját jelmeztervei a
Hamlethez, kissé chiricós modorban.
Szembeszökő volt - de büszkélkedett is vele
- egy apródruhás ifjú képe, amint fehér
ingének nyílásából leánymell lát-szik ki. Ez
a kétnemű rajz Opheliát ábrázolta. Miért
így? A válasz: a leány őrültségében
menekül saját neme elől.

Baljós előjel volt ez a Hamlethez. Kissé
aggódva vártuk, miféle spekulációk
bukkannak majd elő ebben a rendezésben.
Hímnős Ophelia? Menekül neme elől?
Lehet. Miért ne menekülhetne? De honnan
veszi ezt Hanuszkiewicz? Hol van erre
utalás a darabban?

Mindez szerencsére nem derül ki az
előadásból. Csak a munkát serkentő el-
méleti ajzószer. (Milyen hívságosak is ezek
az újítások, ezek a rendezői „újdonságok"

mindenhol a világon. Azt mondja
Hanuszkiewicz, hogy ebben az előadásban
szakítanak a lengyel hagyománnyal, és első
alkalommal játssza majd nő a
Színészkirálynét. Kénytelen

vagyok arra gondolni: ha eddig nő játszotta
volna, most büszkén újságolná, hogy ezzel
a hagyománnyal bántak el. Az ilyen
gesztusoknak kétféle értelmük van. Az
egyik a színház belső egészség-ügyére
tartozik: időről időre változtatást kell
alkalmazni a klasszikusokon, hogy a
megkövesedett tradíciókat, az évtizedes,
sokszor évszázados sallangokat le-
robbantsák a játék-átöröklésről, s friss
szemmel tudják elolvasni a színdarabot,
mintha abban az évadban hozta volna be a
Hamletet egy fiatal szerző a dramaturgiára.
A másik - ez inkább a közönségre tartozik -
, hogy időről időre meg kell változtatni a
konvenciókat. Föl kell rúgni a
közmegegyezést. Ha nő játszotta például
Violát, akkor hivatkozni kell az Erzsébet-
kori játszási körülményekre, amikor fiúk
alakították ezt a szerepet. De ha kifárad a
konvenció: ismét merészen vissza kell
térni, és színésznőre osztani a
leányszerepet. Hogy e mögött a
konvencióváltás mögött mennyi
ízlésháborúskodás - vagyis világnézeti
változás - húzódik meg, arra talán elég
jellemzésül, hogy nálunk még a század
elején is nők játszották Oberont, nyilván
hogy lebegőbb, éteribb, meseibb és
poétizáltabb legyen a Szentivánéji álom.
Puck nadrágszereppé át-alakítása is
évszázados hagyomány szín-padjainkon, és
csak Szinetár szegedi rendezésében váltott
vissza kamaszszereppé, egyrészt, hogy
érdekesebb hangokat csaljon elő a játékból,
keserű-karcos arcát mutassa felénk,
másrészt a külföldi minták nyomán, és csak
harmadrészt azért, mert Mészáros Ági Ro-
bin pajtása évtizedekre szinte lehetet-lenné
tette, hogy nő eljátszhassa nálunk, hiszen
még a férfiszereplők sem tudnak
kiszabadulni az ő szerepfelfogásának ha-
gyományából.)

Bemegyünk a szünetben a színpad
melletti színésztársalgóba. Belép az
Opheliát játszó fiatal színésznő, akinek ez
az első szerepe a színháznál. Hanusz-
kiewicz, Hamlet atyjának jelmezében,
megnézi a bőrruhába, vadászcsizmába
öltöztetett kisasszonyt - ez az első öltö-
zéses próba -, elégedetlen az apród-ruhával.
Kikap az öltöztetőnő kezéből egy
szabászollót, és nekikezd a bőrjel-mez
földarabolásának. Levágja a gallért.
Lyukakat nyír a mellénykébe és az ing-
ujjba. Most mintha erdei ágak szaggatták
volna meg Ophelia ruházatát. Szövet- és
bőrdarabok repkednek. Tele a kicsiny
dohányzó az elrongált jelmez ficnijeivel.
Dermedt csönd. Mi, a ven-

dégek, bénultan bámuljuk ezt a színházi
jelenetet, nyilván szerepünk van benne
nekünk is: Hanuszkiewicz az idegen kö-
zönségnek is „játssza" munkamódszerét.
Állkapcsa szigorúan összeharapott, erősen
koncentrál, föl sem néz a ruha meté-
léséből, szenvedélyesen rombolja a sok
pénzt érő kosztümöt. Kezében az ollóval
hátralép: szemügyre veszi munkáját.
Megpörgeti maga előtt a kis színésznőt, az
mukkanni sem mer, és engedelmes
próbababaként tűri, hogy rajta alkossák
meg a színpadi ruhát. A rendező most a
vörhenyes, hosszú hajú parókára pillant.
Egy idős fodrásznő az ajtóból szinte
keresztülúszik a levegőn, elfogja a
parókát, így megmentvén az ollótól.
Később a, színpadon kurta hajjal látjuk
viszont Opheliát.

Szóval sem mondom, hogy így kell
elkészülnie a megfelelő színházi jelmez-
nek. Még csak példamutatónak sem tartom
a módszert. De lenyűgöző Hanuszkiewicz
határozottsága, szenvedélye,
megszállottsága, és abban egészen biztos
vagyok, hogy jó színházat csak ilyen
korlátlan hatalommal és tekintéllyel lehet
csinálni. El kell még azt is mondani, hogy
sem a színészek, sem az öltöztetők, senki a
társulatból egyetlen megjegyzést sem tesz
a későbbiek folyamán sem (és nekünk
sem) igazgatójuk jelmezátalakító
rohamáról, s nem azért nem szólnak,
mintha félnének, vagy mert megszokott
jelenet lehetett ez színházuk életében,
hanem mert a fiatal művész feltétlen
bizalmukat élvezi, hisznek benne, hogy
tudja, mit akar.

Mit olvas Hamlet?

Daniel Olbrychski, a lengyel filmművészet
világhíressége, Andrzej Wajda kedvence
játssza a címszerepet. Amikor megjelenik a
színpadon, szokatlanul könnyednek tűnik, a
legkisebb feszültségtől mentesen laza.
Könnyed fesztelenséggel közlekedik a
darabban, de né-hány perc elteltével olyan
érzésünk támad, mint amikor egy
súlyemelőt ki-fogástalan szmokingban
látunk. Pontosan nem mondható meg, mi a
baj - talán egy parányit húzza a lábát -, de
Olbrychski mozgásában van némi kénysze-
redettség eleinte. Hamarosan szétoldódik
azonban, és magával ragad kispor-tolt
lezsersége. Később megkapjuk a ma-
gyarázatot is: a 25-26 éves filmszínésznek
ez élete első színpadi szerepe. Nem első
nagy színpadi szerepe, nem. Először van,

életében színpadon, és elsőre éppen
Hamletet játssza. Ennek jó és



rossz következményei vannak. Egyáltalán
nem mondható el róla, hogy meg-érett
volna a szerepre. Ez egyszersmind erénye
is alakításának. Nem „a" Ham-letet játssza,
a szerepek szerepét; nincs tisztában tudós
magyarázók nézeteivel, nem terheli meg
alakítását olyan mozzanatokkal, amikre
fölkapnánk fejünket, és egyetértően
biccenthetnénk - mint például Oliviernél -,
hogy igen, igen, ennek így kell lennie.

Olbrychski Hamletje egy szerep.
Mintha a világirodalom bármelyik sze-
repét vagy egy filmgyári föladatot kapott
volna. Nem érzi a dolog kivételességét, és
ezért nem érezteti jutalom-játék jellegét
sem. Hamletje pusztán egy fiatalember,
egy diák, aki most tért haza
kollégiumából, ahol sok mindent meg-
tanult és megértett.

Jan Kott Wyskianski Hamletjéről szó-ló
tanulmányában arról elmélkedik, mi-féle
könyvet olvashat Wyskianski Hamletje.
Természetesen Montaigne-t. És ha most
meg kellene nevezni a könyvet, amit
Olbrychski Hamletje tart a kezében,
bizony zavarba jönnék. Ez a Hamlet
nagyszerűen vív, ugrik, verekszik,
kimunkált fölsőteste arról tanúskodik,
milyen jó sportoló. Wittenbergában
nyilván tagja volt a nyertes kézilabda-
bajnok csapatnak. Talajtornából és szer-
tornából is kiemelkedő eredményeket ért
el. Feltehetően remekül korcsolyázik.
Osztálytársai bámulhatták és szerethették
sporteredményeiért. De olvasni ...?! És
mégis, hiszen a felső függőfolyosón kis
könyvvel a kezében jön, és Polonius is
észreveszi az olvasmányaiba mélyedt ifjú
fenséget. Vajon ez a könyv nem csalétek
csupán, nem fedezék-e, amely mögül
rókatekintetével kipillanthat, és alaposan
fölmérheti a terepet, ahol majd meg kell
vívnia, egyelőre szópárbaját. Nem, Hamlet
valóban olvasva jő. Mit olvas hát?
Könnyen rávághatnánk, hogy persze
Sartre-t olvas, vagy Genet önélet-rajzát, az
Egy tolvaj naplóját. De nem mondanánk
igazat. Ez a Hamlet Reader's Digest-et
olvas, és ebben a zsugorított formában is
csupán Hemingwayt, a jó öreg
antiintellektuális és célratörően szikár
Hemingwayt.

Elképesztőnek hat, hogy egy színész
Hamlettel debütáljon. De láttam sokkal
rosszabb Hamleteket is, hatalmas művészi
és emberi tapasztalat birtokában.
Olbrychskiben van valami elragadó, mélán
játékos és mélyen szomorú, de
szomorúsága nem az élettapasztalatok adta
keserűség, hanem egy gyermek

rossz előérzetei, baljós félelmei és lidér-
ces szorongásai. Jóllehet, a Hamlet az
érett férfikor drámája, miért ne lehetne
mégis egy sihederé, egy mai sihederé is,
aki oly sok fájó és kiábrándító tapasz-
talattal gazdagabb, mint az előtte járt
nemzedékek tagjai voltak ilyen idős ko-
rukban.

S amikor Olbrychski nem mindig tudja
teljes gazdagságában fölragyogtatni a
monológokat, tehát nem képes hátán
hordani a mű egész bölcseleti építményét:
virtuózan (és ezt a jelzőt most ne henye
sablonként értse az olvasó, hanem eredeti
értelmében) játssza el fizikai
cselekvéseiben a dán királyfit. Ilyen
csillogó és kisportolt Hamlet talán még
sosem járt színpadon. Csak Moissi legelső
Hamletje lehetett - ha megpróbálom
elképzelni a fényképek nyomán - ennyire
ékes, az ifjúság minden erényével el és
bájával. Amikor a hálószobajelenetben
indulatkitörésével meg akarja ijeszteni
anyját, fölpattan a puha ágyra, és csizmás
lábával úgy ugrál rajta, mint artista a
gumiasztalon vagy mint rossz kölyök a
papa dolgozószobájának heverőjén.

A vívójelenet az előadás egyik fény-
pontja. Két félmeztelenre vetkőzött fiatal
sportszerű mérkőzése. Egyáltalán nem
hasonlít azokra a szánalmas szín-padi
kardpiszkálásokra, amiket a Hamlet utolsó
felvonásából ismerünk. Hatalmas erejű,
művészien megszerkesztett vívás,
élethalál-viaskodás, művészivé
lényegítve. Feledni tudjuk, hogy Olb-
rychski nemrégiben még a lengyel ifjú-
sági kardcsapat versenyző tagja volt, mert
nem a produkciót, nem a mutatványt
élvezzük, hanem a jelenet lénye-gének
tökéletes kifejezését. És csupasz
felsőtesttel ül a földön, félrebillent fej-jel,
és vérzik, és nem látszik az arcán a
közeledő halál görcse, de nem is ragyog rá
a színpadi exitus önelégült várakozása, az
a bizonyos beteljesedést váró mosoly:
csak értetlen szomorúságot áraszt, mint
egy fiatalember, akit megsebeztek.

Azt hiszem, nagyon jól jártunk Olb-
ryehski félig eljátszott Hamletjével. Erről
a rejtelmes királyfiról annyit tudunk és
annyiféle véleményt hordunk magunkban
róla, hogy még a legrosszabb előadásba is
belevisszük saját elképzeléseinket, és
beleérezzük mindazt, ami talán ott
sincsen. De Olbrychski ragyogó dán
hercege megjeleníti mindazt, amit pohos
Hamletek sosem tudtak velünk
elfogadtatni: az ifjúság varázsát, és azt

a szörnyű tényt, hogy valaki, aki fia-talon
élhetne még és könnyelmű lehetne, éppen
annak kell a legsúlyosabb kérdéseket
magára vennie.

Hamlet a liften

FORTINBRAS Négy százados
Emelje Hamletet, mint katonát, A
ravatalra ...

És jön két százados és fölemeli és rá-
helyezi a dán fiút a felvonóra, és elindul a
szerkezet fölfelé, és fényben szikrázik a
keresztvasak és korlátok között a fekvő
test. Vége az előadásnak. Ellenállha-
tatlanul komikus a teherfelvonón közle-
kedő királyi tetem, még akkor is, ha
dübörögve ereszkedik a képre - harsogó
harci szekérként - a vasfüggöny, és zárja
el előlünk örökre a királyfit. Ellenséges
kriptafedél csukódik rá a szín-padi sírra.
Az ipari konstruktivitás elemei hatják át
Hanuszkiewicz Hamletjét, de a befejezést,
miközben a színpadi látványt nézzük, át
kell fogalmazni magunkban: „Négy
százados emelje Ham-letet, mint katonát,
a liftre" ...

Próba után

Kora délutánra ér véget a főpróba. Ebé-
delni indulunk. Megyünk át a Nemzeti
Színház előtti hatalmas téren, mellettünk
Olbrychski, kurta kabátkában, sportos
cipőben és kalapban, zsebrevágott kézzel,
ugrándozva. Fecseg. Nem érezni rajta azt
a pokoli munkát, amit az elmúlt órákban
végzett. Fáradtságnak nyoma sincs rajta.
Szétrobban az energiától. Ahogy
megyünk, anélkül, hogy kezét kivenné a
zsebéből, a tér közepén minden lendület
nélkül, puhán bukfencet vet lazításul, és
lépésváltás nélkül jön velünk tovább,
mintha semmi sem történt volna. Ha azt
mondják neki, hogy játssza el elejitől
végig még egy-szer a Hamletet, szó
nélkül megteszi.

Köpeczi Bócz István rajza


