
műhely
vitatni. Hogy bátran és tudatosan vál-
lalkozott egyfajta európai és Európán túli
kapunyitásra. Ezért igazán vétek lenne őt
megróni. Hiszen ettől még a Tháliában és
főként a Thália Stúdióban folytathatta - és
folytatta is - azt a nemzeti jellegű
drámateremtő műsor-politikát, amelyet
Eörsi István, Görgey Gábor és Lengyel
József neve fémjelzett.

Mindenkinek igaza van, illetve volt, aki
szóvá tette, hogy Magyarországon
majdnem annyi Neil Simont játszanak,
mint a Broadwayn. De hát ez már a tavalyi
hó... És a világirodalom fogalmán kívül
létező bulvárdarabok ellen nem az a
legfontosabb kifogásunk, hogy történetesen
amerikaiak vagy franciák, hanem hogy
értéktelenek, silányak, szocialista
szemléletünktől idegenek. De hasonló
szenvedéllyel kellene kiseprűznie a
kritikának az értéktelen, silány, szocialista
szemléletünktől idegen műveket akkor is,
ha szerzőjüket - magyar anya szülte. A
szerzővel való honfitársi kapcsolatunk -
nem mérték és nem mentség ... Sőt, talán
még nagyobb fájdalom, gond, még
irritálóbb tünet, ha egy szocialista állam
írója kerül a kommercializmus csapdájába.

Ami pedig a valóban világirodalmi
rangú külföldi kortársműveket illeti: színre
hozataluk nemhogy nem árt, de feltétlenül
használ a magyar drámának. Különösen, ha
időben történik. (És ezen a téren azért már
van némi előrehaladás.) A világszínházzal
való szinkronitás nem szenzációhajhászás
és nem divat, hanem jogos műsorpolitikai
törekvés, amelynek eredményessége
hozzájárulhat ahhoz, hogy a hazai szerzők
fokozottan bekapcsolódjanak a
világirodalom ára-mába. Még túlhaladni is
könnyebben, gyorsabban lehet valamit -
például az abszurd dráma esztétikáját! -, ha
az alkotók és a befogadók szemlélete
folyamatosan alakul és fejlődik, a kor
követelményeinek megfelelően.

Biztosítsunk tehát zöld utat a magyar
drámának, mindannyian, akik a pálya
közelében vagyunk: színházigazgatók,
rendezők, kritikusok. De ne akarjuk
megbénítani a színházak sokvágányú

rámai forgalmát, mert akkor túlságosan
könnyen, túlságosan hamar berozsdulnak a
sínek. És a zöldre állított szemafor nem
pótolja sem a messze vezető síneket, sem a
gondolatokkal megrakott vonatokat.

DERSI TAMÁS

Beszélgetés
Németh László
színházáról

Németh László Széchenyi című drámáját
1968 őszén újította fel a Nemzeti Színház
együttese, Bodnár Sándor rendezésében. Az
alábbi beszélgetésre 1969 februárjában
ültünk össze. Tartalmának összegezését -
Németh Lászlóra emlékezve - azért érzem
szükségesnek, mivel Bessenyei Ferenc
műhelyvallomása a legszebb,
legtartalmasabb színészi méltatása Németh
dramaturgiájának és színpadi nyelvének.

Dersi Tamás: Manapság a színháznak is
koncentrált, a hagyományosnál
szuggesztívebb hatásra kell törekednie.
Megoszlanak a vélemények, milyen esz-
közökkel érhető ez el a legbiztosabban. A
hagyományos forma mindenesetre nagy
tartalékokkal rendelkezik. Németh László
életműve a bizonyság: mennyire modern
lehet a korával együtt érző-lélegző író
anélkül is, hogy lemondana a dráma nagy
múltú kereteiről, az ábrázolásnak arról a
módjáról, amit általában realistának
nevezünk. A Széchenyi is ilyen darab:
egyszerre hagyományos és újszerű.

Bodnár Sándor: Történelmi vagy
pszichológiai dráma a Széchenyi? Az a
véleményem, hogy mindkét feltételezés
leegyszerűsítő. Az ilyen meghatározások
többnyire ötletszerűek és egyoldalúak.
Németh Széchenyijének vannak történelmi
motívumai, van pszichológiai vonatkozása,
és ezeken kívül még sok egyéb jelentése. A
dráma legfontosabb forrását kevesen
ismerik. Széchenyi Naplója, ez a rendkívül
izgalmas forrásmű - a teljes Napló -
ugyanis máig nem jelent meg magyar
fordításban. Németh drámái közül
valószínűleg a Széchenyire hatott
legerősebben a konkrét történelmi anyag. A
Széchenyiben csaknem minden mondatnak
lényegbevágó jelentése van. Ha rosszul
mondják, az előadás félresiklik, és a
szerzői szándék nem valósul meg úgy,
ahogy kell.

Bessenyei Ferenc: Én már sok Németh-
darabot játszottam, s tudom, mek-

kora igényeket támaszt ő a színésszel
szemben. Ezzel persze szokatlan erények
csillogtatását teszi lehetővé, amire
egyébként csak nagyon ritkán nyílik al-
kalom. A szellem és a szenvedély intenzív
egységét követeli, ehhez ad drámáinak
szövegével színészújító ihletést. Németh
darabjaiban új - kedvünkre való - színészt
kovácsolhatunk magunkból, de ehhez
elszánt munka és nagy szigorúság kell.
Nála minden szónak helye és hangsúlya
van. Nincs locsogás, mellébeszélés,
kihagyás, csúsztatás. A vonatkozó névmás
vagy a jelző lényeg-bevágó tudnivalót
közöl, s ezt nekünk észre kell vennünk,
hogy a nézővel is észrevétethessük.

Úgy kell vállalnunk Németh László
mondatainak szárnyra bocsátását, hogy
egyetlen lélekrezdülés, egyetlen hangár-
nyalat se mehessen veszendőbe. Nem is-
merek olyan modern drámát, ahol a szö-
vegmondásnak és a játéknak ennyi apró
finomsága lenne, ahol a színész enynyi
gyönyörűségét találhatná a szerep lényege
szerint megoldott feladatban. Sajnos, ezt
nagyon nehéz elérni. A mi kényelmes, laza
eszközeinkkel, hatheti próbával lehetetlen
minden ízében ki-dolgozott előadást
produkálni. Ezért élek még most is -
hónapokkal a premier után - próbalázban.
Füzetnyi instrukciót hordok magamnál. Ha
a Széchenyit játsszuk, ötre jövök a
színházba, olvasgatom a füzet bejegyzéseit.
Hát-ha sikerül javítani, közelebb jutni a
legjobbnak tűnő megoldásokhoz. Ez a
munka fárasztó és élveznivaló. Örök iz-
galom, örök elégedetlenség. Ugyanakkor a
legkisebb siker is nagy öröm. Kárpótlás a
befektetett energiáért. Sikeren most nem a
tapsot, a közönség elismerését értem. Ez is
nagyon fontos, de más dolog.

Amire gondolok: a munkánknak értelmet
és önigazolást adó perc vagy pillanat,
amikor magunk is úgy találhatjuk, hogy
amit csinálunk, nemcsak jó, hanem
legbensőbb szándékunkkal, legszemélye-
sebb törekvésünkkel találkozik. Aki ismeri
a színészmesterséget, tudja, hogy az ilyen
élmény a legjobb szerepekkel ellátott
színész életében sem gyakori. Ezért
szeretem annyira Németh László drámáit.
Az ő szövege - és gondolatvilága szárnyára
vesz, hittel tölt el, visszaadja számomra a
színház mitikus erejét, amire anaturalista
aprólékosság és a modernkedő sznobizmus
egyaránt képtelen. Németh játékká
nemesíti az ér-



telem munkáját. Széchenyit például in-
tellektuális kiválósága veszejti el.

Képtelen szó nélkül hagyni a hazáján
esett sérelmeket. Megírja a Blicket, amely
felrázza a legjobb elméket Ma-
gyarországon. Az ellenséges hatalom
foglyaként, a teljes és reménytelen ki-
szolgáltatottságban is elragadja a szerep és
a hivatástudat szenvedélye: nem tagadhatja
meg önmagát, munkáját, agyának
szüleményét. A becsület és az értelem
vonzása ragadja el, ez viszi a tragédiába. S
közben ellenállhatatlan zsenialitással
játszik környezetével és ön-magával, a
veszéllyel és ellenségeivel. Számomra a
legnagyobb öröm: a halálnál is erősebb
intellektuális szenvedély életre keltése, az
igazsága elől kitérni nem tudó értelem
elszántságának és játékosságának
érzékeltetése.

A Németh-drámákkal való találkozás
számomra a legnagyobb munkaélmény.
Ennek a szövegnek a színpadra vitele a
mesterség puritán tiszteletét, az átlagosnál
jóval nagyobb teherbírást követel az
együttestől. Nem hiszem, hogy ennek az
igénynek meg tudnánk felelni. A Németh
László munkásságával szembeni előítéletek
a színházakba is eljutottak. Sőt, bizonyos
mértékig fel is erősödtek, hiszen minden
olyan színész, aki nem kedveli a mesterség
próbáit, a nagyobb terhelést, szívesen be-
áll a kórusba, a lustaságát, kényelmességét
álcázva a drámák nehézkességéről,
nyelvezetük zsúfoltságáról, tekervé-
nyességéről, a feladat megoldhatatlansá-
gáról panaszkodik. Ezt nyíltan meg kell
mondani, és harcolni kell ellene. S mint-
hogy a művészi munkában a legszelídebb
erőszak sem hoz igazi eredményt, ennek a
harcnak egyetlen formája és eszköze a
meggyőzés lehet. Az író céljának
szuggesztív ismertetése, gondolatainak
átsugárzása és elfogadtatása, a színészek
fanatizálása. Megnyerése a rendkívüli
feladatnak, a többletmunkának.

Dersi Tamás: Ehhez együttesre, part-
nerekre van szükség. Úgy kell bejönni a
színpadra, hogy Zala megye is ott legyen,
meg a Deák Ferenc bölcsessége is, amit el
lehet, el kell ismerni, de az-tán a Széchenyi
vágású férfiból kiszakad a fájdalmas
lázadás a józan mericskélés ellen. Ő erre
képtelen, ő az életével is politizál, nemcsak
az érveivel. Ez a kitörés annál
erőteljesebb, minél gyanútlanabbul idézi
fel a látogatóba érkező táblabíró a másik
magatartás kínálta előnyöket. A Goldmark
doktorral

folytatott vitához pedig ellenfél kell, ki-
csit enervált, kicsit démoni erejű partner,
aki kisember létére igazi ellenfele tud
lenni a betegen, meghurcoltan is nagy
hatalmú grófnak.
Bessenyei Ferenc: Németh Lászlónál a
nyelv teremti a figurát. Széchenyiben a
drámai nyelv terhelése még nagyobb,
mint más műveiben. Itt a hős nemcsak
beszél, hanem - ezzel párhuzamosan -
mellé is beszél. Vagyis nemcsak kifejez-
ni, hanem álcázni is akarja magát azzal,
amit elmond. Elkezd vallani, vállalja
helyzetének és indulatainak logikáját,
azután egy váratlan - vagy gyakori is-
métlődésében már nem is váratlan? -
fordulattal visszalép. Összekavarja az
egészet, nehogy megértsék. Ebben a sze-
repben a szöveg méltósága dominál. Se-
gít: a színpadot visszaadni a költészet-
nek. Az értelem költészetének, amelyben

a logika szinte érzéki gyönyörűséggel tölti
cl a színészt. Tiszta és megveszte-
gethetetlen logika, mégis forró, átélhető,
teljes emberségünkre ható. Itt valóban az
értelem és érzelem egymást átható
feszültségéről lehet beszélni.

A sajátos gondolatritmust megszó-
laltató Németh László-i körmondat kez-
detben - a szereppel való találkozás első
periódusában - valósággal megkínozza a
színészt. Később azonban, a munka
sodrában, a szöveg és a jelentés
rögzítésének folyamatában oldódnak az
idegenkedés és félelem görcsei. Igen,
félelmet mondtam, s bizony éreztem is
nem egyszer tanulás közben. Először is
súlyos, nagy szerep a Széchenyi. Próbára
teszi a memóriát, ezenkívül, mint már
említettem, különleges igényeket támaszt.
Nem elég a mondatait megtanulni, szinte
minden szóra - a szó súlyá-
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ra, jelentésárnyalataira, a mondat egé-
széhez s többi részéhez való viszonyára,
sőt még az írásjelekre is - gondot kell
fordítani. Csak így lehet, így tudtam
elérni, hogy ne üres szóözön áradjon
belőlem, hanem az a drámai feszültségű
jelentés kapjon hangot, amelyet Németh
László a nyelvre bíz. Minél fáradságosabb
ez a munka, annál inkább élvezi az ember
a szöveg virtuozitását.

A hős karakterét, a múltjához és
jelenéhez, vágyaihoz és lehetőségeihez, a
nagyvilághoz és szűkebb környezetéhez
kialakított viszonylatrendszert a nyelv
hálójára feszítve lehet csak szem-ügyre
venni. Ezért van a mondatoknak bonyolult
szerkezete és ebből kibontandó jelentése.
Nagyon sok részletet idézhetnék, amivel
bizonyítani lehet, hogy Németh László
párbeszédeinek, monológjainak
szövetében minden szálnak - egy-egy
jelzőnek, határozónak, a szó-rendnek és a
szavak hangulatának is - funkciója van. A
dráma nem egy kérdőjelét lehetett a nyelvi
elemzés segítségével eltüntetni.

Közben már éreztem, hogy a megér-tett
- vagy legalábbis megérteni vélt - dikciót
nem lehet és nem is elég csak
memorizálva tanulni. Rájöttem, hogy az
elemzés folyamatát visszafelé sem
takaríthatom meg. Vagyis az árnyaló,
értékelő, finomító, értelemtisztázó mun-
kát, ami a tanulást megelőzte, el kell
végezni a már fejben tartott anyagon. Ez
aztán az igazi kínlódás és az igazi
gyönyörűség, ami az artikulációs esz-
közök kegyetlen tréningjét is megköveteli.
El kell érni, hogy az író mondatai
megközelítően ugyanazt a jelentést vigyék
el minden egyes nézőhöz, mint hozzám.

Arra is szükség van, hogy szépségük a
hangzásban is érzékelhetővé váljék. A
mondatok formát kapnak, ponttól pontig,
vesszőtől vesszőig ívelnek, más-hol
lélegzetvételnyi szünetekben a csend
tartópilléreire támaszkodnak. Az emlé
kezetben valóságos kotta épül, amiről a
színész idegrendszere és artikulációs
berendezése az előadásokon visszajátsz-
hatja az író nyelvezetét. Olyan feladat ez,
amely mindig teljes koncentrációt
igényel. Nem lehet benne lazítani, illetve
úgy lehet csak valamit is a rutinra bízni,
hogy az egész megadja az árát. Széthullik,
hideg gubancokra szakadozik, üresnek és
kimódoltnak hat a gyönyörű, fület-lelket
gyönyörködtető dikció.

Az volt a baj, hogy a szereptanulás
legelején túlságosan elszabadultam a
részletekbe. Miskolcon dolgoztam. Ki-
jártam az erdőbe, és beszédgyakorlatokat
csináltam. Harsogtam a csendben. Később
pedig alig tudtam visszavenni az erőt és a
lendületet. Szavaltam, hol-ott arra lett
volna szükség, hogy a szavak és a
mondatok egymáshoz való viszonyát
építsem a modulációba. Hiszen Széchenyi
a nyelvben - a nyelv segítségével -
vetkőzteti meztelenre önmagát. Nincs
ennek a hatalmas embernek egyetlen titka,
amire fényt ne derítene a szöveg. Csak
meg kellett találni, és úgy kellett
mondani, hogy az írói szándék
megvalósuljon.

Nem merem állítani, hogy ez mindenütt
sikerült, de ez volt a cél, ez ha-tározta
meg - és persze menetközben módosította
is - a munkamódszert. Ma is teli vagyok
kétségekkel. Otthon, nap-közben, az
előadások alatt újra meg újra kérdezni
kényszerít a fejemben za

katoló szöveg. Hogyan a leghelyesebb
elmondanom például a vendéget foga-dó
szavakat: „Ön az a hazánkfia, aki a szép
Zala megyét hozta fel ide ebbe a szomorú
házba." Mi itt a hangsúlyos? Az, hogy ön
az a hazánkfia, vagy ön az a hazánkfia,
aki a szép Zala megyét... és hogyan tudom
kifejezni ebben a szép és a szomorú jelző
ellentétét úgy, hogy ne panasznak, hanem
egy örök játékra feszülő eleme egyszerre
ironikus és önironikus ötletének hasson?
Ilyen hang-súly- és árnyalási problémát
százszámra idézhetnék. Ezek tisztázása,
illetve a megoldás kísérlete volt a munka
harmadik szakasza, s ezt ma sem tartom
be-fejezettnek. Az ilyen munkát úgy kell
elkezdeni, hogy a színész - és vele együtt
természetesen a rendező is - zárójelbe
teszi a raktári elfekvő áruként
felhalmozódó megoldási módozatokat.
Nem a korábbi szerepekből, rendezé-
sekből visszamaradt lehetőségeket szabja
át, igazítja jól-rosszul az új feladat-hoz.
Minél többet el tudunk felejteni, annál
hatékonyabban kereshetjük s találhatjuk
meg az egyszeri, semmi mással össze nem
keverhető műhöz illő játék-felfogást.

Dersi Tamás: Milyen lehetőséget ad a
színésznek a nemzeti dráma nagy
szerepeivel való találkozás?

Bessenyei Ferenc: Én nagyon szeren-
csés vagyok a magyar drámával. A leg-
jobb szerepeket játszhattam. Olvastam
ezt-azt a most folyó vitából, pántlikás
hazafiság és deheroizálás ellentétéről.
Valójában hamis ellentétről van itt szó,
mert egyik magatartás sem felel meg
igényeinknek. S mint színész, magyar
klasszikusok megszólaltatója, történelmi
drámáink szereplője azt mondhatom: ez a
hamis szembeállítás irodalmunk ha-
gyományait és mai erőfeszítéseit is sérti.
Régi nagy íróink és a legjobb maiak ahhoz
segítenek, hogy a hazáról és a
hazafiságról magunkkal hurcolt, előíté-
letekkel-tévedésekkel teli, homályos lelki
ábrát megtisztítsuk. A hősök nem
szoboralakok, a történelem nem mere-
víthető külsőséges-látványos tablókba,
üres színhalmazatba.

A magyar történelem - buktatóival,
vissza-visszatérő tragédiáival - különösen
nem alkalmas ilyen beállításra. Azon
érdemes fáradoznunk, hogy szépítgetés és
hazugság nélküli tudást, el-képzelést
alakítsunk ki magunkban és minél több
emberben az igazi történelemről. Az
árulásról és a nagyságról, a
megfutamodásokról és a helytálló ön-

Bessenyei Ferenc Balázs Samuval a Széchenyiben (lklády László felvételei)



világszínház
feláldozás szomorú szépségű példáiról. Itt
van Széchenyi. Ki volt jobban elle ne a
bűnök és hibák takargatásának, az ártalmas
önszeretetnek? Ő bizony deheroizált, és
nem tűrte, hogy a nemzetről alkotott
szemlélet illuzionista maradjon. Egész
életében az önámítás ellen harcolt, emiatt
sok kortársa hazaárulónak bélyegezte. Mi
is vállalhatjuk a Széchenyi példáját, ennek
a magatartásnak a logikáját, az igazmondás
elkötelezettségét, a közösség szolgálatát,
amely a bírálatban is - vagy éppen abban
összefonódik a múlt, a jelen és a jövő
vállalásával. Nekem az ilyen hazafiság
tetszik.

A magyar dráma és a magyar színész
kapcsolatáról is kérdezett. Nos, a színész, a
maga számára szereplehetőségeket kereső,
sikervágyára, hiúságára hallgató színész is
úgy érzi bennem, hogy nekem a magyar
dráma adhat Iegtöbbet, én vele és benne
emelkedhetek, ha tudok, legmagasabbra.
Németh Széchenyijét azért is szeretem,
mert színészi eszközeim újracsiszolását
követelte és követeli, Hiszem, mondtam
már, ezt a darabot nem lehet gépiesen, a
próbákon beidegzett módon játszani, a
hangok és mozdulatok lemezén rögzített
változatot gépiesen visszaforgatni. Talán,
ha mindent megoldhattunk volna a premier
előtt, nem érezném a szüntelen ösztönzést,
ami most minden előadás előtt arra
kényszerít, hogy ne csak játsszak, hanem
próbáljam megfigyelni magamat és
társaimat, az előadás hatását, s főleg a
kihagyásokat, azokat a részeket, ahol
elmaradunk a szöveg erejétől.

Újra és újra frissíteni, javítani szeretném
alakításomat. Legfőbb törekvésem a
gondolat szenvedélyességét kifejezni,
sváda nélkül, hangrezegtetés és széles
gesztusok nélkül. A történelmi drámáink
színreviteléből ismert, hagyománnyá
kövesedett modorosság elhagyásával, úgy,
hogy a számvetés csendjében a születő
gondolatok feszültsége ragadja meg a
közönséget. Nagy belső konfliktusokat
rejtő-sejtető intellektust csak így lehet
elfogadtatni a külsőségesség olcsó
fogásaitól ösztönösen is húzódozó
nézőkkel. A színház és a vele szemben
támasztott követelmények az élettel
szembeni igényeket is mutatják. Ma az
emberek nem szeretik a nagy szavakat, a
látványos kiborulásokat. A komoly,
csendes meggyőződés hat inkább, amely a
remegést, a döntésig kísérő küzdelmet
fegyelmezi, magába fojtja. Így képzeltem
és így próbáltam eljátszani Széchenyit.

PÁLYI ANDRÁS

Hogyan olvassunk
klasszikusokat?

Lengyelországi jegyzetek

Néhány napos külföldi színházlátogatás
alapján általános megállapításokat tenni
akkor is merészség, ha az utóbbi tíz
esztendőben évente többször is meg-
fordultam Lengyelországban; mégis úgy
érzem, a mai lengyel színház kulcskérdése:
hogyan olvassunk klasszikusokat? Ezzel
foglalkozik a színházi sajtó, ez a probléma
rajzolódik ki a színházak repertoárjából, s
ezt szűröm le magam is néhány lengyel
színházi estémből. Varsó és Krakkó
tanulságai azért is megérdemlik, hogy
odafigyeljünk rájuk, mert ide-haza szintén
sok szó esett e kérdésről. Fellapozom hát
Leslaw Eustachiewicz A jelenkor és a
történelem közt című alapvető munkáját: a
neves szerző úgy tartja, a klasszikus és a
kortársi lengyel irodalom vízválasztója
valahol a harmincas évek elején rajzolódik
ki; Lengyelország az első világháború
végén nyeri vissza függetlenségét, s a
történelmi változás valóban új fejezetet
nyit az irodalomban is. Érdekes módon a
var-sói évad két rangos színházi eseménye
mintha ugyanannak a törekvésnek a je-
gyében született volna: hogy feltárja a
jelenkori lengyel drámairodalom for-
rásvidékét. Bruno Jasienski A próbababák
bálja című darabja 1931-ben, Stanislawa
Przybyszewska A Danton-ügy című
történelmi példázata 1929-ben született.

E két bemutató mégis szerves része
annak a folyamatnak, mely a modern
lengyel dráma két legismertebb alakja,
Żeromski és Szaniawski mellett felfedezte
Stanislaw Ignacy Witkiewiczet (aki azóta
New Yorktól Honoluluig meghódította a
világ színpadait), majd Józef Peipert,
Witold Wandurskit, most pedig Stanislawa
Przybyszewskát, Bruno Jasienskit, kikről
úgy tűnt, megmaradnak tisztes címszónak a
lexikonokban. A nevek és címek sorolása -
a magyar olvasónak különösen - nem sokat
árul el, lényegesebb a hogyan kérdése: mit
kezd a mai lengyel színház e művekkel,
melyek - talán Witkiewicz kivételével -
semmiképpen sem sorolhatók a lengyel
irodalom élvonalába?

A próbababák bálja

A kommunista Jasienski, aki fiatalon
emigrációba kényszerült - Párizsban, majd
a Szovjetunióban élt, itt is halt meg -, a
futurizmus legjelentősebb lengyel
képviselője, magyarul csupán Jakub
Szeláról szólok című elbeszélő költeménye
látott napvilágot 1957-ben, akkortájt került
be neve először a lengyel irodalmi
kézikönyvekbe is. A próbababák bálját
Moszkvában írta, a darab cselekménye
azonban a burzsoá Párizsban játszódik.
Egy különös éjszakán a kapitalista
nagyipar önkényének kiszolgáltatott, a
ruházati kirakatokban ácsorgó próbababák
titkos bált rendeznek, melyről élő
embernek nem szabad tudomást szereznie,
s amikor véletlenül mégis ide téved Paul
Ribandel országgyűlési kép-viselő, aki
eredetileg egy egészen más estélyre
igyekezett, fejét veszik. Paul Ribandel feje
végiggurul a színpadon, s a 4r-es férfi
próbababa, magára véve a volt képviselő
fejét, immár beléphet az élő emberek
felsőbb világába: cl is megy arra a másik
balra, ahová eredetileg Ribandel
igyekezett. A játék második felében -
Aranaux gyáros estélyén - egy bonyolult
megvesztegetési történet keretében az is
kiderül, hogy az ország-gyűlési képviselő a
gyárosok és bankárok kezében ugyanolyan
báb, mint a kirakati próbababák; ezzel a
tanulsággal szolgáltatja vissza fejét a 41-es
férfi próbababa Paul Ribandelnek.

Jasienski színháza harcos, szókimondó,
agitációs színház, és a janusz Warminski
rendezte előadásban a „kizsákmányolt"
próbababák röpcédulákon szórják a
nézőtérre a Jasienski által megfogalmazott
futurista kiáltványt. Warminski igazi
leleménye, hogy a szerző egykori
szemüvegén át olvassa a da-rabot. A
filológiai igazsághoz hozzátartozik, hogy
Jasienski darabját korábban már Jerzy
Jarocki is színre vitte, Zygmunt Hübner
pedig a televízióban rendezte meg;
Varsóban mégis úgy beszél-nek az
Ateneum Színház előadásáról, hogy ez
felfedezte Jasienskit. Hogy miért?
Warminski munkája arról tanúskodik, hogy
a rendező áttanulmányozta Jasienski
néhány, ugyancsak nemrég publikált
elméleti írását, melyben szín-házi ideálját
megfogalmazta: ebben a színházban a
mozdulatok stilizálása irányítja a játékot,
olyasféle stilizálás, melyet magáénak
vallhatna a költő is, akit a színész-bábu
ugyanúgy érdekelt, mint a színészi átélés
titka. Az első felvonás ban, amíg a
próbababák bálján járunk,


