
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,



ez egyszerű technikai trükknek tűnhet: a
figurák fabábú módjára mozognak, le-
lassítottan fordulnak, mintha csavarme-
netek diktálnák mozdulataikat. Az élők
világában felgyorsul ez a lelassítottság, a
fát átjárja az élet, mégis megmarad a
másság sajátos érzete: a színpad továbbra
sem hasonlít a nézőtérhez. Megőrzi
autonómiáját. „Az anatómia autonómiáját",
mint a bemutató egyik lengyel recenzense
írja, s igaza van: War-

minski a forma által támasztja új életre
Jasienski agitációs színházát, melyet Lu-
nacsarszkij A próbababák báljához írt
bevezetőjében „a fantasztikum tükrének"
nevezett. S egyszerre kiderül Jasienski
rokonsága Miron Bialoszewski vagy
Tadeusz Róźewicz mai költői szín-házával.
Warminski aktualizálás helyett inkább
„restaurálja" az agitációs színházat, s
meglepően épp ezáltal tud ma is érvényes
gondolatokat közölni a karrier

„mechanizmusáról", melyet nemegyszer oly
váratlan és groteszk módon bonyolít az élet,
négykézláb küldve a hőst a barikádra vagy a
piedesztálra, akár Róźevicz Négykézláb
című játékában.

Andrzej Wajda a színházban

Andrzej Wajda, a színházi rendező
ugyanúgy ismeretlen a magyar közönség
előtt, mint a színházi Bergman; kevesen
tudják például, hogy Wyspianski
Menyegzőjét, melyből nemrég nálunk is
bemutatott filmjét készítette, már tizenkét
esztendővel ezelőtt megrendezte a krakkói
Stary Teatrban, itt vitte színre újabban
Wyspianski Novemberi éj című darabját is.
Ezzel a produkcióval most másodszor
vendégszerepel a Stary Teatr Londonban; az
első, Európa több színpadát bejárt sikerük
ugyanis Dosztojevszkij Ördögökje volt,
ugyancsak Wajda rendezésében (ezt a
Wajda-féle változatot mutatta be nálunk a
kaposvári színház). A kitűnő rendező, aki-
nek a film szerezte meg a világhírt, s aki
nyilatkozataival ellentétben továbbra sem
szakított a filmmel, egyébként rend-kívül
termékeny: időközben New York-ban is
színre vitte az Ördögöket, s mi-re e sorok
megjelennek, már lezajlott a varsói Nemzeti
Színházban A félkegyelmű premierje, Daniel
Olbrychskival a címszerepben. A véletlen
úgy hozta, hogy Wajda első színházi
rendezése, melyet láthattam, Stanislawa
Przybyszewska fentebb említett darabja volt
(ezzel nyitotta kapuját az átépített és
újjászervezett Teatr Powszechny Varsóban),
s megvallom, bizonyos csalódást éreztem.

A csalódásba talán belejátszott, hogy
előző nap kezdték játszani a varsói mozik
Wajda Pilátus és a többiek című filmjét,
melyet eredetileg a nyugatnémet televízió
számára készített (lengyel színészekkel)
Bulgakov A Mester és Margaritájának
betéttörténetéből, s ebben a legfontosabbat,
a bulgakovi „fantasztikum tükrét" sikerült
a mai közegbe átemelnie: Pilátus és Ha-
Nocri története a „fogyasztói" társadalom
élő díszletei közt pereg, a történet
szereplői egykori öltözékben járnak-kelnek
ebben a világban, a Golgota három
keresztfája egy autóroncstemető csúcsán
áll, melyet a közeli autósztrádán robogó
autóbuszból egymást lökdösve
fényképeznek a turisták. Kép és gondolat
oly gazdag egymásrautaltságban jelenik
meg e film-ben, amit itt jelezni is alig van
hely, hogy óhatatlanul hasonlót vártam a
pu-

Przybyszewska: A Danton-ügy című drámájának nyitójelenete, Robespierre a borbélynál a
varsói Teatr Powszechny előadásában



ritán tárgyalóteremnek berendezett szín-
házban is (hisz Przyhyszewska drámájának
az az éjszaka a tetőpontja, melyen a
forradalmi konvent ítéletet mond Danton
felett), s ezzel A Danton-ügy valóban adós
maradt.

Hogy mi érdekli Wajdát, amikor a
klasszikusokat olvassa? Az ember. Az, ami
hőseinek tetteit mozgatja: végül is a
Bulgakov-filmben igen aprólékosan
kidolgozza Pilátus és Máté belső történetét
(Jan Kreczmar és Daniel Olbrychski
ragyogó alakítást nyújt), s erre koncentrál a
Przybyszewska-darabban is, amikor
Robespierre és Danton konfliktusát
kibontja, ismét két rangos színésszel,
Wojcicch Pszoniakkal és Bronislaw
Pawlikkal, akik közül főként az előbbi
remekel. S különös dolog történik -
némiképp hasonlatos, mint A próbababák

bálja clőadásán -: Przybyszewska
évtizedekkel ezelőtt írt drámája mai
politikai színház lesz, olyan problémákra
reflektál, melyeket a közel-múltból
személyes élményként hoz magával a
nézőtér. Ez ismét a klasszikus mű iránti
alázat csodája: Wajda a dráma belső életét
keresi, azt az „anatómiát", mely mai
olvasásban, minden erőltetett aktualizálás
nélkül, a történelmet idézi - a mának.

Van Przybyszewskának egy mellék-
szereplője, bizonyos Louise, aki a da-
rabban Danton felesége: önző, magabiztos
és kéjsóvár asszony. Az írónő aligha
képzelte olyannak, mint Wajda, aki e
szerepben felfedez egy fiatal színésznőt,
Joanna Zólkowskát. Pilátus gyermeke-ként
a Bulgakov-filmben is megjelenik ez az
arc; igen, Żólkowskának gyermek-arca van,
tizenhat esztendősnek sem hat a
színpadon, mégis érzéki és gonosz, olyan
felfokozottan és elvetemülten, ahogy csak
koravén gyereklányok képesek: róla
elhisszük, hogy életeket sodor tragédiába,
sorsokat siklat ki véglege-sen, s gyermeki
boldogság tölti cl attól, hogy Dantont
akasztani viszik; annak a gyermeknek az
önelégültsége, aki minduntalan a halállal
játszik, fogalma sincs azonban arról, mit
jelent élet és halál.
A krakkói Ördögök

Joanna Żólkowska Louise-jára emlék-szem
a legtovább A Danton-ügy előadásából, s
aligha véletlenül. Alkalmam nyílik a négy
esztendeje műsoron tartott Ördögöket
végre megnéznem Krakkóban, s szívesen
írnám le harmadszor is „a fantasztikum
tükre" kifejezést, mert

Wajda olyasmit olvas ki Dosztojevsz-
kijből, amire leginkább a fantasztikus

jelző illik. Koltai Tamás fentebb a ka-
posvári Ördögökről szólva, sok mindent
elmond a krakkói előadásról, nem
kívánok tehát ismétlésekbe bocsátkozni,
inkább arról szólok, ami a legmélyebben
megragadott: mindenekelőtt Pjotr
Verhovenszkij alakjáról. Ezt a nagyvilági
ifjút, aki Dosztojevszkij kis-városának
gyilkosságokat és tűzvészt szervező
méregkeverője, Wajda ismét egy

kamaszos, gyermekarcú színésszel, Jerzy
Stuhrral játszatja, még fokozva is a ka-
maszvonásokat Pjotr Verhovcenszkijben,
akinek minden lépése felgyorsult moz-
dulat, kirobbanó és velejéig megrontott
cselekvésvágy, ő az, aki „önként, kéjjel
öl", hogy Radnóti szavait idézzem, s még
csak örömöt sem lel benne, megnyugvást
vagy lelkifurdalást, mint Sztavrogin, még
kevésbé. A gyilkos és önpusztító
szenvedélyek elszabadulásáról szól Wajda
előadása, s ha a rendező, aki Camus
nyomán lényegileg új-ra adaptálta a
regényt, erőteljesen le-egyszerűsíti is
Dosztojevszkij alakjait, paradox módon
mégis így marad hűséges hozzá: abból a
lélekrajzból tud köz-vetíteni, ami az orosz
regény mesterét Dosztojevszkijjé teszi.

A krakkói Ördögök valóban minden

jelenetében „zuhanás és őrület" - ezek
Wajda szavai -, a bibliai disznócsorda
tébolyult tengerbezuhanása, mely a pusz-
tulás „nagy" pillanatában a leggonoszabb
ösztönöket szabadítja fel, s épp e
felfokozottság által tudja nevén nevezni a
megromlott világot - hisz Dosztojevszkij
regénye egyúttal a korabeli, fel-bomló
orosz társadalom realista rajza is -, és tud
kiáltani emberibb világért. Ezúttal' sem a
látványos leleményeken van a hangsúly
Wajdánál: a krakkói Ördögök sajtója a
legtöbbet a színpadot átdíszítő s az
előadás vége felé a cselekménybe már-
már közvetlenül, bár „láthatatlanul"

beleszóló csuklyás alakokat, „ördögöket"

emlegeti, a rendezőt azonban jobban
érdeklik Dosztojevszkij ördögei, azok a
szenvedélyek, melyek a tengerbe hajtják a
disznónyájat.

Erre figyel, amikor a nyolcszáz oldalas
regényből háromórás színházi elő-adást
készít, ezért igazolódnak az egy-
szerűsítések. Marja Lebjadkina, a sánta.
félkegyelmű lány nála csúf és elvetemült,
oly kíméletlenül gonosz, amire csak testi-
lelki nyomoréksága teszi képessé, ám őt a
fiatalság bája sem színezi vonzóvá, mint
Joanna Żólkowska Louiseját A Danton-
ügyben. A Lebjadki-

Joanna Zólkowska (Louise) A Danton-ügy előadásában
(Teatr Powszechny, Andrzej Wajda rendezése)



nát játszó Izabela Olszewska is olyan
színész, akit nem lehet elfelejteni: mi-kor
Sztavrogin végre vállalni kívánja vele
kötött házasságát, nemcsak fölülkerekedik
a kisváros e már-már mitikus alakján, de
valósággal kicsúfolja a Sztavrogin-
legcndát, iszonyatosan meggyűlölteti
magát; immár szükségszerű, hogy
Sztavrogin „előleget" adjon a bér-gyilkos
Fegykának, aki az utcán lesi, biztatást
várva Marja megöléséhcz. Jan Nowickinek
(Sztavrogin) ez a legijesztőbb jelenete,
ismét szól az a hátborzongató, csontig ható
röhejekből, artikulálatlan hangokból és
dzsessz-motívumokból kombinált zene,
mely első perctől végigkíséri az előadást, a
terem legkülönbözőbb pontjain elhelyezett
hang-szórók idegtépően visszhangoznak (a
zeneszerző Zygmunt Konieczny valósággal
társalkotó ebben a produkcióban), s No-
wicki-Sztavrogin gyűlölettől és kéjes
gyönyörűségtől remegő kezekkel rángat-ja
elő belső zsebéből a rubeleket, szórja az
előtte térdeplő Fegykának, ki úgy tartja
mozdulatlanul a karját a „nagy" Sztavrogin
felé, mint a festmények kéregető-esdeklő
orosz muzsikja.

Mert jellegzetesen „oroszos" is Wajda

Ördögökje, képileg nemegyszer oly hi-
teles benyomást keltve, hogy akár Dosz-
tojevszkij regényéhez illusztrációként is
szolgálhatnának a krakkói Ördögökről
készült felvételek. S a látvány ilyen ér-
telemben kiegészíti, gazdagítja a figurák
belső fejlődésrajzát. Mondhatnánk - csak a
kiemelt Pjotr Verhovenszkij és Marja
Lebjadkina alakjánál maradva -, hogy
Dosztojevszkij sokkal több árnya-lattal,
bonyolultabban festette meg hőseit.
Igazunk is lenne, meg nem is. Wajda arra
törekszik - s legjobb színészei esetében
ugyancsak sikerrel -, hogy legalább
egyetlen vonást, egyetlen gesz-tust a maga
teljességében teremtsen újjá a színpadon,
hisz - vallja - „az Ördögök valójában nem
színpadi mű, ha-nem egy darab élet, amely
a közönség előtt zajlik le". S jól tudja,
hogy egyet-len színészi gesztus, ha teljes,
megteremtheti, szemünk elé varázsolhatja
az egész világot, az élet totalitását. Olyan
tanulsága ez a krakkói Ördögöknek, mely
egyúttal válasz lehet a fentebb fel-vetett
„hogyan olvassunk klasszikusokat?"
kérdésre is.

IGLÓDI ISTVÁN

A Spektakel, a
Volksbühne
és Benno Besson

Múlt ősszel az NDK színházai ünnepi
programmal készültek köztársaságuk 25.

születésnapjára. Több ősbemutató, illetve
aktuális témájú felújítás jelezte azt a nemes
versengést, mely az együttesek között
kialakult. A legegyénibb hang-vételű és
legnagyobb szabású vállalkozással a Benno
Besson vezette Volksbühne lepte meg
közönségét.

A Spektakel II .

Tizenhárom egymás utáni estén játszották
ezt a h á r o m. . . mit is? Zavarban vagyok a
műfaji meghatározással. Este héttől éjjel
fél tizenkettőig ugyanis a színház
valamennyi arra alkalmas helyiségében
tizenkét darabot mutattak be: nyolc
nagyobb egyfelvonásost, egy jelenetet,
három egész estét betöltő dara-bot. Az
„egész este" ebben az esetben mégiscsak az
este egy részét jelenti, hiszen a Spektakel
lényege, hogy elsősorban az előadások
egymásutánja, az egész színház s nem egy-
egy produkció adja az este élményét.
Felesleges lenne ismertetni a zöld, piros és
kék jegyek speciális rendszerét, tény
azonban, hogy egy nézőnek háromszor
kellett elzarándokolnia a Volksbühnébe, ha
valamennyi elő-adást látni akarta. Ezt
velem együtt nagyon sokan meg is tették.

Röviden a három programról. A nézők
két csoportja a nagy színházterembe
érkezett, akárcsak egy szokásos előadáson.
Meglepett viszont, hogy a „hagyományos"
széksorokkal szemben, az óriási
forgószínpad egy cikkelyében szintén
tribünt emeltek a nézőknek. Mindkét
nézőtéren egy-egy „platókból" kialakított
„stég" vezetett keresztül, tükörelv alapján.
Ugyanezen elv alapján folyt a játék is.
„Tükörben" játszottak a színészek, vagyis
minden szerepet két színész alakított. A
darab Heiner Müller Lepe
dője, melynek cselekménye a felszabadulás
idején bonyolódik egy berlini pincében.
Mathias Langhof és Manfred Karge
rendezésében ez a tükörelv nem vált üres
formalizmussá: kiválóan érzé-

A szalonjelenet Andrzej Wajda krakkoi Ördögök-rendezésében


