
világszínház
PÁLYI ANDRÁS

Lengyel „ősbemutatók"
Budapesten

A varsói Nemzeti Színház vendégjátéka

Stanislaw Wyspianski Menyegzője nem-
csak a lengyel drámairodalomnak, de
alighanem a kelet-európai drámatörté-
netnek is alapvető műve. Tadeusz
Róžewicz Kartotékja nemcsak fejezetet
nyitott a mei lengyel színjátszásban,
hanem olyan különösen lengyel és olyan
különösen nemzedéki dráma, hogy épp e
különössége által van mondanivalója
Lengyel-ország határain túl is. A
Menyegzőnek nincs magyar fordítása
(legjobb tudomásom szerint az Európa
Könyvkiadót közel két évtizede
foglalkoztatja ez a gond, de máig nem
sikerült vállalkozó kedvű költő-műfordítót
találnia), az átlagos magyar színházi néző
vagy olvasó nem is igen hallott a darabról,
amíg Andrzej Wajda Menyegőjét, mely a
Wyspiański-darabból készült, két
esztendővel ezelőtt nem mutatták be a
mozik. A Kartotékot Kerényi Grácia
lefordította (kitűnően), meg is jelent a
Modern Könyvtár Róžewicz-drámákat
tartalmazó kötetében, el is fogyott a
könyvesboltok pultjairól, anélkül, hogy
valamiféle szín-házi természetű
visszhangja lett volna.

A varsói Nemzeti Színház - hivatásához
méltóan - e két darabbal vendég-szerepelt
márciusban Budapesten: magyar közönség
előtt először játszva el a klasszikus és a
mai lengyel drámairoda-lom e két,
mondhatni, kulcsfontosságú művét. Ha
úgy tetszik tehát, kétszeres ősbemutató
tanúi voltunk a Vígszínház, illetve a
Huszonötödik Színház helyiségében. (A
filológiai pontosság kedvé-ért
megjegyzendő, hogy egyik műkedvelő
színjátszó együttesünk pár esztendővel
ezelőtt műsorra tűzte a Kartoték erősen
átdolgozott változatát.)

A varsóiak vendégjátékának tétje nem
volt lebecsülendő: egyrészt, mert a
közönség jószerivel csupán a szuggesztív
Wajda-filmből ismerte a Menyegőt, szink-
rontolmácsolás nem volt, tehát óhatatlanul
összevetettük a filmmel a színházi
előadást (s a századfordulón írt dráma
néhol fárasztóan terjengősnek tűnik Wajda
feszes filmdramaturgiájához képest),
másrészt viszont a Kartoték olyas-féle
játékstílusból adott ízelítőt, ami nálunk
ismeretlen, sőt bizonyos idegen-

kedést válthatott volna ki. A Kartoték
ősbemutatója igazi hódítás lett (pótelő-
adásokat kellett beiktatni, s még így is
sokan kiszorultak a teremből); a Menyegző
nem aratott ilyen egyértelmű sikert.
Mennyire múlt ez a Wyspianski-dráma
szövegének, irodalomtörténeti összefüg-
géseinek, a lengyel történelemben be-
töltött szerepének nem-ismerésén, s
mennyire magán az Adam Hanuszkiewicz
rendezte előadáson? Ezt érdemes
közelebbről is szemügyre vennünk.

Kis lengyel drámatörténet
Ki ne emlékezne a Hamu és gyémánt Mo-
nopol szállóbeli bankettjének hajnali záró-
akkordjára, ahogy a régi Lengyelország
szinte panoptikumszerűen felvonultatott
figurái a polonézt járják? De sokan látták
Mrožek Tangóját is Varsóban, nálunk is
több elragadtatott beszámoló meg-jelent
róla, bizonyítva, hogy a Tangó magyar
nézői sem vonhatták ki magukat a dráma
végén felharsanó La Cumparsita hatása
alól, mely kegyetlen, diadalmas
harsogásával még a ruhatárban, a szín-ház
lépcsőjén is üldözte a nézőt. A Hamu és
gyémánt is, a Tangó is - sok más alkotás
mellett - Wyspiańskihoz nyúl vissza, rá
hivatkozik és vele felesel: a Menyegző
szalmacsutaktáncát idézi fel..

Mi ez a szalmacsutaktánc?
Van valami jellemző abban a jelenség-

ben, hogy itt most kis lengyel drámatör-
téneti kitérőt kell tennünk. A lengyel
irodalomnak (s mondhatnánk, a szín-
háznak különösen) megvannak a maga
mítoszai, a maga mitológiája, az új len-
gyel irodalom legjelentősebb alkotásait
pedig többek közt épp e hagyomány de-
mitizálása, megkérdőjelezése élteti; a ma-
gyar olvasó (néző) azonban ez utóbbi
alkotásokat ismeri, a klasszikusokat alig-
ha, hisz többnyire le sincsenek fordítva.
Ha a mű „jótáll" magáért, úgy ez a prob-
léma jószerivel fel sem vetődik (Bikácsy
Gergely most megjelent Wajda-monog-
ráfiájában olvassuk, hogy maga a rendező
lepődött meg a legjobban, amikor azt
tapasztalta, hogy az „urak polonézét" a
Hamu és gyémántban a külföldi nézők a
Menyegző ismerete nélkül is tökéletesen
megértik); ha viszont a nézőtéren
hiányérzet marad, mint a Menyegző mos-
tani budapesti „ősbemutatóján", úgy
ennek eredetét keresve elkerülhetetlenül
vissza kell pillantanunk a lengyel dráma-
történet néhány lényeges pontjára.

Mickiewicz Ősökjében, amikor az indi-
vidualista-álmodozó Gusztáv börtöncel-
lája mélyén Konráddá változik, promé

theuszi lázadásával a lengyel messianiz-
mus jelképévé lesz. Azé a messianizmusé,
melyet ugyancsak az Ősökben Péter pap
látomása jelez a legtisztábban: ő ugyanis
Lengyelországot a megfeszített Krisztus-
sal azonosítja. Akárcsak maga a költő
Mickiewicz emigrációs lázálmában, úgy
vélve, hogy a lengyelség az újszövetségi
idők választott népe, s a lengyelnép
szenvedése - Krisztus kereszthalálához
hasonlóan - megváltja majd a világot. De a
radikálisabb szellemiségű Slowacki is,
aki keményen bírálta Mickiewiczet e
miszticizmusért, az Ősök hatására, félig-
meddig válaszképpen írt darabjában, a
Kordianban forradalmár-költő hősét a
Mont Blancra vezeti fel, hogy ott meg-
küzdve az Istennel, megváltsa a lengyel
nemzetet és az egész emberiséget. „Len-
gyelország a nemzetek Winkelriedje!" -
hirdeti Slowacki, a svájci mondabeli hős-
re utalva; s ha ez profánabbul hangzik is a
mickiewiczi víziónál, nem kevésbé
messianisztikus.

Van azonban egy fordulat a Kordianban,
ami a Menyegző szempontjából igen
lényeges. Az önmagát népek megváltó-
jának érző Kordian a dráma végén elha-
tározza, hogy a koronázáskor megöli a
cárt. A döntő pillanatban azonban érőt
vesz rajta a „kor betegsége", gyenge
idegei felmondják a szolgálatot, s a tett
elkövetése előtt elájul. Ez a dráma végi
groteszk addagio a Menyegzőt juttatja
eszünkbe: ez már a szalmacsutaktánc
előképe. A Kordian zárójelenetéből bon-
takozik ki a Wyspiański-dráma alaptémá-
ja: a „chochol", a szalmacsutak azért
surran be a lakodalmas éjszakára, hogy
leleplezze a „kor betegségét": a cselek-
vésképtelenséget.

A XIX. század második felében, a nem-
zeti felkelések leverése után a mickie-
wiczi messianizmusnak is a nemzeti ön-
tudatot élesztő, ébren tartó szerepe volt.
Mintegy másfél évszázadon át a lengyel
állam nem létezett, három birodalom, a
porosz, a cári orosz és a Habsburg-
dinasztia osztozott az országon; a szín-
házak viszont kisebb-nagyobb megszakí-
tásokkal lengyelül játszottak a háromfelé
tagolt, idegen uralom alatt sínylődő or-
szágban. Thália hajlékai ekképp valóban
a nemzeti lét szentélyei lettek, s a szent
deszkákról elhangzó messianisztikus ide-
ák elválaszthatatlanul összefonódtak a
függetlenségről szőtt álmokkal. Oly-
annyira, hogy idővel e nemzeti mitológia
a cselekvésképtelen álomszövés fedő-
neve lett; erre utalt már Slowacki is a
Kordianban, s erről beszél, könyörtelen



görbe tükröt tartva a XIX. század elé,
Wyspiański.

„Lengyelhon hol van?" hangzik el
többször is a kérdés a Menyegzőben.
Wyspiański fájdalmas érzékenységgel ke-
resi a feleletet a kérdésre, a falusi me-
nyegző éjszakai kavalkádjában. A kérdés
nyilvánvalóan több, mélyebb az el-vesztett
nemzeti függetlenségre való utalásnál:
Wyspiański életképessége felől faggatja
korát, a századforduló társadalmát,
elsősorban azt a polgári-értelmiségi
réteget, melyhez maga is tartozott, s amely
képtelen volt a paraszti felkelés vezetésére.
Pedig a parasztságban, a „tiszta forrásban"
van Wyspiański egyedüli reménye, de úgy
látja, az értelmiség dekadens befolyása
alatt a népet is a tettekre való
alkalmatlanság jellemzi.

A krakkói költő parasztlányt vesz fele-
ségül. E falusi menyegzőn azonban
egyhamar kiderül az is, hogy a parasztok-
kal való hangos barátkozás nem más, mint
a városi urak divatos hóbortja: ez a dráma
alaptémája. Wyspiański azonban az
intelligencia népbarátságának üressé
géhen, e látványos testvérieskedésben a
korabeli társadalmi konfliktus mögé a
nemzeti önvizsgálat történelmi vízióinak
mélyebb köreit rajzolja. A Menyegző a kelet-
európai népek önmaguk keresésének, a
forradalmaknak előestéjén született.
Wyspiański, mondhatnánk, e vonatko-
zásban a lengyel irodalom Adyja, a nem-
zeti tunyaság ostorozója. Drámát írt, a
dráma pedig a szintézis műfaja. És a
Menyegző borgőzős látomásaiban, melyek a
mezőről beinvitált szalmacsutak hívó
szavára jelennek meg, ott sűrűsödik a
múlt. Nemcsak a lengyel történelem,
hanem áttételesebben mindaz, ami törté-
nelmileg közös a kelet-európai népek le-
tűnt évszázadaiban. Ez a szalmacsutak-
tánc lényege: hogy a szörnyű jelenés rá-
ébressze a nézőt a történelmi sorskérdések
megoldatlanságára. A szalmacsutak
andalító hegedűszólója, melynek hatására a
lakodalmas urak lassú táncot lejtenek,
miközben kinn a mezőn az éjszakai jele-
nések hatására hadba szólított parasztok
hiába várják, hogy Wernvhora jelt adó
kürtje megszólaljon, mai szóval élve de-

magógiának bélyegzi a mickiewiczi fogan-
tatású nemzeti messianizmust.

Az már a történelem (és a színháztör-
ténet) iróniája, hogy néhány évtized
múltán Wyspiański is bekerült Micki-
ewicz, Slowacki (és Cyprian Norwid)
mellé a nemzeti öntudat költőinek pan-
theonjába, s a Menyegzőnek számos olyan

előadása volt, mely épp a Wyspiański-mű
lényegéhez lett hűtlen: ahhoz az iróniához,
mellyel a drámaköltő mintegy idézőjelbe
teszi és megkérdőjelezi a romantikát. Fél
évszázad távolából a romantika paródiája
is romantikusnak tűnhet; a nemzeti
klasszikus dráma, amilyen a Menyegző is,
hagyományos előadásmód következtében
könnyen távol marad a mától.

Néhány szó Andrzej Wajda filmjéről

Andrzej Wajda, aki egyik nyilatkozatában
kijelentette, hogy „a Menyegzőt én személy
szerint mindazok fölé helyezem, amit
irodalmunk valaha is létre-hozott", sokat
tett a Wyspiański-dráma
újrafelfedezéséért, divatos szóval élve,
leporolásáért. Már 1963-ban megrendezte
a drámát Krakkóban (melyet e sorok
írójának, sajnos, nem állt módjában látni),
majd tíz esztendő múlva filmet készített
belőle.

A Menyegző második felvonásában a
mulatozó társaság tagjai álomképet lát-nak
: kit-kit az az árny kísért meg, mellyel
gondolatban foglalkozik, köztük azok a
történelmi alakok is, akiknek utódjaként
tartják magukat számon a vendégek.
Wajda filmjében a valóság és az
álomjelenés látszólag még szétbogoz-
hatatlanabb, összefonódottabb, mint a
színpadi műben. A kamera, úgy tűnik,
rapszodikusan csapong a menyegzői
éjszaka forgatagában, csak arcélek villan-
nak elénk, nem is hősök, csak szimbólu-
mok, nem is drámai alakok; ennek a
filmnek nem emberek, hanem eszmék a
hősei. A menyegzői tánc és az eszmék
csapongásának e kavalkádjában az elő-
tűnő lidércek is kollektív álommá lénye-
gülnek. A házigazdának éji látomásában
Wernyhora titokzatos jelenésként ad
parancsot, ám a szegényparaszt a házi-
gazda által az éjszakába indított páva-
tollas küldöncöt érzi látomásnak. S e
küldönc lidérces vágtáját a határoknál
orosz és osztrák katonák fegyverropogása
kíséri, bár a golyók nem érik. Wajda
szándéka félreérthetetlen : itt arról a való-
ságról, arról a „valóságos" életvitelről van
szó, mely csak a múlt illuzórikus mítoszait
látja, s érzéketlen a történelmi realitás
iránt. Ez a „valóság" - sugallja a film --
irrealitás, öncsalás, menekülés a jelenből.
Wajdánál ez hát a Menyegzőutolsó képének,
az andalító, mégis föl-zaklató muzsika
mellett, a kijózanító hajnalban
megmerevedő, élettelenné dermedő
csoportkép igazi jelentése: önmaguk
lidérces szellemképévé lényegíti a

Menyegző tehetetlenségükben fuldokló-
haldokló figuráit.

Mondhatnánk, hogy Wajda Menyegzője
még kegyetlenebb, könyörtelenebb
alkotás, mint Wyspiańskié. Valójában
arról van szó, hogy a rendező a film nyel-
vén mai szemmel olvassa újra a Menyegzőt:
ebben a mai olvasatban benne van mindaz
a történelmi tapasztalat, amire az
emberiség Wyspiański, azaz a század-
forduló óta szert tett. Vagyis Wajda nem
azért lép ki a Wyspiański-dráma ente-
riőrjéből, a lakodalmas falusi házból, nem
azért fokozza fel (szövi tovább) az
álomjelenések sorát, mert erre a film
technikailag szinte korlátlan lehetőséget
biztosít; hanem épp ellenkezőleg: a film
eszközeit annak szolgálatába állítja, amit
kiolvas a klasszikus darabból.

Amivel Hanuszkiewicz adós maradt

Adam Hanuszkiewicz, a varsói Nemzeti
Színház igazgatója sem először nyúlt a
Menyegzőhöz. Már 1963-ban megrendezte
Wyspiański darabját a varsói Teatr
Powszechny színpadán, s 1969-ben nem
sokkal azután, hogy átvette a Nemzeti
Színház vezetését - lényegében válto-
zatlanul -, áthozta ezt az előadást előző
színházából. A most Budapesten bemu-
tatott HanuszkIewicz-rendezés 1974 őszén
készült, vagyis Andrzej Wajda Menyegző-

filmje után. Nem tudom, mennyire volt
tudatos Hanuszkiewicz részéről, hogy
Wajda filmbeli vívmányait színpadilag
kamatoztassa, s mennyire „tudatalatti" a
hatás; számomra a Wyspiański-mű buda-
pesti „ősbemutatójának" problematikus-
sága innen ered. Vagy legalábbis ez az a
pont, ahonnan világosan látható: mivel
maradt adós Hanuszkiewicz Menyegzője.

Wyspiański drámája, mint említettem,
szigorúan enteriőrben történik: a lako-
dalmas falusi ház falai között. Ha úgy
tetszik, épp erről szól a darab: ahogy a
„chochol", a szalmacsutak - a mulatozók
borgőzös hívó szavára -- besurran éjfél-
kor e négy fal közé, mintegy a lengyel
történelem színpadjává válik a lakodal-
mas ház. Vagyis úgy omlanak le ennek a
már amúgy is jelképes falusi laknak a
falai, hogy valójában minden a helyén
marad, akár a kor naturalista színművei-
ben. Wyspiański színpadi szimbolizmusa
a legigazibb költészet ismertetőjegyeivel
rendelkezik: egy percre sem szakad el a
földtől, amelyből vétetett, ám a jelképes-
ség által felfedezi a színpad új dimenzió-
ját. Azt a „kiterjedést", amit a naturalista
színház „newtoni fizikája" önnön termé-
szetéből eredően meg sem sejthetett. Így



válik a drámaköltő a mickiewiczi nagy
romantika méltó folytatójává és ellen-
felévé, ezért lesz a darabbeli szalmacsutak,
mely e Krakkó környéki lakodalmon
egyszer besurrant éjfélkor a parasztokkal
fennhangon barátkozó városi „urak"
mulatságára, a század lengyel irodalmá-
ban mindig a nemzeti önvizsgálat esz-
közévé: Witkiewicznél, Jasieńskinál,
Gombrowicznál is, vagyis azokban a
színpadi művekben, melyek már
Wyspiańskit fricskázzák, parodizálják,
pontosabban azt az ál-Wyspiańskit, aki
ha-marosan felkerült a piedesztálra (még
a Pilsudzki-féle Lengyelországban) az ál-
Mickiewicz mellé; mindez ott rejlett
Wajda filmjében is, amikor szélsőségessé
fokozza, mondhatnánk, „sarkítja" a lidér-
ces éj látomásait.

Hanuszkiewicz viszont épp e többlettel
marad adós, holott az enteriőr elve-
tésében követi Wajdát. Természetesen
napjainkban számos olyan darabot, mely

a századforduló táján szigorúan enteriőrre
íródott, így adnak elő. Mégis Ha-
nuszkiewicz mintha a film nagy lehető-
ségeivel akarna versenyezni : a monu-
mentális látvány vonzza. Adam Kiliannal
f e s tő i színpadot terveztetett, melyen a
naturális vagy naturálisan ható díszlet- és
térelemek mögött az ég és a táj más elemei
a szó szoros értelmében festve van-nak.
Már a megszakítás nélkül előadott első két
felvonás sem hagyományos enteriőr,
inkább annak valamiféle „stilizált" mása; a
harmadik felvonás viszont, akárcsak a
filmen, kint játszódik a mezőn. Csakhogy
a Wyspiańskit által elképzelt falak ilyetén
„leomlasztása" több tervezői
stíluszavarnál: a dráma lényegét mossa el.
Azt a folyamatot, melynek során a falusi
lakodalmas ház történelmi színpaddá
lényegül. Erre a Hanuszkiewicz rendezte
előadásban sor sem kerülhet.

Nyilván az az elgondolás húzódik

emögött, hogy a Menyegző színpada a mai
lengyel néző számára eleve történelmi
színpad. Ez elvileg igaz lehet; ám épp a
drámai történés tűnik el e koncepció
következtében Wyspiański drámájából. S
ami helyette marad - a rendezés szándéka
ellenére -: túlságosan kisszerű.
Hanuszkiewicz a látványosságrá össz-
pontosítja figyelmét: nagyvonalú bemu-
tatót rendez lengyel népviseletből, mű-
ködteti a színpadi masinériát, drámailag
kevéssé indokolt, ám hatásos mutatványt
látunk a forgószínpad segédletével. A
leginkább azonban a fináléban lepleződik
le a rendezői elképzelés tévútja.

Ebből az előadásból tökéletesen eltűnt
az a dráma végi groteszk addagio, ami-ért
Wyspiański a művet megírta. Amire
Wajda a Hamu és gyémántban, Mrožek a
Tangóban hivatkozik. Eltűnt „az anya-föld
fájdalommal és gyönyörűséggel el-ringató
dallama", ahogy Wyspiański írja
instrukcióként; eljárják ugyan itt is ezt a
táncot, de Hanuszkiewicz monumentális
vízióval közömbösíti a hatást: elárasztja
füsttel a színházat, mint a divatnak hódoló
avantgarde együttesek szokták, s a go-
molyagban, nem tudni, miért, újra elő-
tűnnek az éjszakai jelenés alakjai.

A színészi játékstílus - noha néhány
ragyogó színészt látunk a színpadon (igazi
meglepetés Andrzej Lapicki Vőlegénye) -
nemcsak hogy nem mondható avantgarde-
nak, hanem egyenest patetikus. Valamikor
Wyspiański énekbeszéde a romantikusok
már-már kabarészerű paródiájaként hatott.
A mai lengyel drámában ezt az ironikus-
szatirikus hangot Róžewicz üti meg, aki
ebben (is) Wyspiański méltó örököse (és
természetesen ellenfele, mint Wyspiański
volt Mickiewicznek). A meglepő, hogy a
varsói Nemzeti Színház tanúságot tett
róla, hogy kitűnően ismeri Róžewicz
nyelvét is, de ezt a tudásukat mintha
egyszerűen elfelejtették volna arra az
estére, amikor a Menyegzőt játszották.
Anakronizmus len-ne azt számon kérni,
miért nem Róžewicz modorában játszották
a Menyegzőt; ám a kérdés mégis felmerül
ekképpen: az a társulat, mely rendelkezik
a modern ki-fejezési eszközök széles
skálájával (s ezt bizonyították a Kar toték

előadásán), mi-ért szólaltat meg egy
nemzeti klasszikust olyan - nevezzük
nevén: avítt - hang-nemben, mellyel eleve
közömbösíti a mű mai hatását?

Wyspianski: Menyegző (Varsói Nemzeti Színház) Andrzej Lapicki (Vőlegény) és
Magda Umer (Rachel)



Róžewicz Konrádja
Van Wyspiańskinak egy másik darabja,
mely gondolati magvát tekintve nagyon is
rokonságban áll a Menyegzővel, a

Felszabadulás: ez a dráma azzal kezdődik,
hogy díszletezők ácsolnak a színpadon,
megérkezik a rendező is, majd beállít
Konrád - Mickiewicz Konrádja az
Ősökből -, s kijelenti, hogy unja a ro-
mantikus színházat, le szeretne végre lépni
a színpadról. Lengyel színházi esszéisták
gyakran hivatkoznak e Wyspiański-
drámára, megjegyezve, hogy Konrád máig
nem hagyta el a színpadot. S valóban:
alakja darabról darabra vándorol.
Róžewicz a Kartoték főhősét egy-szerűen
csak a Hősnek nevezi, s gondosan ügyel
rá, hogy a különböző szereplők (sőt néha
ugyanazok az alakok is más-más
helyzetben) másképp szólítsák : Hen-
ryknek, Wiktornak, Zbyszeknek, Piot-
rusnak. Csak Konrádnak nem, pedig ő
maga Konrád. Nem történt más, csupán
Róžewicz kicserélte a maszkokat.
Wyspiański a Felszabadulásban a bíboros-
prímást, az ezernyolcszázhatvanhármas
felkelőt, a múzsát, az udvari bolondokat,
az eriniszeket sorakoztatta fel Konrád
körül; Róžewicznek elég a kövér meg a jól
fésült úr, a kövér és a sovány asszony, a
német lány, az újságíró. Wyspiański az
Akropoliszban életre keltette a Wawel
gobelinjeit és szobrait, Róžewicz kitesz
egy ágyat a Marszalkowska sarkára: s ez a
Hős lakása. Wyspiański haragudott
Mickiewiczre, mert költészetében holttá
vált a nemzet, Róžewicz viszont kineveti
Wyspiańskit: ,,negyedik prófétának" tartja.

A legmeglepőbb Róžewicz Kartoték-

jában, hogy számtalan, jól felfedezhető
idegen gondolatot, stílust, trükköt találunk
a darabban, s a mű mégis sajátosan
róžewiczi és sajátosan lengyel. A jól fésült
úr, azaz a farkcsóváló Bobik és a kövér,
aki egy pár zokniért eladja, nyilván Pozzo
és Lucky a Godot-ból a különböző idők
egymásmellettisége, a szereplők, akik
jönnek-mennek, s ettől állandóan jelen
vannak, Thornton Wilder H

osszú karácsonyi

ebédjét idézik, az értelmetlen makogás
Ionescót, az érettségi és a tanár
Gombrowiczot stb. „Róžewicz különös
munkát végzett - írja róla Jan Kott -,
mindent átvett és mindent teljesen
megváltoztatott; az egyetemességet par-

tikularizmussá, a kegyetlenséget szenti-
mentalizmussá, a korszerűséget, a fél-
korszerűséget, a negyed-korszerűséget
hagyományos lengyel drámává."

Róžewicz valóban hagyományos nem-
zeti drámát írt: Konrádról és a társa-
dalomról. Olyan nemzeti drámát, mely
mellett a háromfelvonásos darabok hím-
zett terítőnek tűnnek. A lelemény talán
valóban nem több, mint lengyel méltatói
mondják: Róžewicz megtalálta korunk
természetes színházát. Minden kornak
megvan a maga természetes írásmódja, s
Róžewicz bebízonyítja hogy ezzel a
nagyon mai írásmóddal nemzeti drámát is
lehet írni. De ez az este nemcsak
Róžewicz bizonysága volt, hanem a
lengyel színjátszásé is. A Huszonötödik
Színház termében előadott Kartoték
társulata ki-tűnően ismeri a róžewiczi
színház ABC-jét. A Hőst alakító
Wojciech Siemiont azért is ki kell
emelnünk, mert ez volt

igazi bemutatkozása a magyar közönség
előtt. A Legenda a nyúlpaprikásról című
magyar film főszerepét is ő játszotta a
közelmúltban, s csak most láttuk, mi
mindent tud, ha valóban lehetősége van a
kibontakozásra. Siemion Hőse kedves,
rokonszenves, csupa báj és kellem. Naiv
és magasztos,, de mindenekelőtt lírai.
Ahogy Róžewicz megálmodta.

Tadeusz Minc, aki hazájában több
Róžewicz-darab rendezésével is rangot
szerzett magának, ezzel a kitűnő
Kartoték-előadással még egy
elgondolkoztató titkot tartogatott
számunkra: nem árt, ha a színház figyel az
irodalom rendhagyó-nak, furcsának, akár
ellenszenvesnek, antiteátrálisnak ható
kezdeményezéseire. A lengyel színjátszás
visszavonhatatlanul sokat köszönhet
Róžewicz „antiszínházának". Már ezért a
tanulságért is érdemes volt végre a
Kartotékot nálunk is bemutatni.

Wojciech Siemíon a Kartoték előadásában


