
viIágszínház
tek, az alaphelyzetek száma lehet nagyon
sok, mégis véges, ám a hogyannak mindig
helyi színei vannak (az idő, a történelem, a
földrajzi tér, az egyszeri ember „helyi
színei"). A hőssel állhat szemben akár egy
tömeg is (sok lúd disznót győz alapon),
nem kell a konfliktushoz feltétlenül egy
másik egyszemélyű hős (az egyetlen
emberben megtestesült túlerő). Á
Vendégség az egy elven levők árulásáról és
elárultatásáról szól. A Tornyot választokban
is lényegében „egyházon belüli" a
küzdelem. Kálmán király testvér-harcban
áll. Ezek mind-mind az azonosságon, a
hasonlóságon, az egységen belüli széthúzás
modelljei. Ám nemcsak ezek, A rejtekhely
is hozzájuk kapcsolódik, amennyiben a
forradalmat vívók és a rejtezők egyaránt
polgárok, tehát osztályon belüliek is
küzdenek osztályon belüliekkel. A
történelem így hát nem-csak az
osztályharcok, hanem az osztályon belüli
harcok története is. Nos, a magam számára
ezeket a dolgokat én a hatvanas években
kezdtem fölfedezni. Ez a témakör
természetesen olyan nagy és - tőlem
függetlenül is - mindenkinek a keze-
szelleme ügyébe eső vagy eshető, hogy
úgy vélem: talán sohasem lesz ki-
meríthető.

Meg kell jegyeznem: amit fentebb el-
mondtam, az korántsem azt jelenti - ez
nem is tartozik rám -, hogy drámáim jók
vagy egyformán „színvonalasak", csupán a
tárgyi, logikai és más jellegű félreértésekre
adó megfogalmazásokat kívántam volna
tisztázni a jóhiszemű és gyanútlan olvasó
előtt.

7. Említett Cikk kijelenti: „Ez azonban
aligha (kiemelés tőlem) jelentheti azt, hogy
Páskándi Géza lehetőségek nélkül
maradt." A jóhiszemű és gyanútlan olvasó
figyelmét ismét fel szeretném hívni a már
emlegetett kegyelmes toleranciára (az
aligha szócska árulja el leginkább).
Másrészt: jóhiszeműt és gyanútlant ezúton
is meg akarom nyugtatni: valóban nem
maradtam drámai lehetőségek nélkül, mert
a) köztudomású, hogy van egy epikusabb
fogantatású ősi és új színház is, b) amíg
asztalfiókomba nézhetek - nem csüggedek,
c) amíg a világhelyzetekben dráma van,
senki sem marad „kenyér nélkül", így tehát
én sem.

Végül, de nem utolsósorban Említett
Cikk címéről ( A z ördög lakomája avagy az

angyal hajszálai) az jut eszembe: úgy kell
falra festeni az ördögöt, hogy az angyal-
nak lehetőleg egy hajaszála se görbül-jön
meg tőle.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Két színház

Lengyelországi jegyzetek

A címet kölcsönvettem. Dwa teatry (Két
színház) - ez Jerzy Szaniawski lassan már
klasszikussá váló költői játékának a címe.
De mintegy az egész lengyel színház ars
poeticájaként is érthető. Lengyelországban
- történelmileg - két fő színházi irányzat
alakult ki és él egymás mellett: egy
elvontabb, költői-filozófiai színház, s egy
közvetlenebb társadalmi kötődésű,
zsurnalista-dokumentarista stílusú szín-
játszás. Szaniawski darabjánál maradva -
az „Álom Színház", s a „Kis Tükör".
Mindkettő egyformán fontos, mindkettő-
re szükség van. Tehát: folytonosság és
tolerancia.

A Két színház 1946-os krakkói bemu-
tatójának díszleteit még a Cricot 2.

megalapítója, az időközben rendezőként is
világhírűvé vált Tadeusz Kantor ké-
szítette. És ezzel a művel nyitott idén má-
jusban a lengyel drámák XIX. Fesztivál-ja
is Wrocławban. A varsói Teatr Mały
mutatta be Andrzej Lapicki rendezésé-
ben. Ő játszotta a főszerepet, a színház-
igazgató legendás alakját is, aki már-már
jelkép egy kicsit, összefoglalása mind-
annak, ami a közönség, a társadalom szá-
mára a színházban, a művészetben kedves
és fontos. Szenvedélyesen keresi az
igazságot, s színházában is ezt a költőivé
tett életigazságot akarja bemutatni. A há-
ború előtt sikerszínházat kell azonban
csinálnia, nem költői színházat: nem mu-
tathatja be az „esőről jött fiatalember", az
éhező költő darabját. A háború elsöpri,
szétszórja aztán a színházát. Egy ideig úgy
látszik, hogy nincsen is már szükség
színházra egyáltalán. Aztán egyszer csak
felhajtott gallérú esőkabátjában - ezúttal
már a „fényes szellők" szárnyán - betop-
pan új darabjával megint a fiatal költő. Sőt
felajánlja segítségét a „másik szín-ház", az
újjászervezett színházi élet kép-viselője is,
aki később a halála után így búcsúztatja:
„Hazudott! Mi leleplezzük. Hazugsággal
akarta leplezni meghatottságát.
Nyomorúságos művész lett volna, ha nem
látott volna más igazságot, mint a többség,
a telt nézőtér igazságát... Közöttünk leszel
mától fogva, közöttünk maradsz, amíg
csak élnek azok, akik együtt dolgoztak
veled, akik szerettek téged."

Az elmúlt évtizedek lengyel színház-
története valóra váltotta ezeket a szavakat.
Nem valamiféle kegyeleti aktusról van
szó. Nemcsak nyugdíjat adtak a régi nagy
művészeknek, de hagyatékuk méltó
örökösévé is tudtak válni. Ez is egyik titka
a mai lengyel színháznak.

Meg kell valljam azonban, hogy engem
erről nem Lapicki előadása győzött meg.
Annyi sok fáradt, rezignált értelmiségi
figura után, amelyet az utóbbi évek-ben ő
színházban és filmen eljátszott, ez az
alakítása is kicsit bágyadtra, halványra
sikerült. A darab igazsága tulajdonképpen
már az előadás után ragadott meg. Egyszer
az egyik éjszakába nyúló vitáról
bandukolva hazafelé egyszer csak vi-
lágosságot pillantottam meg az
Építőművészeti Múzeum
üvegcsarnokában. A hatalmas helyiség
közepén egy hosszú asztalra állítva
gyertyák égtek, sápadt fényükben egy
fiatal színész átszellemülten mondta
Mickiewicz Az ősök című verses
drámájának sorait. Amint megtudtam, a
wrocławi Teatr Współczesny előadása
több mint hét óráig tart, s közben - mint
őseik egykor templomból templomba kö-
vetve a cselekményt - a mai nézők is há-
rom helyszínen nézik végig a művet. Az
utolsó villamosok nyilván rég elmentek, s
a közelben parkoló gépkocsik csak kis
töredékét szállíthatják haza a közönség-
nek. Mint a világon mindenütt, holnap
ebben a városban is kora reggel munkába
indulnak az emberek. Nem dísztoprongyba
öltözött milliomos sznobok, hanem
ünneplő ruhás egyszerű lengyelek szo-
rongtak itt. Népszínház ez - közös színészi
és nézői élménnyé vált nemzeti múlt,
irodalom, kultúrtörténet.

Megszámoltam: az 1848-as bemutató óta
Az ősöknek ez az ötvenhetedik ön-álló
interpretációja Lengyelországban. Ha csak
a legutóbbi kettőt említjük is: Kazimierz
Dejmek 1968-as varsói és Konrad
Swinarski 1963-as krakkói rendezését,
mindkettőről elmondható, hogy a nemzeti,
társadalmi gondolkodás és ön-ismeret egy-
egy fázisának mély gondolati és művészi
összefoglalása volt. Ez akar lenni most a
krakkói Teatr Staryban Wajda szintén
hétórás előadása is, amelyben végigvezeti
a nézőket a lengyel történelem egyes
sorsfordulóin.

Népszínházzá tenni az „Álom Színházat"

- minden költőnek ez a vágya Mic-
kiewicztől Lorcáig és juhászig és Pi-
linszkyig és tovább. Vannak persze Len-
gyelországban is, akik mást értenek a
költői színházon. Sokáig közéjük soroltuk
a mai lengyel költészet nagy alakját,



Tadeusz Różewiczet is, aki - bár nyolc
nagy játékfilmet is írt az utóbbi években -
a mi tudatunkban ki sem látszik az ab-
szurd színház kénköves gőzeiből. Nem
panaszkodón, inkább humorosan mondja
el most ezt rögtönzött sajtófogadásán a
Monopol Szálló halljában egy alacsony,
pirospozsgás, inkább vidéki tanárember-re
vagy könyvtárosra emlékeztető joviális
úriember. Érzi talán, hogy meglep
bennünket az egyszerűsége, mosolyogva
elmondja hát, hogy kisdiák kora óta,
mikor is kifigurázta mindig a tanárait,
mindig a nagyképű és az irracionaliz-
musra hajló férfiak állítják ki a sarokba.
Leküzdhetetlen vágy hajtja azonban ma is
mindenféle pózolás és szenvelgés kifi-
gurázására. Egész életében Mickiewicz és
Goethe volt például az íróideálja, most
meg azon kapja magát, hogy komédiát
akar írni róluk, kifigurázná az irodalmias
pózaikat.

Różewicz hamiskásan elmosolyodik és
elégedetten belekortyol a slivovicába,
amelyet szerb fordítójától kunyerált ki.
Nekünk pedig nem marad más, elgon-
dolkodhatunk rajta: vajon mi lehet az oka,
hogy nálunk annyira másmilyen kép él
erről az életvidám költőről? Darabjait

a legkülönbözőbb értelmezésben -
játsszák az NSZK-tól Bulgáriáig és Olasz-
országig szinte egész Európában. Szá-
munkra azonban őt tulajdonképpen most
is a legelső, a Kartoték jelenti, amelynek
bemutatója 1959-ben, egy előző színház-
történeti korszakban volt. Ezt az interp-
retációt ismerte meg a magyar közönség a
Teatr Mały vendégjátéka alkalmából,
amelyen Tadeusz Minc rendezésében,
Wojciech Siemion főszereplésével
játszották a művet. Az élet, a színház s
maga Różewicz is továbblépett már ennél,
s most, a pálinkától új erőre kapva arról
kezd beszélni, hogy neki nincsen előre
kigondolt színházi programja, tézise,
esztétikája, mint például Witkiewicznek
vagy Grotowskinak. Ez utóbbit bírálja a
miszticizmusra való hajlama és amiatt,
hogy lemond a színház alapvető
funkciójáról, a mulattatásról. Igenis -
hangsúlyozza -, a színház szórakoztató
formában kell kifejtse véleményét a vi-
lágról s az ember dolgairól. Az erről való
nagyképű, önhitt lemondásban látja az ún.
új avantgarde kifulladásának okát Európa-
szerte. Ezzel szemben ő Shakespeare-
példákat elemez, nagyon érdekesen.

A wrocławi Teatr Polski most új sze-
reposztásban mutatta be a Kartotékot. A
főszerepet egy hangsúlyozottan hétköz-

napi külsejű színész (Zdisław Kozień)
kapta. Es egyszeriben megváltozott az
egész mű kicsengése. Kitűnt, hogy meny-
nyire hozzátartozik az emberábrázolás, az
aprólékos jellemrajz is ehhez az „abszurd
komédiához". Egy tanácskozáson a
Dialog főszerkesztője, Konstantyn Pu-
zyna egy olasz előadásról számolt be,
amely hasonlóan új színeket, árnyalatokat
tárt fel a darabban pusztán azzal, hogy egy
neorealista utcadíszletet alkalmaztak.
Részben vele vitatkozva, részben őt
kiegészítve a Teatr Narodowy fiatal ren-
dezője, Różewicz műveinek avatott tol-
mácsolója, maga is tehetséges drámaíró,
Helmut Kajzar arról beszélt, hogy mind-
az, amit a kritikusok az új Różewicz-da-
rabokban mint egy merőben új alkotói
korszak jegyeit fedeznek fel, benne van
éppúgy a korábbi művekben is. S nem
véletlen, hogy mindeddig nem találták
meg bennük sem a rendezők, sem a kri-
tikusok. - Nem ezt keresték.

Kajzar szerencsére nemcsak szavakban
bizonygatja, hogy Różewicz komédiái
nem sápadt intellektuális játékok. Így is
rendezte meg legújabb darabját, Az
éhezőművész elmegy címűt, amely a hasonló
című Kafka-novella szabad színpadi
adaptációja.

Egy állatoktól bűzös, légtornászok és
bohócok rikoltozásától hangos -
valóságos cirkuszban vagyunk. Hátul
artisták gyakorolnak, elöl
cukorkásnénike jár felalá, kínálja a
portékáját. Egy padon szerelmespár
csókolózik. A színpad közepén ketrecben
a lisztes arcú Éhezőmű-vész kuporog egy
pokróc alatt, hatalmas fekete szemei
mereven bámulják a közönséget. Három
markos henteslegény falatozik, böfög és
heccelődik a ketrec körül, ők vigyáznak
rá, hogy ne csalhasson.

Az igazgató negyven napra tűzte ki a
határidőt, mikor átadják a produkciót. Ő
képes lenne ennél jóval tovább tartó éhe-

Mickiewicz Az ősök című drámája a wrocławi Teatr Współczesnyben



zésre is, de megmagyarázzák neki: önzés
lenne, ha azt várná az emberiségtől, hogy
olyan hosszú ideig foglalkozzék vele.
Szegény igazgató kartárs mindig egészen
méregbe gurul, mikor ezt magyarázza.
Önzőnek, exhibicionistának és ki tudja
minek nevezi még féltékenységében, ami-
re lassacskán valóban oka is lesz. Felesége
ugyanis, aki mint igazi művészfeleség
ösztönösen vonzódik a nagy egyénisé-
gekhez, egyre kisebb körökben kerülgeti a
magányos ketrecet. Szenvedélyes kö-
zeledése nem talál azonban viszonzásra.
Ez a művész - profi. Bemutató előtt nem
szerelmeskedünk. Marad tehát egy át-
meneti érzelmi ellágyulás, amelynek bete-
tőzéseként az asszony kitakart mellére
vonja a férfi fejét. Ez is elég persze, hogy
röhejt és irigy ugratásokat váltson ki a
jóllakni sehogy sem tudó henteslegények-
ből. Az igazgató úr felháborodásának
nincsen határa. Legszívesebben kidobná
azonnal a tetteseket, de hát fut most már ő
is szegény a pénze után: a produkciót át
kell adni.

Az Éhezőművész pedig - bár tudja,
hogy sokan már ezt is csak ímmel-ámmal, a
látszat kedvéért csinálják, s hogy ne-kik
van igazuk, mert úgy az igazán hatásos -
mégis eltökélten éhezik tovább. Nemcsak
a gázsiért csinálja. Nem mond-ja, de
látszik rajta: azt várja, hogy egy szép
napon az emberek megértsék és igazat
adjanak neki. Hogy megértsék: egyetlen
dolgot legalább halálos komolyan kell venni
az életben. Ez lesz majd az ő nagy napja,
amikor elégtételt kap mindenért.

És elérkezik a nagy nap, a produkció
„átadásának" napja. Kivonul a rezes-
banda, felvonulnak a sportolók. A tv
helyszíni közvetítést ad. Háromszori ne-
kirugaszkodás után az illetékesnek sikerül
végre átvágnia hatalmas ollójával a
vékony cérnaszálat, amely a közönséget a
ketrectől elválasztja. Az igazgató tuszkolja
kifelé teljes erőből az ellenkező művészt
két fehér ruhás leányzó karjába, akik már
várják a virággal. De annak sikerül
megvetnie a lábát, s kihasználja a
pillanatot, hogy mindenki reá mered: ki
naiv elragadtatottsággal, ki bizalmatlanul,
ki hivatalosan szórakozott mosollyal. Egy
anya gyorsan hátrább vonja lelkesen
éljenző csemetéjét.

Az Éhezőművész felemeli kezét, s vá-
ratlanul mély, zengő bariton hangon szólal
meg: „Hagyjatok elmennem!" Szembenéz
velünk, s a szemével a következőket
mondja: „Belátom már, hogy itt nem is

akar megérteni senki semmit az

én számomból. De legalább azt ne kíván-
játok, hogy végigjátsszam veletek ezt az
ócska cirkuszt. Engedjetek el, hadd
éhezzem tovább, most már magamnak,
csak úgy, a szakma becsületéért."

Művészünk persze tényleg maxima-lista
egy kissé, s így túl korán mond le a
katarzisról. Ha a cukorkásnéni meg a
hivatalos úr egy pillanatra befogná most a
száját, ha az a gyerek kivenné a kezét a
szájából, az a katona meg a menyasszonya
blúzából - még minden megtörténhetne.
De sajnos nem történik meg. Az emberek
nem is hallják már a szöveget. A leányzók
mosolyogva átnyújtják a művésznek az
izzadt virágot, amit a markukban
szorongatnak, s mosolyognak. A hivatalos
emberek is mosolyognak, a producer is
mosolyog. Az Éhezőművész át van adva,
az Éhezőművész ne ugráljon. Mehet,
ahová akar. S az Éhezőművész elmegy.

A címszerepet Bogusław Kierc játssza,
az Igazgató - Pawel Nowisz, a Felesége -
Teresa Sawicka.

Próbálkozik Różewiczcsel természe-
tesen a „másik színház" is. Ilyen kísérlet a
Halál régi díszletek között című kis-
regényének színpadi adaptációja, amelyet
a varsói Teatr Ateneum fiatal rendezője,
Jerzy Grzegorzewski készített. Ő nagy
jártassággal rendelkezik az adaptációkban.
Kafka Amerikájának és Joyce
Ulyssesének színpadi változatát az Atene-
um ruhatárában mutatta be, az esti elő-
adás után. Most aztán rákerült a sor
Różewiczre is. A változatosság kedvéért
őt - a nézőtéren játssza, míg a nézők a
szín-padra zsúfolt székeken foglalnak
helyet. A játék a földszint egy
repülőtérbelsőnek kiképzett széksorában
folyik. Az üres nézőtéren később - a címre
utalóan - elégetnek néhány díszletelemet.
Az emeleti zsöllyékhez vezető
lépcsősoron és a kijáratoknál szintén mély
mögöttes ér-telemmel világítanak a lila
vészlámpák. Az egyik páholyban néhány
zenész húros hangszereken játszik
(egyébként nagyon szépen). Egy
másikban rossz operaparódiát adnak elő.
A váltásoknál a rivalda mint fényfüggöny
csapkod a nézők szemébe, akik egymást
kérdezgetik: mi történt? A nyugdíjas
trafikos ugyanis, akinek e díszletek között
meg kell halnia, teljesen érthetetlenül
motyog valamit. A színház akusztikája
annak ide-jén még hagyományosabb
előadásokhoz készült. Mivel hallani nem
hall semmit, a néző csak ámul és bámul
ennyi látványosság között. A szerző ott ül
most is az el

ső sorban és - mit tehetne mást? - mo-
solyog.

Bár igazi színpadon játsszák, igazi drá-
mai gondolat híján csak ilyesféle formális
színház lesz a Kazimierz Truchanowski:
Mlyny boze (Isten malmai) című re-
gényciklusából készült színpadi adaptáció
is a katowicei Wyspiański Színházban.
Érdekes azonban, hogy a kivételes
fantáziájú rendező (Henryk Baranowski)
és a tehetséges fiatal színészek színes és
mozgalmas, totális színpadi látvánnyá is
tudták tenni a műből - önkényesen - el-
vont impresszióikat. A szóban forgó mal-
mok oly lassan őrölnek - tartják -, hogy az
élet alapjában véve nem is változik. Az
ötven-száz év előtti város, amelyben az
első rész játszódik (a városi hivatalnokok
még cári egyenruhát viselnek)
kísértetiesen hasonlít a másodikra, ahol
mai ruhákban járnak az emberek.

Nem a tehetség s fantázia az oka tehát,
ha e „másik" színház költészete olykor
üres formalizmusba, művészkedésbe ful-
lad. A teatralitás, sőt a festőiség mindig is
jellemzője volt a lengyel színháznak.
Wyspiański és Witkiewicz festő s bútor-
tervező is volt, s képzőművészeti ele-
mekre épül Kantor, Szajna színháza is. A
par excellance rendezők közül Wajda és a
közelmúltban tragikus körülmények
között meghalt Swinarski is gyakran ma-
guk tervezik előadásuk díszleteit. Hogy ez
régebben például Kantornál, Szajnánál
pedig újabban formális, a gondolati
kiüresedés leleplezésére szolgál, arról nem
a hagyományok tehetnek.

Szerencsés, megragadó találkozása vi-
szont a két színháztípusnak a varsói Teatr
Ateneum pályázatának díjnyertes alkotása,
a húsz-egynéhány éves Michał
Markowskí Prywatne zycie Piotrusia pana

(Péter uram magánélete) című költői
játéka, amelynek songjait a szintén egé-
szen fiatal Władyslaw Igor Kowalski írta.
A siker persze nem csupán a két sokat
ígérő fiatal szerző bemutatkozásának szól.
Egyfajta népszínház lesz még ez a
stúdióelőadás is. Az ok? A bájos és
szórakoztató játékkal voltaképp Csurka Ki
lesz a bálanya ? című drámájának konf-
liktusa oldódik meg itt. Játékosan, de
cseppet sem felszínesen. A már említett
nemzeti folytonosság és életerő fejeződik
ki nyilván valamiképp abban is, hogy a
szerző kimondja bár az ítéletet Péter uram,
az ön- és nemzettemető, tehetségét
alkoholba fojtó ifjú író felett, nyitva hagy
a számára mégis egy kis színházi ol-
dalajtót. Meghagy benne annyi egészsé-



ges életszeretetet és teremtő fantáziát,
amennyi elég hozzá, hogy olvasmányai-
ból, saját műveiből s korábbi szerelmeiből
felépítsen magának - a körzeti ren-
delőintézet ápolónőjéből - egy új Pyg-
maliont, aki aztán megmenti, „kiénekli" őt
ebből az önpusztító pózból. A jó szöveg s
a zene mellett, azt hiszem, tulajdonképp
önmaguknak tapsolnak olyan lelkesen itt a
nézők - fiatalok s „öregek" vegyesen.
Jegyezzük fel azonban mégis a két színész
nevét, akik a két színháznak s a két
nemzedéknek ezt a talán egyszeri, de
mindenképp megragadó találkozását
létrehozzák. Péter uram - Janusz Wil-
helmi, Wanda - Iga Cembrzyńska.

De lám, beleesem jócskán magam is a
sokat bírált hibába: oly sokat beszélek a
„másik" színházról, hogy nem is jut már
helyem az „egyikre", - a realista-doku-
mentarista irányra. Pedig néhány érdekes
előadással jelentkezett ez a színházforma
is ebben a szezonban. Elsősorban a varsói
Teatr Powszechny előadását, Kazimierz
Moczarski Rosmovy z katem (Beszélgetések
a hóhérral) című, nemrég könyvalakban is
megjelent regényének színpadi
adaptációját kell megemlíteni. A mű
önéletrajzi hitelességű: a fő-szereplő maga
a szerző, aki a Honi Had-sereg elnevezésű
partizánmozgalom soraiban küzdötte
végig a háborút, s a törvénytelenségek
éveiben közös cellában raboskodott Jürgen
Stroop SS-Gruppenführerrel, a varsói
felkelés vérbe fojtójával. A szituáció
lélegzet-elállítóan alkalmas rá, hogy ez az
1. antifasiszta, 2. lengyel, 3. értelmiségi a
politikai, eszmei és emberi vonatkozások
mindhárom szintjén „lejátssza" a nyugodt,
elegáns és korlátolt mintakatonát, a
„hóhért". Bár Andrzej Wajda, a meghívott
rendező mesterien szervezi meg a
mozgásokat és a világítást, a színpadon
ebből még-sem sok valósul meg. Erről
valószínűleg a színház igazgatója és
művészeti vezetője, Zygmunt Hübner
tehet, aki az adaptációt készítette és
egyben a főszerepet is játssza. A drámai
akcióban voltaképp nem is vesz részt,
hűvös megfigyelő marad mindvégig.
Lehet persze ez is koncepció. Az
önfegyelmet, az intellektust, azt a szakmai
képességet mutatja meg, amely lehetővé
teszi, hogy felül-emelkedjék abszurd,
megalázó helyzetén, hogy azt egyszerűen
csak nyersanyagnak tekintse megírandó
könyvéhez. A siker azt mutatja, hogy a
közönség megérti és nagyra értékeli ezt a
magatartást. Hübner pedig elsősorban -
színész. Lehet, hogy neki van igaza.

Az 1970-ben alakult Teatr Ochoty
alapvető célkitűzését tekintve politikai-
publicista színház. Neve nemcsak Varsó
Ochota negyedére utal, amelynek
kultúrházában helyet kapott, hanem a szó
eredeti jelentésére is: kedv, jókedv,
szándék. Tehát - kedvtelésből csinált,
Önkéntes Színház. Két vezető előadásuk
két mai tárgyú, közéleti töltésű darab ős-
bemutatója. Az Egzamyn (A vizsga)
szerzője Jan Pawel Gawlik, a televízió
színházi adásainak vezetője. Az alapél-
mény nyilván még vidéki újságírói évei-
ből származik. Egy megfélemlített és
megalkudott vidéki tantestületbe fiatal

kolléga érkezik (a nagyon tehetséges
Halina Chrobak játssza). Bemutatkozás-
ként meg akarja buktatni az érettségin a
megyei titkár buta, elkényeztetett és
szemtelen lányát, akinek pedig már hely is
van foglalva az orvosegyetemen. A
kollégák türelmesen megmagyarázzák
neki a helyzetet. Kiderül azonban, hogy
nagyon kemény fából faragták ezt a kes-
keny arcú fiatal lányt. Minél kitartóbban
tájékoztatják a hajbókoló igazgató meg a
kétszínű kollégák, annál elszántabb lesz.
Végül - deus ex machina - megjelenik
maga a titkár is. Mindent megért, helyesli
a tanárnő magatartását, s nagy cso-
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kor virágot is küld neki. Ez persze
mindjárt megfordítja a tantestület han-
gulatát. De most már késő: a kis tanárnő
beadja a lemondását.

Az egész persze valahogy inkább egy
korai Rozov-darabra emlékeztet, és nem
jelent igazi élményt a játék kényszerű
naturalizmusa sem: díszlet, jelmezek,
smink és valamirevaló lámpák nélkül
dolgoznak. Az igazi élmény az az éjsza-
kába nyúló zaklatott és őszinte beszélge-
tés, amely az előadások után kibontakozik.

Másik előadásukból, a Krzywa plaskaból
(a cím egy orvosi szakkifejezés - a
klinikai halál állapotát jelenti) éppen ez az
őszinte publicisztikai hév hiányzik. Ami
marad: egy pszichologizáló pszeu-
dodráma, amelynek egyetlen rendeltetése,
hogy hatásos szereplehetőséget adjon a
színház vezetőjének, Jan Machulskinak,
aki egyébként - álnéven - a dara-bot is
írta.

Fejezzük be azonban mégis bizakodón,
jó ízekkel ezt a beszámolót. Szerencsére
lehetővé teszi ezt egy másik díjnyertes
mű, Ryszard Latko Tato, tato, sprawa sie
rypla ! (Édesapám, édesapám, kiderült ám
a huncutság!) című „parasztkomédiája".
A Teatr Rozmaitosci vaskos előadásában
- bár csak úgy harsog a szaftos tájnyelvi
kiszólásoktól - egy általános érvényű
társadalmi szatírát látunk a „szerzésben"
kimerülő életmódról.

A községi tanácsnál észreveszik, hogy
alighanem hamarosan százéves lesz egy
nénike, akit mindeddig egy árnyékszékből
átalakított kamrában tartogatott a
családja. Ezt persze meg kell ünnepelni.
Nosza, előrángatják hát a nénikét, beül-
tetik a tiszta szobába, s eljátszatják vele
mindazt, amit ilyenkor el szokás játszani.
Az írói és rendezői trouvaille: bemutatni
eközben, hogy mennyire szegény és pri-
mitív ezeknek az embereknek az élete
belül. A dramaturgiai megoldás pedig,
hogy kiderül a „huncutság": az anyóka
megszökik lekaszálni a túlérett árpát. A
termés meg van mentve, de kútba esett a
szép ünnepség, oda a 200 zloty jutalom.

A nagy közönségsiker ez esetben is
figyelmeztet, hogy az emberek jobban ér-
deklődnek ez iránt az „egyik" színház, a
tények színháza iránt, mint mi, szenzá-
cióvadász cikkírók általában gondoljuk.
De az is igaz persze, hogy ez nem von-
hatja kétségbe a „másik", a költői szín-
ház jelentőségét. Így egymás mellett s
egymással szemben alkot egységes egé-
szet az „Álom Színház" és a „Kis tükör".

GEROLD LÁSZLÓ

Két este Harag György
színházában

A Tartuffe Szabadkán,
a Három nővér Újvidéken

Változatok a teremtő kitalálásra

Molière, miként élete és művei bizonyít-
ják a legigazibb színházi emberek közül
való. Egy személyben: író, rendező és
színész. És mégis : vígjátékait Olvasva
alig akadunk a játékra vonatkozó utasí-
tásokra, ami azonban egyáltalán nem
mond ellent Molière színházi ember vol-
tának. Ellenkezőleg: azt bizonyítja, hogy
Molière fölöttébb tisztában volt játék
jelentőségével; tiszteletben tartotta művei
majdani színre állítóinak a játékhoz való
szuverén jogát, azt, hogy ne előre
megadott koreográfia szerint, hanem te-
remtő képzeletük segítségével találják ki
egy-egy Molière-színmű színpadi rend-
szerré összeálló megoldásait, a játék
elemeit.

Harag György Tartuffe-rendezése a
rendezői jelenlétnek ritka példájaként
egymás mellett mutatja a teremtő kitalálás
két alapváltozatát: azt, amelyik ben-ne
van a szövegben, csak fel kell ismerni, és
a színjátszás eszközeivel ki kell fejez-ni,
játékká kell változtatni, és azt, amelyik
szintén, bár kevésbé észrevehetően,
búvópatakként ott rejlik a szövegben, de
amelynek felismerése nem kizárólag
szakmai rátermettségen, hanem sokkal
inkább a rendező gondolkodó igényén
múlik; azon, hogy nemcsak reprodukál-ni
vagy interpretálni képes a művet, ha-nem
saját szemléletéből adódó, szuverén
világnézetre valló bölcseleti többlettel
kívánja és tudja telíteni rendezéseit.

És egyáltalán nem véletlen, hogy Ha-
rag György - akinek rendezései, az
Özönvíz előtt, a Szerelem, a Tornyot vá-
lasztok, A z ember tragédiája, a Csillag a
máglyán, az Egy lócsiszár virágvasárnapja
igazolják az efféle hajlamosságot - a te-
remtő rendezői erő két jelzett lehetőségét
a Tartuffe-ben is megtalálta. (Akár-csak a
Tartuffe utáni rendezésében, a Három
nővérben.)

A Tartuffe-ben remekmű volta ellené-re
(vagy éppen azért?) túl sok a vákuum,
ami már önmagában is ingerelheti a krea-
tív hajlamú rendezőket, amilyen Harag is.
Például arra, hogy a deus ex machina
vitatható dramaturgiai (és gondolati) be-
fejezést elfogadhatóvá tegyék, vagy hogy

a mű alakjait körüllengő némileg ködös
bizonytalanságot megpróbálják eloszlat-
ni. (Nem tudni, Orgon valóban annyira
ostobán hiszékeny-e, hogy Tartuffe olyan
könnyen az ujja köré csavarhatja, vagy
összecseréli Tartuffe-öt azzal, amit hisz
róla; Tartuffe-ről viszont, hogy elvetemült
gonosztevő-e vagy csak leleményes
szélhámos.)

Második felvonás, harmadik jelenet:
Dorine és Mariane kettőse. Előzmények :
tudjuk már, hogy Tartuffe teljes mérték-
ben befolyása alatt tartja Orgont, s hogy
mindenki más, Orgon anyját kivéve, utálja
Tartuffe-öt és retteg tőle. Láttuk, Orgon
hazaérkezik, s hallottuk, hogy elsősorban
nem felesége és gyermekei, ha-nem
Tartuffe hogyléte érdekli. Tanúi voltunk
Dorine jelenetének, amelyben
lelepleződik Orgon már hallomásból
ismert vakbuzgó Tartuffe-imádata, és
értetlenségből bosszúba, ebből pedig ci-
nikus megvetésbe váltva egyértelművé
lesz a szolgáló Orgon- és Tartuffe-ellenes-
sége. Drámabeli funkcióját tekintve itt nő
fel Dorine Orgon- és Tartuffe mellé.
Logikus, hogy ezt követően Tartuffe és
Orgon elleni frontot kell megszerveznie.
Kapóra jön, hogy Orgon fölbontja Ma-
riane-nak Valérral váltott jegyességét, és
leányát Tartuffe-höz akarja kényszeríteni.
Természetes, hogy mindenekelőtt
Mariane-t kell kizökkenteni bosszantó
engedelmességéből. Erre kell Dorine és
Mariane párjelenete. Miután Dorine
meggyőződik róla, hogy Mariane csak
Valéré akar lenni, az egészséges életösz-
tönű emberek módján reagál: amikor a
lány arról vall, hogy ha kényszerítenék,
kész lenne a halálra - Dorine kineveti. „Ez
már igen! S nekem eszembe sem jutott: /
Csak meg kell halnia, s elmúlnak a bajok.
/ Ez már aztán csodás gyógy-szer! Elönt a
méreg. ! Hallani sem bírok ilyen buta
beszédet." Cinizmussal átitatott nevetése
jelzi, amit a szöveg is kifejez: Dorine nem
tudja sajnálni azt, „aki ilyen butuska",
puhány, nem mer önmagáért küzdeni.
Ami viszont mindennél jobban felbőszíti a
szolgálót, hogy Mariane szerint apja
ellenében nem neki, ha-nem Valérnak kell
kieszközölni kettejük boldogságát.

Molière minden utasítás nélkül pergeti a
szolgáló és a lány párbeszédét, amit eddig
a pontig a rendezés sem dúsít fel játékkal.
Mindössze annyi történik, hogy Dorine
behozza a favödröt, fölmosáshoz
készülődik: föltűri a szoknyája elejét,
vízbe mártja, majd kicsavarja a rongyot.
Ezzel pont akkor végez, amikor


