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Színházi találkozó
Lengyelországban

A Jelenia Góra-i színházat a tragikus sorsú
lengyel költőről, Slowacki nálunk kevéssé
ismert kortársáról, Cyprian Norwidról
nevezték el. Ez a színház immár
kilencedszer adott otthont hagyományos
őszi programként egy nemzetközi szín-
házi találkozónak, amelyet szeptember 1 6 -

2 4 . között rendeztek. A résztvevő lengyel
és külföldi együttesek között ott találjuk a
veszprémi Petőfi Színházat is, amely a
testvérvárosi kapcsolatok eredményeképp
visszatérő vendége a feszti-válnak. A
magyar együttes kísérőjeként az első öt
nap eseményeit volt módomban
megtekinteni, beszámolóm ezeket az elő-
adásokat tartalmazza.

A fesztivál nyitánya a spanyol amatőr
együttes szabadtéren előadott látványos-
sága volt. Az együttes tagjai komikus
maszkokban és többméteres, gólyalábú
bábukban - a gyerekek nagy örömére -
bejárták a várost, és mozgósították a la-
kosságot. Megkezdődött a találkozó. A
Norwid Színház előcsarnokában kifeszí-
tették a „Hyde-paper"-t, azt a falnagyságú
fehér vásznat, amelyre ecsettel mindenki
ráírhatta mondandóját a látottakról. A
„zarándokfal" csakhamar meg-telt ötletes
vélemények kel.

Operett
Különös reneszánsza van Lengyelor-
szágban a csaknem tíz éve emigrációban
elhunyt lengyel írónak, Witold Gomb-
rowicznak. Az egzisztencialista filozófia
lengyel képviselője a színpadon a drámai
groteszk előfutára volt. Egyre gyakrabban
játszott darabjai közül a legérettebb,
legteljesebb az Operett (Operetka),
amelynek magyarországi bemutatóját
novemberben tartották a Vígszínházban.

A darab tökéletes operett-persziflázs.
„Az operett monumentális blődségét
egyesíti a történelem monumentális páto-
szával", ahogy maga az író jegyzi meg da-
rabjáról. Egy habcsókos, cukros-mázas,
rózsaszín álomvilág illúziótlan, gyilkos
anarchiába fordulását ábrázolja groteszk,
abszurd eszközökkel. A békebeli békében
unatkozó, flörtölő, lóversenyző, divatozó,
párbajozó úri társaság a háború

éveiben azonnal megtalálja a maga új di-
vatját: az SS-egyenruhát. „Gombrowicz a
polgári gondolkodás válságtüneteit fejezi
ki, de groteszk stílusa, egyéni okfejté-se
mögött igen sok találó megállapítás is
rejtőzik. Innen hatalmas népszerűsége."
(Kovács Endre)

A darab azért tökéletes operett-per-
sziflázs, mert a műfaj sajátos stíluseszkö-
zeit, hagyományos kelléktárát használja
föl. (Szól az andalító muzsika három fel-
vonáson keresztül.) Gombrowicz úgy
leplezi le a hazug világot, hogy leönti a
kötelező maligánfokú sziruppal. Ez adja
az Operett furcsán disszonáns alaphang-
ját, szokatlan humorát.

A wroclawi Teatr Współczesny nagy-
hatású előadásában - Kazimierz Braun
rendezésében - a képi kompozíciók gro-
teszk ötletessége dominál. Már az indító
jelenet leüti a disszonáns alaphangot. A
kör alakú pódiumon fényes úri társaság.
Az emelvényt - a színpad egyetlen, prak-
tikusan mozgatható díszletelemét - meg-
görnyedt szolgák (némelyikük bábu!)
tartják a vállukon. Modern Atlaszként
hordozzák az egész látványos operett-
világot.

Ilyen összetett jelképrendszerű tabló
több is adódik a wrocławiak előadásában.
A két társadalmi osztály egymáshoz való
viszonyának szimbolikus kifejezése az
első felvonás cipőtisztító jelenete. Az urak
zsinórban ülnek egymás mellett, lábuk
előtt a cipőiket tisztító inasokkal.
Párhuzamos jelenet folyik a fönti és a
lenti világ között: a széken terpeszkedők
nem hallhatják a térdeplők cinkos össze-
súgását. Már-már Witkiewicz irraciona-
lizmusát közelíti meg a második felvonás
báljelenete. A gróf estélyére érkező ven-
dégek óriási zsákokba öltözve jelennek
meg. A mozgó, keringő, táncoló, két
lábon járó élő zsákok az éjszaka végén le-
lepleződnek: alattuk fasiszta egyenruhák
lapulnak.

Hatalmas szürrealista vízió az előadás
befejező képe. A győztes forradalom el-
söpri az egész hejcicás, szivárványos, ha-
mis romantikájú látszatvilágot. A nagy
finálé szimbolikus koporsója az operett-
világ halálának pregnáns kifejezője. A
koporsó rózsaszín belsejében rejlő mez-
telen női test az örök meztelenség jel-
képe.

A Teatr Współczesny nagy sikerű elő-
adásának az az erénye, hogy nem külön
teljesítményekből áll - bár minden sze-
repben kitűnő színészeket látni -, hanem
tökéletes, fegyelmezett csapatmunka.
Gombrowicz Operettje pedig az a darab,

amely minden rendezői ötleten és képi
leleményen túl ezt a pontos, összehangolt,
együttes munkát igényli.

A színpad és a szerep iránti művészi
alázat nemcsak a wrocławiak előadását
jellemzi. Az egész lengyel színházkultúra
legszembetűnőbb sajátossága és szá-
munkra levonható tanulsága a nagyszerű
ensemble játék, amely magasfokú moz-
gáskultúrával párosul.

A disputa
Ezek voltak az ismertetőjegyei a fesztivál
kétségtelenül legizgalmasabb előadásá-
nak, a wroclawi Pantomim Színház Spór
(A disputa) című bemutatójának. Henryk
Tomaszewski társulatát nem kell bemu-
tatni a magyar közönségnek: láthattuk
néhány éve Budapesten. Világhíre épp-oly
jogos és indokolt, mint nagy lengyel-
országi népszerűsége.

Tomaszewski az ősi kultúrák, pogány
szertartások, középkori misztériumjátékok
alapján a mozgás és a mimika elsőbb-
rendűségét vallja a verbális kifejezéssel
szemben. Kezek játéka, szemek játéka,
izmok játéka, idegek játéka - a szó elle-
nében. Az ember legősibb kifejező esz-
közét hozza vissza műveiben, a zene és a
tánc megbonthatatlan egységét, a moz-
dulatok harmóniáját. Művészete ezért
nemzetközi, és a világ minden táján
közérthető.

Az előadás külön érdekessége, hogy e
„néma színházhoz" épp a polgári drá-
maírás termékeny mesterének, Pierre
Marivaux-nak bőbeszédű darabját, A
disputát (La dispute) választotta. Az idő:
1720. A helyszín: a francia királyi udvar.
(XV. Lajos még kiskorú, Fülöp orleans-i
herceg a régens.) A korszak jellegzetes
kellékei: a sörényes allonge-parókák,
hófehér csipkezsabók, selyem
térdharisnyák, csatos cipők. Az udvar
szórakoztatására - a ceremóniamester
rendezésében -- különböző tanulságos
történetek, allegorikus pásztorjátékok
elevenednek meg. A disputa témája termé-
szetesen a szerelem. A fabulák szereplői
állatmaszkokat viselnek. Az első történet
komikumát épp a maszkok ötletessége
adja. Egy fiú udvarol egy lánynak: a hű-
séges kutya a szelíd galambnak. Aztán
ugyanez a fiú mohó farkas maszkjában-
találkozik a Macskával. Amikor a galamb-
lány az enyelgőket rajtakapja, a fiúnak
már rút disznófeje van. Az ifjú meny-
asszony bánatában apácának megy, s hiá-
ba keresi őt a párja bűnbánó kos képében.

A második történet drámaibb hang-
vételű. Három fiú és három lány elha-



gyatottan nő föl az erdőben. Ádám és Eva
ként találkoznak egymással ősi és tiszta
meztelenségben. Am a romlott és parázna
udvar kiragadja egyiküket az édenből,
nehéz selymekbe és súlyos parókába
öltözteti. Az udvarnál megerőszakolják,
megrontják, a saját képükre formálják.
Elveszti ősi természetességét és
kétségbeesetten kereső szerelmese sem
ismer rá többé.

Fontos és sokszor parodisztikus funk-
ciója v a n a megszólaló zenének. A keret-
játék Händel és Purcell muzsikájára épül.
A történetek iróniáját az anakronisztikus
néger dzsessz és amerikai blues adja. Is-
mét nem lehet egyes teljesítményekről
beszélni. Az alakítások aprólékos kidol-
gozottsága, a miniatűr részletszépségek
jellemzik az egész társulat munkáját.
Egyedülálló élmény Tomaszewski elő-
adása. Több mint pantomim, több mint
modern balett komplex színház.

Balalajkin és bandája

Nagy orosz tabló Szaltikov-Scsedrin
Jelenkori idill című darabja az opolei Teatr
im. Kochanowskiego előadásában. Az
eredeti művet Szergej Mihalkov átiratá-
ban, megváltozott címmel, némiképp
modernizálva játsszák.

A dráma legnagyobb erénye a tipikus
múlt századi orosz miliő és a karikaturisz-
tikus jellemábrázolás. Ez az a korszak az
orosz irodalomban, amikor a radikális írók
műveiben „Oroszország démonikusan
ijesztő látványként" elevenedik meg,
ahogy Török Endre fogalmazza. Ilyen
üres, primitív világot ábrázol biztos kézzel
Scsedrin. Az orosz vidék elmaradhatatlan
karikatúrái hemzsegnek a színen : a
nagyképű, ostoba rendőrfőnök, az
alattomos rendőrspicli, a Városunk büsz-
kesége című lap rongyos, részeges szer-
kesztője, az élveteg szépasszony, akit
busás összegért nyakába sóznak az ifjú
ügyvédnek. És az oblomovi két nemesúr,
akik Goncsarov jelképessé vált hőseként
élnek bele a világba - csengővel a nya-
kukban, amely megvédi őket a gondol-
kodástól - tunyán, tehetetlenül és feles-
legesen.

Tökéletes panoptikum elevenedik meg
a színen - sok-sok aprólékos részletmun-
kával, részmegoldással. Bogdan
Hussakowski rendezése bizonyos fokig
aktualizál és általánosít: a nézők modern
áthallásokat, szokatlan asszociációkat
vélnek felfedezni - rendezői inspirációra -
a hatalommal visszaélő csinovnyikok
karika-túráiban. A színészek némelyike
túlkarikírozza a figurát (Mieczyslaw Frana

szek, Ryszard Kotys). Legtöbbjük azon-
ban ragyogó karaktereket formál a hálás
szerepekből (Jerzy Stasiuk, Andrzej Ki-
erc, Marcin Rogoziński).

Lapos görbe

A Jeleni Góra-i színház száz személyes
emeleti stúdiójában került sor a veszp-
rémi Petőfi Színház két előadására erős
mezőnyben. A varsói Teatr Ochoty -
amelynek műsorán az elmúlt években
több magyar darab is szerepelt (Szako-
nyi, Szabó Magda) - mai lengyel szerző,
Jan Szymanski művével jelentkezett. A
Krzywa plaska című darab a modern or-
vostudomány egyik fontos vívmányát, a
szervátültetést állítja a középpontba. E
fókusz köré gyűjti a morális, társadalmi
és orvosetikai problémákat, amelyek
modern korunk nyitott kérdései. Mikor
van joga az orvosnak a szervátültetésre?
Milyen morális-etikai kérdéseket vethet
fel a műtét? Meddig terjed az orvos fe-
lelőssége? Az előadás - amely egyetlen
helyszínen, egy kórházi szobában játszó-
dik - legfőbb érdekessége a nyitott befe-
jezés. A történet abbamarad és a szerep-
lők a közönséghez fordulnak döntésért,
véleményért. Meglepően aktív, fiatal kö-
zönséggel néztem együtt a darabot. Végül
a kialakult vita csaknem annyi ideig tar-
tott, mint maga az előadás. A hasznos
közművelődési forma a színház nevelő,
továbbgondolkodásra késztető erejének
közvetlen hatását mutatta.

Tosa Genji

A japán monodráma címét az angol pros-
pektus segítségével sikerült megfejteni.
A japán népi hős, Genji története - amely
1011-ben keletkezett - amolyan keleti
Don Juan-legenda. Ilyen modern Don
Juan volt az az öreg vak koldus, akinek

történetét Miyamoto Tsuneichi japán
folklórkutató jegyezte le a XX. század-
ban. Az öreg csavargó a Kochi-híd alatt
élt Tosa tartományban, innen a mű címe:
A Tosábó l való (származó) Genji.

Nvolcvanesztendős, töpörödött öreg-
ember meséli sok asszonyi kalandból
szövődött életét, amelynek során minden
osztály- és kasztbeli nővel volt dolga. A
történetek legtöbbje szexuális szabados-
sággal, pornográf szókimondással kerül
terítékre. Vannak közöttük humorosak,
de legtöbbje tragédiával végződik.

Egyedülálló teljesítmény a kétórás mo-
nodráma, amelyet fekete háttérben, két
szál gyertyával megvilágítva ad elő a szí-
nész - Nagatoshi Sakamoto - immár két-
százötvenötödszörre. Az előadás egyetlen
kelléke egy gyékény, amely köpeny, tető,
ágy és asztal egyszerre. Az eszközök
hiányát a japán színész arc- és hangjátéka
pótolja. Európai fül számára egészen
szokatlan hangszíneken játszik, ahogy
megszólaltatja történetének asszonysze-
replőit. Ez a gazdag életű ember már
szánandó rongycsomó csupán, hátán a
gyékény-csigaházzal. Fémben végződő
ujjai, amelyekkel az utat tapogatja, arti-
kulálatlan sírása, szokatlan mimikája, álla-
tot utánzó, összegubancolódott testtartása
a távoli, ősi keleti kifejezésrendszerben
ismerős emberi tragédiát sejtet.

Nappali virrasztás

Ebben a mezőnyben- az általam már nem
látott Mrożek-darab, a Mészárszék Teatr
Polski-beli előadásával együtt-szép sikert
ért el a veszprémi Petőfi Színház együt-
tese. Különösen Lászlóffy Csaba Nappali
virrasztás című drámájának feszes-indu-
latos előadását- Sík Ferenc rendezésében -
fogadta nagy közönségtetszés. Bebizo-
nyosodott, hogy a magyar valóságban

Gombrowicz Operettje a wroclawi Teatr Współczesny Színházban



gyökerező mondatok valójában minden
elbukott forradalomról, minden bujdosó
emigránsról és minden túlélő reményéről
szólnak. Ezt igazolta, a nyelvi nehézségek
ellenére, a lengyel nézők együttérzése,
szeretete, amellyel a három magyar
színész eszköztelen, hiteles játékát fogad-
ták (Dobák Lajos, Szoboszlai Sándor,
Környei Oszkár). A másik előadásra,
Gyurkó László A z egész élet című darab-
jára, éjszakai programként került sor. Az
eseménytelen, verbális dráma egyet-len
motívumra épül: a szerelemre. Péter-vári
István rendezésében a két kitűnő fő-
szereplő volt a siker elsődleges részese:
Dobos Ildikó (aki visszatérő vendége a
fesztiválnak) és Joós László.

Örökszépek, bestiák

„A színházból kilépve az embernek az az
érzése legyen, mintha valamiféle álomból
ébredne föl." Ilyen rossz, szorongásos
álom a XX. század legvitatottabb lengyel
egyéniségének, Stanisław Ignacy
Witkiewicznek valamennyi darabja. Ke-
vés író okozott annyi fejtörést az iroda-
lomtörténészeknek, mint a művész-bo-
hém nevén ismert Witkacy. Az elfelejtett,
majd a hatvanas években világszerte fel-
fedezett drámaíró „még a kutatók jó
néhány nemzedékét el fogja tartani", len-
gyel kortársai szerint.

Művészetének alapélménye a kafkai
méretű szorongás, a világ abszurditására
épülő katasztrófaélmény.

A polgári világ válságát megélő író
monomániás figyelmeztetése mind a har-
minc - viszonylag rövid periódusban
keletkezett - drámája. Witkacy, mint
minden századeleji avantgarde művész,
elméletet is kovácsolt: a Tiszta Forma
tézisét. A formizmus irányzatának drá-
mára vonatkozó lényege: „A színházban
is megközelíthető a Tiszta Forma a lélek-
tani ábrázolás és a cselekmény deformá-
lása révén." A deformálás kulcsszó Wit-
kacy életművének megértésében. Látszó-
lag összefüggéstelen, szabad asszociáci-
ókban burjánzó, grafomániás bőbeszédű-
séggel terjengő mondatai e sajátos logika
törvényszerűségei. „Egy őrült agya -
színpadon megjelenítve", mondja róh
találóan egyik kutatója. Valamennyi da-
rabja, így a fesztiválon látott Nadobnisie
koczkodany (Örökszépek és bestiák) is;
ilyen őrült agy leleménye.

A Jelenia Góra-i színház tehetséges
fiatal rendezője, Krystian Lupa (aki az
előadás díszlettervezője is) aláhúzta ezt
azzal, hogy valódi bolondokházát terve-
zett a színpadra. Emeletes acélháló-

ketreccel borította be a játék színhelyét, s
e ketrecek mindegyikébe katatóniás, hör-
gő, nyáladzó emberi roncsokat állított. Az
irracionális történet szerint ezek a férfiak
egy kegyetlen nő áldozatai. A jelképekben
gazdag dráma minden emberi érzelem,
így a szerelem eltorzulását ábrázolja a
tudatos elállatiasodás szintjére. A sokkoló
hatású befejezés jelképes: a fellázadt
rabok (bolondok?) felfalják
zsarnoknőjüket, és kitörnek az acélháló
mögül.

Kegyetlen színház Krystian Lupa
színháza, ahol félmeztelen embereket
rugdosnak, korbácsolnak és gyilkolnak.
Mindezt tömjénfüstben, látványos tö-
megjelenetekkel, szokatlan fényhatások-
kal. (Az előadás színei - Witkacy elő-írása
szerint - fekete, fehér és vörös.) Sokkoló,
látványos, avantgarde színház. Vízióiban
olyan, mint Dante Pokla vagy mint
Pasolini Salo című filmjének döbbenetes
képsorai.

Színészi alakításokat nehéz rangsorol-
ni, mert mint a legtöbb estén, ezen is a
hajszálpontosan összehangolt kollektív
munka az előadás legfőbb értéke. A fő-
szereplő Maria Maj játékát kell kiemelni,
aki kemény, szuggesztív, izgalmas egyé-
niség.

Nyomasztó világ Witkiewicz színpadi
világa, valóban olyan, mint egy rossz
álom, amelyből kívánjuk a felébredést. De
logikátlan logikájával, zseniális őrültségé-
vel a XX. századi abszurd, szorongó
életérzés kifejezője, Beckett és Ionesco
lengyel kortársa. Életműve híd
Wyspiański, Przybyszewski és Mrożek,
Różewicz munkássága között, de szinte
vala-mennyi ma élő lengyel alkotóra
hatott.

Következő számaink tartalmából:

Bécsy Tamás:

Danton halála a Nemzeti Színházban

Kerényi Grácia:

„Operett” a Vígszínházban

Tarján Tamás:

Teret kérünk

Szekrényesy Júlia:

Odüsszeuszi szalmakalap

Saád Katalin :

„Téli utazás" az Olimpiai stadionban

HÁMORI ANDRÁS

„Színészek jöttek...""

A XII. Belgrádi Nemzetközi Színházi
Fesztivál

Költséges mulatsággá vált a színház az
utóbbi időben. Bonyolult színházi gépe-
zetekkel építették tele a színpadokat. A
díszlettervezők a barokk misztérium-
színház csodagépeit, csodamechanizmusait
tanulmányozták, évszázados csodakeltő
eszközöket álmodtak újra a világ
színpadaira. A világítás egyre rafináltabbá
vált. A szcenikusok valóságos kastélyokat
állítottak a színpadra, mint Patrice Chereau
tette emlékezetes Marivaux-előadásában.
Borovszkij Hamlet-függönye a produkció
költségvetésének jelentős részét
felemésztette. De a magyar szín-házból is
hozhatunk példát. Szikora János A z
óriáscsecsemő pécsi előadásán tenyérnyi
helyet sem hagyott a színpadon, minden
funkcionálisan működött és mozgott.

Az idei belgrádi színházi világfesztivál
után úgy tűnik, megváltozott a lát-
ványszínház megkövetelte színházi nagy-
ipar. Mintha visszaszorítanák a rendezők
tervezőiket, sőt sok esetben maguk ter-
vezik az éppen csak jelzésnek használt
díszleteket. Figyelmüket pedig ismét a
színház legősibb eleme, a színész felé
fordítják. A ripacskodó clownériától, a
színpadot és a színházi estét végigmozgó,
végigtáncoló színészekig és a mélyen
intellektuális „színművészekig" minden-re
akadt példa a fesztiválon.

Mennyire tiszteljük a klasszikusokat?

Tuttival kezdődik a grúz Sota Rusztaveli
Színház Kaukázusi krétakör-előadása.
Színpadon az egész társulat, teljes a ka-
valkád. A táncoló-tomboló tömegből
egyetlen ember válik ki, a mesélő-énekes-
ből magyarázó, vitatkozó narrátor-kon-
feransziévá előléptetett Arkagyij Csheidze.
A franciás szemtelenséggel elzümmögött
nyitószám után úgy érezzük magunkat,
mintha egy revüszínházban vagy egy
music hall-előadáson lennénk. Csak éppen
a csillogó-villogó díszlet és a szikrázó
lampionok helyett koszlott rongydarabok
lógnak le a zsinórpadlásról. Időnként
lenyúlnak egészen a színpadig, időnként
piszkosan lebbennek felfelé. Mintha csak
Borovszkij Hamlet-függönyének lepusztult,
vi-


