
fórum
megteremtve ezzel saját - egyértelműen
lírai hangulatú és szerkesztésmódú - szín-
házát. A „Szófia" Színház előadását len-
gyel vendégművész, Kazimierz Braun
rendezte.

A Kartoték alighanem a „leglengyelebb"

dráma. Ebben a műben utalások sűrű
szövevénye hálózza a közönség köré a
lengyelek nemzeti múltját és kultúráját.
Helyes volt tehát lengyel ven-
dégrendezőre bízni a mű bulgáriai szín-
padra állítását, hiszen a dráma hivatko-
zásrendszerének felfejtése így biztosítva
volt. Braun azzal is tisztában volt, hogy
némiképp egy nemzetközi változatot kell
létrehoznia.

Mindenekelőtt a darab alapszituáció-ját
változtatták meg. Jan Kott annak-idején a
Hős fekvő helyzetében látta a darab
legfőbb nemzeti sajátosságát: „A Hős
fekszik, és átéli saját tragédiáját. A
tragédia - Andrzej Wirth meghatározása
szerint - fekvő helyzetben a leg-
súlyosabb."

A bolgár előadás Hősének azonban nem
lényegi létezésmódja a fekvés, ha-nem
csak egy állapota a sok közül. Ez a Hős
kifejezetten aktív, mondhatnám
mozgásmániákus. Ágya sem egy olyan
szobában áll, amelyen „mintha egy utca
menne át", hanem egy többé-kevésbé na-
turalisztikusan megformált utca kellős
közepén, amelyet nemcsak a nézőtér, ha-
nem a színpad mélye felől is a közönség
sorai szegélyeznek. (A produkció díszletét
és jelmezeit szintén lengyel vendég-
művészek, Wojtek Jantkowiak és Michal
Jedrzejewski tervezték.)

A Hős alaphelyzetének megváltozta-
tásával együtt egyes motívumok is kiestek
vagy éppen újak kerültek a helyük-be.
Például egy Gyermekkori barát és az
Újságírónő beiktatása a magánéleti szféra,
a Varjú nevű partizán szerepeltetése a
háborús emlékek fölerősítését szolgálta. S
a „lengyelség" külsődleges jelzéséül az

első rész végén fölhangzik az

egyértelműen Mrožek Tangójára asszo-
ciáltató „La Cumparsita" is, amely az
aggastyánok meggyilkolásához szolgál
aláfestésül.

Az előadás legnagyobb hibája, hogy
elemeire esik szét, csupán a főszereplő,
Koszta Conev szenvedélyes, sok színt
felvillantó játéka kelt a nézőben némi
folytonosságérzetet. Az a bizonyos „fekvő
helyzet" az eredeti darabban világnézetet,
magatartásformát, jellemet, történelmi
hátteret adott a Hősnek, és lírai
szerkezetet a drámának. A bolgár
produkció nem tudott hasonló élet-

helyzetet és vonatkozásokat nyújtani.
Egyúttal a darab világa, hangulata is
megváltozott: a Róžewicz által hangsú-
lyozott realizmus helyébe művi natura-
]izmus került, a költőiség csupán érde-
kességgé változott.

A vendégjátékoknak az előadásokon túl-
mutató, általánosabb tanulságai is van-
nak. A Budapesti Művészeti Hetek két
vendégegyüttesének általam látott előa-
dásán például a közönség soraiból jócskán
távoztak el a szünetben, a végén mégis
vastaps és ünneplés jutalmazta a produk-
ciókat. Pedig semmivel nem lettünk gaz-
dagabbak. Ellenkezőleg! Különösen, ha
meggondoljuk, hogy ezen a pénzen hány
olyan előadást lehetett volna meg-hívni,
amelynek színvonalát az alkotók hírneve
és a kritikák elismerése egyaránt
garantálja, s amely meghatározó jelentő-
ségű a világszínházi fejlődésben. Nem ju-
tott el hozzánk Eugénio Barba, Giorgio
Strehler, Anatolij Efrosz, Roger Planchon,
Ottomar Krejča, Peter Stein, Liviu Ciulei,
Tadeusz Kantor vagy Peter Brook párizsi
korszakának egyetlen rendezése sem. A
magyar közönségnek nem adatott meg,
hogy Jerzy Grotowski valamelyik
rendezését láthassa. Nem éltünk azzal a
lehetőséggel, hogy 1975-ben, a varsói
Világszínházi Találkozón tucatnyi kiváló
produkció volt „karnyújtásnyi közelség-
ben"; sem azzal, hogy évente Belgrádban a
BITEF-en mindig akad néhány olyan
importálható előadás, amely meg-
pezsdíthetné színházművészetünket. (Az
idén Belgrádban - és Újvidéken is - sze-
repelt a łódži Teatr Nowy Gombrowicz
Operettjének Kazimierz Dejmek rendezte
előadásával. Nagy élmény, kiváló össze-
hasonlítási alkalom lehetett volna a łódži
színház vendégjátéka - és alighanem az
országunkon való átutazásuk következ-
tében viszonylag könnyen meg is lehetett
volna szervezni.) Helyettük viszont
becsületes szándékú, de művészileg kö-
zömbös vagy vitatható értékű produkció
jött. De miért?

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Lengyel színház -
magyar színház*

A színház helye, szerepe a társadalom
életében Lengyelországban és Magyar-
országon történelmileg másként alakult.
Mégis egyforma érzékenyen reagálunk
ennek a helyzetnek a legcsekélyebb vál-
tozására is: közös hobbynk, szenvedé-
lyünk, komplexusunk a színház.

A múlt század nagy lengyel drámaíró-
jának, Słowackinak a munkásságát ele-
mezve jegyzi meg az írótárs, Norwid : „A
dráma nem pattanhat ki a semmiből, mint
Minerva Jupiter fejéből. Létre kell jönnie a
megfelelő formáknak ahhoz, hogy
segítségükkel az élet önmagába te-
kinthessen. Az idő kell megteremtse az
alapot hozzá, hogy ez a társadalmi önvizs-
gálat morálisan általánosítható eredmé-
nyekre vezessen." Egy más helyen ezt írja:
„A görögöknek megvolt a drámához az
alapjuk, a bacchusi »tragos«. Calderonnak
és Shakespeare-nek ott voltak a keresztény
misztériumok. Ott azonban, ahol a
színháznak nincsenek meg a maga igazi
gyökerei, ott mindig másra van utalva,
mindig máshonnan vár valamit vagy
valakit ..."

Tudjuk, Norwid keserű megjegyzését
nem a gyökerek hiánya, inkább az ezektől
való kényszerű elszakítottság, a párizsi
emigráció magyarázza. Hiszen, miközben
az 1830-as felkelés vérbe fojtása után
Párizsban élt s alkotott, a lengyel dráma-
írók java: Mickiewicz, Slowacki a cári
csapatok által megszállt Varsóban - a
bebörtönzés és a száműzetés kockázatát
vállalva - lengyel nyelvű színielőadásokat
tartottak. Sőt, éppen ekkor lett a színház a
lengyelek nemzeti, népi művészete, a
nemzettudat kifejezője és ébren tartója -
mindmáig. Enélkül a szín-ház nélkül pedig
a költők tollán született lengyel romantikus
dráma aligha tölthette volna be azt a
hatalmas szerepet az ország szellemi s
társadalmi életében, amelyet betöltött és
betölt.

Mickiewicz költői látomásszerűen megírt
négyrészes misztériumjátékának, az
Ősöknek az 1848-as bemutató óta ötvenhét
önálló interpretációja született

* A lengyel színházi napok alkalmából el-
hangzott előadás rövidített szövege.



eddig Lengyelországban. Ha csak a két
legutóbbira, Dejmek 1968-as varsói, vagy
Swinarski 1973-as krakkói rendezésére
emlékezünk, megállapítható, hogy a
Norwid által említett társadalmi önvizs-
gálat egy-egy fázisának mély gondolati és
művészi összefoglalása volt mindegyik
előadás. S akkor még csak a színháziak
munkáját említettük. Pedig a magyar
látogató számára a legnagyobb élményt az
jelenti, ahogyan maga a közönség részt
vesz ezekben a- gyakran 7-8 órát is
igénybe vevő - előadásokban. A mű négy
részét gyakran. különböző épületekben
nézik végig, mint elődeik egyik temp-
lomból a másikba vándorolva követték a
misztérium cselekményét. Nem iparenge-
délyes sznobok, még csak nem is az úgy-
nevezett kísérleti művészet „dísztop-
rongyba" öltözött, francia konyak és
kölniszagot árasztó képviselői
szoronganak ezeken az előadásokon,
hanem ünneplőruhás egyszerű lengyelek,
akik másnap hajnalban munkába indulnak.

Ha nem is illenek hát a lengyel szín-
házra a múlt századi költő keserű szavai,
mi magyarok jól értjük őt. A színházból, a
nemzeti dráma fórumáról való kizártság
érzését, amelyet Norwid Párizsban élt
meg, a mi irodalmunk legjobbjai idehaza
érezhették. Mikolaj Rej csípős reneszánsz
szatíráihoz hasonló művekhez a török
dúlta, nagyurak szaggatta Magyarországon
egyszerűen nem volt közönség. Tinódi
Sebestyén fájdalmas szavú lantja, Sztárai
Mihály zsoltárai, Balassi Bálint os-torozó
versei tragikus magányban, vissz-hang
nélkül hangzottak el. Míg a Poniatowskiak
felvilágosult udvarában a szín-ház a
köznemesség nemzeti szellemű ne-
velésének iskolája (Bogusławski, Niem-
cewicz, Zablocki), nálunk sem Bessenyei
György magyarosított klasszikus hősei,
sem Kazinczy Hamletje nem jutott kö-
zönség elé. Mint ahogyan nem jutottak
sokáig Vörösmarty és Petőfi drámái sem,
Arany János pedig csupán varázslatos
Shakespeare-fordításaiban és a Nagykő-
rösön rendezett diákelőadásokban élhette
ki nagyszerű színházi képességeit. Katona
és Madách sors. közismert. S ki tudja
meddig folytathatnánk még a sort, a-titkos
és elvetélt drámai életművek sorát.
Mindennek következménye, hogy a szín-
ház nem tudott nálunk igazán nemzeti,
népi művészetté válni: az a társadalmi
réteg pedig, amely kisajátította, éppen az
alapvető kérdésekkel foglalkozó, nagy
nemzeti drámával nem tudott mit kezdeni.

Óvatosabbnak kellene lennünk azon-

ban mégis a lengyelekkel való szüntelen
összehasonlításokban. A két társadalom és
kultúra fejlődésvonala valóban több
ponton is találkozik. Mivel azonban az út
egyes szakaszait különböző időben jártuk
meg - egyiket-másikat ki is hagyva -,
megtévesztők is lehetnek az egybevetések.

Gyakran említjük például a fájdalmas
tényt, hogy a századforduló nagy irodalmi
nekilendülésének: a Nyugat mozgalmának,
A hét körének a drámában nin-csen méltó
nyoma, tükröződése. Andrzej Wajda
nagyszerű filmje, majd a Teatr Narodowy
vendégjátéka után ezért is fedeztük fel
magunknak olyan örömmel például
Wyspiański M e n n y e g z ő j é t mint olyan
művet, amelynek világa annyira
hasonlónak tűnik a miénkhez. Ezt akár
Ady is írhatta volna, ha egy olyan színház
áll rendelkezésére, mint amilyen a krakkói
volt - mondtuk. A behatóbb vizsgálat, a
mű magyar fordításának előkészítése
során kiderült azonban, hogy nemcsak a
színházi inspirációról van itt szó. A
Mennyegző (mint megelőzőleg a
Felszabadulás is) nemcsak a maga világá-
ból meríti ihletét: tulajdonképp egy előző
korszak, a Mickiewicz-féle messianizmus
paródiája, felhívás egy történelmileg
konkrétabb és tevékenyebb nemzeti ön-
megvalósításra. Innét van benne annyi
gúny, irónia és önirónia, amelyet Ady-nál
hiába keresnénk. Nem azért persze,
mintha művészileg nem lett volna rá
képes. Hanem mert - sajnos - nem volt mit
gúnyolnia. A magyar fejlődésből a
kiegyezés kiiktatta egy magas szellemi
szinten folyó, tartós nemzeti ellenállás
korszakát, amelynek figuráira, jelkép-
rendszerére - akár mint meghaladott pél-
dára - Wyspianski támaszkodhatott.

Említhetjük Gombrowicz Operettjének
példáját is. A mű groteszk történelmi
látomásához - ha úgy tetszik: a huszadik
század paródiájához - a szerző igen találó
és szellemes formát talált: „az operett
monumentális idiotizmusa kart karba öltve
a történelem monumentális pátoszával;
operettmaszk, amely mögött fájdalomtól
eltorzult emberi arc vérzik....". A
Vígszínház előadása az igen tehetséges
Valló Péter rendezésének minden szakmai
eredménye és a színészi sikerek mellett is
azt bizonyítja azonban, hogy ezt a szerzői
kommentárt sem lehet szó szerint
magyarra fordítani. Látnivaló, hogy
Gombrowicz valami egészen mást ért
operetten, mint a Vígszín-ház közönsége.
Erre utal már a „maszk" szó használata is,
amely inkább a

vaudeville-re vagy egyenesen a farce-ra, a
vásári komédiára jellemző, s főleg hogy az
eredeti szövegben a „fájdalomtól el-torzult
emberi arcnak" még egy jelzője van:
„nevetséges". Mit jelent ez? Szent-
séggyalázás, fekete humor, egy abszurd
ötlet? Akármi is, ez nem a bécsi és nem a
pesti operett világa. Mint ahogy nem
férnek bele ebbe a bárgyú boldogságot
sugárzó flitteres világba Witkacy abszurd
darabjainak magyar operett reminiszcen-
ciái még az Ősbudavár mulatóval, Sylvi-
ával meg az összes félhülye báróval és
gróffal együtt sem. Csehov vidám komé-
diának nevezte a Cseresznyéskertet, Shaw
pedig a Megtört szívek házát, amely annyi-
ra hasonlít az Operettre. De egyiket sem
sikerült még így eljátszani. Bármit mond
is a szerző, hogy egy fájdalomtól eltorzult,
vérző emberi arc s egy egész vérben ázó,
őrült század nevetséges lehet - ez
egyszerűen nem jeleníthető meg a bécsi
operett kellékéivel. Még a paródiájával
sem. Ehhez új eszközök kellenének.

A lengyeleltől tanulni csak igaz szel-
lemi-művészi találkozások révén tudunk.
Ne áltassuk magunkat: az ilyen még
kevés. De ilye volt mégis talán Doszto-
jevszkij: Ördögök című regénye színpadi
változatának krakkói és kaposvári elő-
adása. A Teatr Staryban Andrzej Wajda
állította színpadra a művet, interpretációja
érezhetően hatott a magyar előadásra is.
Értelmezésében Sztavrogin (Jan Nowicki
játszotta) szép és mély-lelkű úrifiú, aki
magánéleti problémái elől menekül az
anarchisták közé. Pusztulása mégis az
egész mozgalom tragédiáját jelenti. A
háttérfüggöny előtti vetítővásznon a
rendező felvillantja ugyan kétszer is a
megoldás, vagy legalábbis egy új, tágabb
dimenzió lehetőségét: egycsodálatos
Rjepin-képet, amely a végtelen sztyeppét
ábrázolja és azt a csodálatos mély
égboltot, amelyet a Háború és békében a
sebesült Andrej herceg pillant meg maga
felett. De nincsen segítség: az előadást
záró sátáni kacaj az „ördögök" győzelmét,
az ember megmenthetetlenségét hirdeti.

Az AsherTamás rendezte kaposvári
előadásban (díszlet: Pauer Gyula) Sztav-
rogin halála nem váltott ki ilyen hatást.
Reviczky Gábor száraz és szögletes, eg-
zaltált és beteg Sztavrogint alakított, aki
végül önhitt i pózaiért fizet.

A két előadást látszólag csak a Dosz-
tojevszkij-évforduló kapcsolja egybe. A
közös élmény valójában persze az előző
évek európai diákmegmozdulásai voltak.
Mást jelentett ez Krakkóban, mást



Kaposváron. A két rendező szenvedélyes
érdeklődése és felelősségvállalása volt a
közös. Ez tette lehetővé a színházi üze-
netváltást.

Érdekes találkozások születtek most a
Teatr Powszechny vendégjátéka alkal-
mából is. Pár éve a heveskedő, de való-
ságos forradalmi tettekre alkalmatlan ifjú
Sztavrogin és a kiöregedett liberális
narodnyik, Sztyepan Trofimovics
konfliktusa nyújtott alkalmat a színházi
eszmecserére. Újabban ennek a mai
asszociációkkal terhes konfliktusnak a
súlyát Danton és Robespierre alakja veszi
át.

A francia forradalom mint modell
egyszerre három fővárosban is foglal-
koztatja most a színházat: Varsóban
Przybyszewska: Danton ügyével, Buka-
restben Peprescu: Dantonjával, a Buda-
pesti Nemzeti Színházban Büchner: Dan-
ton halála című művével fogalmazzák meg
az alkotók véleményüket a ma kérdéseiről.

Az előadások voltaképpen két mai
típust vizsgáztatnak a modellnek vett
történelmi pillanatban. A forradalmat az
összeomlás fenyegeti. A külső ellenség
mellett a fő veszély a belső szét-húzás, az
anarchia. A Konvent azonban mindaddig
nem tud fellépni ellene, míg tekintélyét a
Danton vezette elzsírosodott, érdemdús
forradalmárok demagógiával leplezett
mohósága kompromittálja.

A lengyel írónő s a varsói előadás
rendezője, Wajda álláspontja szerint eb-
ben a helyzetben indokolt - a náluk kissé
fennkölt, idealizált - Robespierre tette :
nem törődve vele, hogy Danton forradalmi
múltja, temperamentuma, egész plebejusra
emlékeztető figurája ma is népszerű az
irányvesztett, egymásnak homlokegyenest
ellentmondó jelszavakat harsogó
tömegben, feláldozza őt a forradalom
érdekében és maga ragadja kezébe az
abszolút hatalmat.

A pompás koreográfiájú bukaresti elő-
adásban - amelyben Robespierre szerepét a
Teatrul Nationale igazgatója, Radu
Beligan játssza - megérezzük ennek a
döntésnek a tragikumát. A tömegek előtt
mindig a dantonok lesznek nép-szerűek -
vallja a két előadás. A történelmi
szükségszerűséget képviselő, igazi
vezetőknek mindig a többség akarata
ellenében, magánosan kell tehát csele-
kedniök.

A mi Nemzeti Színházunk fiatal fő-
rendezője, Székely Gábor a szintén na-
gyon fiatal Büchner drámáját választotta
segítőtársul mondanivalójának meg-

fogalmazásához. A főszereplő itt valóban
Danton, aki Kállai Ferenc alakításában
elköveti itt is mindazokat a bűnöket,
amelyekkel a másik két előadásban
vádolják. Mégsem ez az igazi drámai
vétke, hanem a passzivitása. Az a hiú
önzés, amellyel - a sértett nagy-ember
pózát választva - megfosztja ön-magát a
forradalmi cselekvés lehetőségétől.

A rendező érzékeltetni képes, hogy
tekintélye és fiatal híveinek segítségével
Danton - akár halálával is - még nagy
tetteket vihetne végbe. Azonban hiába
követelik tőle fiatal párthívei egyre
sürgetőbben, már szinte hisztériásan a
konkrét helyzetelemzést, s mindenek-
fölött - tetteket, tetteket. Danton elkésik a
védekezéssel, s éppen ezzel igazolja az
ellene felhozott vádakat. 0 is felelős érte,
hogy bekövetkezik Robespierre - a
baloldalt is könyörtelenül elnyomó -
lelketlen, ma talán úgy mondanánk
„technokrata" uralma.

A Powszechny másik előadása, a három
Mrozek-egyfelvonásos (Sztriptíz, Károly, A
nyílt tengeren) szintén elevenünkbe talált.
Ezt a két utóbbi darabot tizenegynéhány
éve a Tháliában mi szolid kispolgárellenes
szatíraként ismertük meg. Csak hallottunk
egy másik, egy haragosabb és
pesszimistább Mrožekről, aki - úgy tudtuk
- nálunk épp ezért nem lehet időszerű.
Nos, az eltelt idő mintha közelebb hozott
volna bennünket egymáshoz. Mrožek nem
változott. De a varsóiak játéka azt is
bizonyította, hogy szükségtelen annyira
félnünk humanista pesszimizmusától. A
közönség pontosan felismerte a nálunk is
érvényes helyzeteket és típusokat, de
egyáltalán nem sietett végletes következ-
tetéseket levonni. A Nemzeti kicsiny
emeleti társalgójában későéjszaka tartott
előadásról legalábbis - ha egyszer már
bejutott - mindenki épségben ért haza.

És született végre egy magyar Mrožek-
előadás is, a szolnoki Tangó, amely egy
sor egyéb kérdésünkre is egyszerre fényt
derített. Miért nem lehetett mind-eddig
eljátszani ezt az évek óta kerülgetett
darabot Magyarországon? A dráma-és
színháztörténészek még évtizedeken át
törhették volna ezen a fejüket. Úgy-
szintén azon, hogy most egyszerre miért
játszhatjuk, s hogy miért éppen a fiatal
Paál Istvánnak kellett megrendeznie. Mert
fiatal, szakállt visel és szívesen jár
farmerruhában? Mert nem végezte el a
Színházművészeti Főiskolát, hanem má-
sutt folytatott kitartó irodalmi és művé-

szettörténeti tanulmányokat? Mert többek
között gyakori látogatója a varsói, krakkói,
wroclawi színházaknak ?

Mindezért, s - egyikért sem. Hanem
azért, mert alighanem ő az első közöttünk,
akinek alkalma volt már végigjárni
gondolatilag és művészileg egyaránt a
neoavantgardból való kiábrándulásnak azt
az útját, amelyet a szerző másfél év-tizede
megjárt - amelyről ez a darab szól.

Hogy a Tangó lenyalt hajú Edekje
voltaképpen egy neofasiszta, azt eddig is
tudtuk. Sőt még azt is, hogy a fasizmusnak
viszont a kispolgáriság a legjobb
melegágya. No de hát a kispolgárokat mi
eddig csak fűszeresnek vagy cipésznek
tudtuk elképzelni. Hogy ilyen lotty
családfő, ilyen betojt kispolgár lehessen
egy, a szüntelen kísérletezés hevében égő,
nagyvonalú, sőt bohém művész, mint itt ez
a Stomil, arra gondolni sem mertünk
volna. Amíg csak meg nem jelent nálunk
is, meg nem szedte, s aztán el nem kezdte
nyilvánosan sajnáltatni magát ez a típus.
Paál István a résztvevő indulatával
fogalmazza az előadásba az eltelt két
évtized társa-dalmi tapasztalatait. S
kiderül, hogy ez a darab nyitja. Edek az
igazi, klasszikus kispolgárokkal ugyanis
valószínűleg nem bírna már el. A
felelőtlenségnek, a belső szétesésnek ez a
foka kell ahhoz, hogy magához tudja
kaparintani a fegyvert. Nem is akar talán
mégsem olyan nagyon rosszat nekünk
Mrozek, mikor erre felhívja a
figyelmünket.

Persze fél még egy kicsit a rendező is a
szerző józan és kegyetlen igazságaitól: egy
elő- s egy utójátékkal „magyarázza meg"

az előadást. De nem felejti el közben
eljátszani a darabot is, méghozzá kiválóan
- s az önmagáért beszél.

Meglehet, jellemző még ma is valame-
lyest színházainkra az annak idején
Norwid által leírt csodavárás. Szeretnénk
azért mégis, ha a lengyel szín-
házművészettel való kapcsolatunk nem-
csak legendákból és évfordulókból állna.
Minél több személyes találkozásra, köl-
csönös vendégjátékra és rendezésekre van
szükség. S természetesen arra, hogy a
meghívott művészek előadásai hosszú
időn át műsoron is maradjanak, hogy
természetesen illeszkedjenek abba a nagy
munkába, amely most mindkét országban
folyik, az új színház építésébe.

Az asztalt most ünnephez terítettük. De
ami rajta van - az a mindennapi
kenyerünk.


