hozza a férfiésszel, de női lélekkel megvert Helénát. Egy baja van: nem mindig
érzékeli a körülötte levő teret. Akkor is
harsány, mikor a szcenikai környezet, a
játék logikája visszafogottabb, rejtettebb
lobogást kívánna. Nagyszerű élmény, áttörő erejű, ironikus játékív Darvas Iván
produkciója. Mesebeli király, s mégis
emberi nyűgösséggel beteg. Bábfigura, s
mégis a többszörösen idézőjelbe tett
igazságtevés pillanatában bölccsé tud
emelkedni. Hogy „játszik", alig észrevehető - s finom gesztusainak mégis elementáris komikuma van. Ruttkai Éva
(Roussillon grófné) gyermeteg anya fiával
szemben, udvari démon kastélyában - de
idézőjelbe tett méltósággal, mely mögül
mindig ki tud kacsintani. Helénával
szemben szolidáris, de az idősebb nő féltékenységét is tudja sugallni - egyszer
csak feladja a küzdelmet, és Heléna halálhírére máris túlad kedvencén. Abszurd
színházat játszik shakespeare-i eszközökkel. Mádi Szabó Gábor robusztus és
ügyetlen úr (Lafeu), a király bizalmát
azonban épp ezzel a balkezes otrombaságával nyeri meg. Tahi Tóth László viszont
csak elkezdi felépíteni a hetvenkedő
Parolles-t, aztán valahol megáll ez a munka, és a leleplezési jelenetre teljesen erejét
veszti. Az igazi nagy meglepetés Kern
András óriási szerepíve. Róla már szóltam, most csak annyit, hogy lehetőségeit,
felhalmozott képességeinek elemeit már
sokszor csodáltam - most szinte minden
változatát kiadja játéktudásának, olyan
skálán játszik és vált, amire minden pillanatban figyelni kell. Akkor is, ha - a vurlicerezéssel - ismételnie kell magát: tőle
ezt nem vesszük ismétlésnek.
Vas István fordításának szövegfejtő,
besegítő megoldásait jól használja ki ez a
kellemes előadás.
Shakespeare: Minden jó, ha vége jó (Vígszínház)
Fordította: Vas István. Rendező: Valló
Péter. A rendező munkatársa: Bőhm György.
Zene: Hidas Frigyes. Zenei munkatárs:
Komlósi Zsuzsa. Díszlet: Najmányi László
m. v. Jelmez: Jánoskúti Márta. Szcenikus:

Éberwein Róbert, Győrfy Lajos.
Szereplők: Darvas Iván, Lukács Sándor,
Mádi Szabó Gábor, Hegedűs D. Géza,
Gálffi László, Maszlay István, Gáspár
Sándor f. h., Nagy Gábor, Kern András,
Tóth Máté f. h., Ruttkai Eva, Kútvölgyi
Erzsébet, Földi Teri, Venczel Vera, Szatmári Liza, Auer Pál, Eichner András,
Földes László, Juhász Sándor, Koszó
István, Ludaics István, Márton József,
Orosz Péter, Péter János, Soós András,
Deák Éva f. h., Marton Kati f. h., Simorjai
Emese f. h., Bánfalvi Ica, Borbély Vali,
Bökönyi Laura.
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Lengyel dráma magyar színház

A szocialista országokban időről időre
kölcsönösen nemzeti színházi és zenei
napokat rendeznek. Volt már nálunk a
szovjet, az NDK-beli, a lengyel drámának
ünnepe, s készülünk az újabb szovjet
darabok seregszemléjére. Mi a szerepük
ezeknek a reprezentatív rendezvényeknek? Csupán protokollesemények, szükséges rosszként felfogható bemutatók,
vagy van érdemi hasznuk ? Találomra kiválasztott és nagyjából egyidőben bemutatott néhány mű előadásával csupán letudják a színházak a másik nemzet irodalmával való ismerkedést, avagy tényleges
és élő kapcsolat alakulhat ki színházak és
alkotók között? Hasznosítható-e valami az
egyik nemzet színházi életében a másikéból ?
Lengyel színházi napok

Az 1978 december elejére időzített lengyel
színházi és zenei napok nem csupán
protokollesemény volt. Egyrészt túl-nőtt a
hivatalos rendezvényen, és szinte az egész
szezon a lengyel dráma jegyében zajlott,
másrészt egy többé-kevésbé tudatos
válogatás eredményeképpen az ország
színházaiban bemutatott darabok a lengyel
drámairodalomnak
mintegy
keresztmetszetét adták. No persze csak annak,
akinek módjában állt színházról színház-ra
vándorolni! A szerzők névsora imponáló:
Slowacki, Witkiewicz, Gombrowicz,
Iwaszkiewicz, Przybyszewska, Mrožek,
Róžewicz,
Abramow-Newerly,
Kruczkowski, Grochowiak, Choiński...
Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy a
lengyel darabok és a magyar színházak
találkozása nem minden esetben volt szerencsés; az előadások legtöbbje csak kis
részben éreztette meg: miért tekinthető a
lengyel drámairodalom és színházművészet Európa egyik legkiemelkedőbbjének,
miért számít a bemutatott szerzők jó néhánya Európa- és világhírű alkotónak ?
Az elmúlt hetekben, hónapokban jó
néhány lengyel darab bemutatójáról közöltünk beszámolót, kritikát. Ezúttal inkább az általánosítható tendenciákra figyelve szólunk az előadásokról, esetenként azokról is, amelyekről már írtunk.
A lengyel drámairodalom egészét te-

kintve is igen sok adóssága van a magyar
színháznak, de talán a legfájóbb a
klasszikusok teljes ismeretlensége. Jóformán lefordítva sincsenek a lengyel klaszszikus szerzők, vagy éppen most folyik
egyikük-másikuk magyarra való átültetésének kísérlete. Éppen ezért tűnt örvendetesnek, hogy Słowackinak, aki Miczkiewicz és Wyspianski mellett a nagy triász harmadik tagja, két drámája is látható.
A Mazepát lengyel vendégrendező állította
színpadra Veszprémben, a Kordiant pedig
a poznani Teatr Polski mutatta be Abramow-Newerly A z ég mélysége című
darabja mellett - pécsi vendégszereplése
alkalmából. A két előadás gyökeresen
eltérő stílusjegyeket viselt magán,
kifejezve a két rendező eltérő viszonyát a
klasszikusokhoz.
Veszprémben a Jelenia Góra-i Norwid
Színház igazgatónője, Alina Obidniak
rendezte a Mazepát. A darabnak érdekes
magyar vonatkozása van, ugyanis
Slowacki hazájától távol, száműzetésében
nem érhette meg, hogy műveit lengyelül
előadják. Az egyetlen darabja, amit még
életében előadtak, az a Mazepa volt, amelyet Pesten 1847-ben Egressy Gábor rendezésében és főszereplésével, Lendvay
Mártonnal a címszerepben mutattak be. A
veszprémiek előadása helyenként azt az
érzést keltette, mintha az egy élő múzeumban egy elképzelt Egressy-Lendvay-féle
színjátszás megidézése lenne. A rendező
munkájából hiányzott az értelmezés, a
céltudatos színészvezetés, a térkomponálás, a színészek teljesítménye ennek következtében nem volt több a szöveg becsületes felmondásánál, régi szerepsablonjaik
nem is a legjobb színvonalú ismétlésénél.
Az előadásból nem derült ki, hogy az alkotók mit tartottak fontosnak a drámában,
a legendás hírű Mazepa tiszta jellemének,
a férfiaknak kiszolgáltatott Vaj-dáné
tragikus
sorsának,
a
férfialjasság
következményeinek megmutatását, vagy a
férfiszínészek egyik szerepálmát jelentő
Vajda lelki felőrlődésének ábrázolását,
vagy mindezt együtt kor- és állapotrajzként? Számtalan lehetőség kínálkozik e
romantikus dráma megszólaltatására, csak
egyetlenegy nem, a Veszprémben látott, a
poros, kötelező irodalomként le-darált
variáció. A szituációk kidolgozatlansága,
az árnyalatlan jellemrajz s minden más
fogyatékosság ellenére, a produkción
átsütött
Kerényi
Grácia
kitűnő
fordításában Slowacki művének nyelvi
szépsége, romantikus sodrása, a szenvedélyek igazsága.
A poznani színház Roman Kordziński

rendezte Kordian-előadása viszont a mindenáron modernségre törekvés példája. A
darab a lengyel drámairodalom egyik
kulcsműve, nemzetszemlélete máig meghatározó. Miczkiewicz a népek Krisztusának tartotta a lengyeleket, akik a történelemben önmagukat feláldozva megválthatják az emberiséget. Slowacki a
Kordianban ezzel a messianisztikus képpel
száll szembe. Az ő főhőse az összeesküvősdit játszó lengyelek között magányos
lázadóként harcol az önkény ellen: meg
akarja ölni az orosz cárt. Á . határozatlansága, képzetei, félelmei megakadályozzák tette végrehajtásában, tragikomikus
módon - nem veszik észre a kegyelmi parancsot hozó hírnököt - kivégzik. Kordian
nagy utat jár be a drámában attól kezdve,
hogy a Mont Blanc csúcsán az istennel
perlekedve felkiált: „Lengyel-ország a
népek Winkelriedje!", azaz az önmagát
feláldozó, az ellenség nyilát testével
felfogó hős, aki önfeláldozásával utat nyit
a többi harcosnak a szabadság kivívásához
-- addig, míg kivégzése előtt honfitársairól
így vélekedik: ,,Lengyelek! Ó, kutyák!
Nem kutyák - nyulak!"
Ezt a miszticizmussal és heroizmussal,
iróniával és keserűséggel teli drámát úgy
állították színpadra a Teatr Polski művészei, hogy felvonultattak minden olyan
rekvizitumot és manírt, amit a lengyel
történelmi filmekből vagy a modern
irányzatokat képviselő lengyel amatőr és
hivatásos színházakból az elmúlt másfél
évtized alatt megismerhettünk. Faépítmény, amely hatalmas kapuval, hídszerkezettel szinte minden helyszín jelzésére
alkalmas, megmászható, ledönthető, mint
egy várfal, hátulról börtönrácsként megvilágítható, súlyos valódi vasláncok, amelyek csörögve nyomják el a színészek
szavát, gúlába rakott kardok, vörös ördögi
fények, vörös-fehér leplek-zászlók, a
színészek szüntelen és atletikus mozgása,
félmeztelenség, és sorolhatnánk az expresszív, ám „deja vu" eszközök és megoldások sorát. Ezek azonban nem helyettesíthetik a színészi jelenlétet, a mű mondandójának az ember által megtestesített
igazát. Ezzel maradt adós a produkció.
Ezekkel az előadásokkal szemben Witkiewicz drámai világának kifogástalan
stílusú interpretációjával szolgált a jelenia
Góra-i Norwid Színház Örökszépek,
bestiák-előadása. Azoknak persze, akik láthatták. Ugyanis Veszprém és Székesfehérvár után Budapesten is játszották a művet, de - a magyar szervezés elképesztő
színvonalára jellemző! - a varsói Teatr

Powszechny Gorkij Barbárok-előadásával
egyidőben, propaganda nélkül, a Pataky
István Művelődési Házban, Kőbányán.
A Jelenia Góra-i színház produkciója
sem bővelkedik nagy formátumú színészi
alakításokban, Krystyan Lupa rendezőnek
azonban sikerült a magas színvonalú
együttes játékkal, a látvány és színdramaturgia erejével érzékeltetni Witkiewicz különös, sokrétű, polifon világát. Witkiewicz, akit sok tekintetben az abszurd dráma egyik előfutárának tartanak, s Martin
Esslin szerint világviszonylatban a század
egyik legjelentősebb alkotója, mű-vész és
filozófus volt. Hősei a Létezés Titkát
kutatják egy olyan világban, amelyben a
hagyományos
értékek
érvényüket
vesztették, a társadalom uniformizálódik.
A hősök egyéniségük szabad érvényesítését és megnyilvánulását szeretnék, de
meg kell elégedniük pótszerek kel és -formákkal, ebből ered kiábrándultságuk, keserűségük, végső soron a halálba menekülésük. Az Örökszépek, bestiák-előadás
híven tükrözte ezt a világképet, anélkül,
hogy eluralkodott volna rajta a pesszimizmus. Megszületett az a vízió, amelyből, mint rossz álomból, az előadás befejeztével fel kell ébrednie és magára kell
eszmélnie a nézőknek. A rendező a színpadon és a nézőtéren játszatta a darabot,
totális bekerítettség-érzetet idézett elő.
Sokkolt, de közben nem veszett el a mű

gondolatisága. A fekete rácsok mögé zárt
szürke tömeg ábrázolása mutatja a színház
legjobb erényeit. A tömeg minden tagja
egyénített figura, mégsem szó-lószámok
sora a tömeg mozgása, létezése. Az előadás
hangsúlyos pontjain ezek a szürke figurák
ki-kitörnek a rácsok mögül, előrejönnek a
nézőkig, fenyegetően néznek szembe
velük, de valamelyik szereplő mindig
visszaparancsolja
őket.
Ki-véve
a
befejezést, amikor a társadalom különböző
egzaltált
és
aberrált
képviselőjét
felvonultató szereplőgárda tagjai meghalnak, megsemmisülnek, és a tömeg ismét
kiszabadulva csak nézi a közönséget
fenyegetőn is, szomorúan is, tenne is valamit, meg nem is. Az előadás nyitott marad, a nézőknek kell azt önmagukban lezárni.
A lengyel színházi napok legkiemelkedőbb vendégjátékát a varsói Teatr Powszechnynek köszönhettük. Andrzej Wajda
rendezésében mutatták be a két világháború közt élt és alkotott Staniskawa
Przybyszewska A Danton ügy című művét.
Az előadással már két ízben is foglalkoztunk (SZÍNHÁZ 1975/6; 1979/2), az
akkori beszámolókhoz e lengyel körkép
ismeretében ezúttal annyit szükséges hozzáfűzni, hogy ebből az előadásból ismerhette meg a magyar néző azt a lengyel
színházi közszellemet, amelynek lényege a
történelem és a jelenkor kritikus, ugyanakkor a hagyományokat is tisztelő kezelé-

Sl ow acki : Kordi an (a poznani Teatr Pol ski vendégjátéka)

Esztergályos Cecília (Georges Sand) és Kozák András ( Chopin) a Thália Színház Chopin-előadásából

se. A Danton ügy puritán előadása nem a
látványos effektusokkal operáló lengyel
színházat képviselte, hanem a gondolatit,
az újraértelmezőt. A francia forradalom
kritikus helyzete, amelyben a forradalom
folytathatóságának, folytatandóságának
dilemmája fogalmazódik meg, nem
történelmi freskóban elevenedett meg,
hanem az érvek pengeélességű csatájában, amelyben - különösen a Robespierre-t alakító Wojciech Pszoniak és a
Dantont játszó Bronislaw Pawlik jóvoltából - mai kérdésfeltevésekre is kereste a
válaszokat az előadás. A kivételesen fegyelmezett, precízen koreografált produkció az évad egyik kiemelkedő eseménye lett.
Élő klasszikusnak számít a 85 éves
Jarosław Iwaszkiewicz, a lengyel köz- és
irodalmi élet egyik vezető alakja, a lengyel
írók doyenje. A harmincas évek nagy
sikere volt az író Egy nyár Nohantban című
színműve, amelyet most Chopin címmel a
Thália Színház mutatott be, a varsói Teatr
Polski
művészének,
August
Kowalczyknak rendezésében. A darab
műfaja vígjáték, úgy, ahogy Csehov
darabjai komédiák. Georges Sand nohanti birtokán összeverődött társaság - fia, lánya, festők, szobrászok, Chopin és ezek
ismerősei - egytől egyig mind menekülni
szeretne az akaratos írónő közeléből, a vidékiség légköréből, a képmutatás, az erkölcsi értékek devalválódásának világából. Ebben a közegben él és alkot a lengyel nemzeti lélek kifejezője, Chopin. Ez a
kettősség igazi csehovi mértékű komédia
lehetne, arról nem is beszélve, hogy Chopin nemzeti nimbuszát az író ironikus ábrázolása igencsak megtépázza. A Thália
színházi előadásban azonban nyoma sincs
sem a vígjátéknak, sem az iróniának,
szépelgő, finomkodó melodrámává fokozódott le a darab. A korhűségre, a hasonlatosságra törekvés jellemzi a rendezői
megközelítést. Vakítóan fehér szín-

padon a kort jellemző bútorok, szebbnél
szebb jelmezek, valóságos divatbemutató
százötven évvel ezelőttről, finomkodó
mozdulatok, elegáns kéztartás (egyéb-ként
ebbe a modoros közegbe kényszerítve
Esztergályos Cecília Georges Sandja
szereposztási
képtelenség!),
teátrális
beállítások, fejtartás, hogy jól érvényesüljön Kozák András műorral megsegített
chopini portréja, emelkedett társalgási
stílus - miközben a szituációk alapján senki
nem arról beszél, ami leginkább bántja,
mindenki mást szeret, mint akivel a
körülmények hatalma folytán össze van
kötve, az emberek közt forr a lefojtott
indulat, mígnem kirobban a nyári vihar a
szabadban és a kastélyban egyaránt. Am a
kékes derengésű színpadon diszkréten
villódzó lámpák imitálják csak a villámlást, akárcsak a „fentebb stíl" szabályaihoz igazodó civódó beszélgetés az emberi
kapcsolatok végső összekuszálódását, két
művészember viszonyának felbomlását. S
az írónő ölében dosszié, ceruzával regényt
ír, a zeneszerző távolba meredt szemmel s
lúdtollal kezében komponál, és zsongítóan
szól a zongoramuzsika... A mű teljes
félreértéséről tanúskodik az előadás, a
színészek ismét tanúbizonyságot tesznek
arról, hogy lassan-lassan képtelenek
valódi drámai szituáció életre keltésére.
Úgy tűnik, a rendező minden figyelmét
lekötötte
a
szép
beállítások
megkomponálása, a színészek magukra
hagyva, régről ismert megoldásaik emlékéből élnek. Semmi nem mutat arra, hogy
ezt az előadást lengyel művész rendezte,
pontosan beleillik a Thália Színház eddigi
produkcióinak sorába.
...Gombrowicz. . .
A lengyel színházi napok egyik legfontosabb pozitívuma a sajátosan lengyel,
ugyanakkor ízig-vérig európai szerző,
Witold Gombrowicz bemutatkozása. Az
Esküvő és az Operett bemutatójáról annak

idején írtunk (1979/5, illetve 1979/2), ám
ez az összefoglaló alkalmat ad arra, hogy a
két előadás különbségeiről ejtsünk szót.
Ugyanis míg a kaposvári Esküvő szinte
maradéktalanul közvetítette a gombrowiczi mű lényegét, addig az Operett vígszínházi előadása megkerülte a mű színrevitelével együtt járó stiláris és gondolati
problémákat.
Ács János f. h. úgy álmodta színpadra
az Esküvőt, hogy érződött: a darab beható
ismeretén túl, háttérinformációként, a
rendező tudatában él a drámatörténeti
előzmény, mindaz, amivel a szerző kapcsolódik az elődökhöz és a kortársakhoz.
Ez nem került hivalkodóan az előtérbe,
csak éppen az a könnyedség árulkodott
róla, ami csak azoknak a sajátja, akik sokkal többet tudnak témájukról, mint amit
közölnek. S ez nemcsak a rendezőre vonatkozik, hanem az egész társulatra is. A
nem könnyű Gombrowicz-művet - annak
az álomjellegből is adódó minden stiláris
nehézségével egyetemben - úgy tudták a
maguk világába transzponálni, hogy
közben a produkció megmaradt sajátosan
lengyel jellegűnek. Az előadás megőrizte
a mű polifonikusságát, sőt a rendező
néhány ponton, így a befejezésnél, a maga
értelmezéséből adódó újabb réteget tett
hozzá.
Az Operett esetében nem beszélhetünk
polifonikus megvalósításról. Az, amit a
darab kapcsán a szerző nyilatkozatából
szokás idézni - „Az operett monumentális
blődségét egyesíti a történelem monumentális pátoszával" - nem jött létre. Miért? Mindenekelőtt azért, mert a rendező
és a társulat nem vállalta igazán sem az
operettet, azaz a monumentális blődséget,
sem a tragédiát, azaz a monumentális
pátoszt. Összemosták a két műfajt, így az
egyik sem érvényesült, és különösen nem
az egyikből a másikba való átmenet
folyamata. A Vígszínház színészei nem
tudnak igazi operettstílusban játszani - erre
már a feltűnően iskolázatlan énekhangjuk
sem teszi alkalmassá őket -, Hidas Frigyes
zenéje csak imitációja az operettdallamvilágnak, a mű központi figuráját, a
divatdiktátort játszó Tahi Tóth László
alakítása olyan erőtlen, hogy a grófot és
bárót játszó Szombathy Gyula és Balázs
Péter lesz az események irányítója, emiatt
az előadás belső szerkezete megbomlik, és
könnyű vígjátékba torkollik az előadás.
Végül alaposan félreértett az előadás
befejezése. A darab lényege az, hogy a
huszadik század történelme során az
emberiség különböző ruhákba-eszmékbe
bújtatva egyre tragikusabb helyzetbe

kerül. Mint alternatíva a ruhákkal szemben ott a meztelenség, a főhősnő meg is
jelenik meztelenül, ám ez sem igazi alternatíva. Tehát egy boldog vég, ahol félig
vállalt, álcázott Albertinka pucérsága, ahol
a férfiak félmeztelenül, a nők blúzukat
kigombolva, kombinéban, melltartóban
dalolnak, nemcsak ízléstelen, de hamis
megoldás is.
... Mrožek...
Négy bemutató jelzi, hogy a legismertebb
és legnépszerűbb lengyel író Sławomir
Mrožek. Ez persze így kissé leegyszerűsített megállapítás, hiszen a Trip tichont
a varsói Teatr Powszechny mutatta be
szinte zárt körben, éjszakai elő-adáson, a
többi - a Mulatság című egyfelvonásos, a
Tangó és az Emigránsok - hazai bemutatók,
tehát ezeket, bár könyvben, folyóiratban
olvashatók, színpadon csak most ismerhette
meg a magyar néző.
A varsóiak vendégjátékában az egyfelvonásosok- A nyilt tengeren, Károly, Striptease - szoros kapcsolata derült ki, amit
nemcsak azzal hangsúlyoztak, hogy egyegy színész több vagy minden darabban
játszott, s így a figurák által megtestesített
viselkedésformák
továbbéléséről,
variációiról szólt az előadás, hanem a mindhárom műre egyaránt érvényes alapgondolat és szituáció kiemelésével is. Azzal
tudniillik, hogy az ember bizonyos kényszerhelyzetben-amit nemis mindig külső ok
idéz elő - feladja önmagát. A színészek és a
színésznek is kitűnő Władysław Kowalski,
a rendező remekül érzékeltette a darabok
kettősségét:
a
sok
poénra,
helyzetkomikumra, paródiára épülő felszín alatt
bontakozik ki a filozófiai mag, ami-ért
érdemes e műveket előadni.
Tulajdonképpen csak ez a kettősség hiányzott a Dunaújvárosi Bemutató Szín-pad
máskülönben figyelemreméltó Mu latságelőadásából (rendező: Iglódi István),
aminek elsődleges oka az, hogy Mihály Pál
és Bősze György csupán egy kedves
bohózatot játszott, és egyedül Zala Márk
érzett rá a kívánt stílusra.
Régi adóssága a magyar színházkultúrának Mrožek Tangója; most Paál István
rendezésében Szolnokon kitűnő előadásban
szólalt meg. Amit a kaposvári Eskü- vővel
kapcsolatban a rendezői felkészültségről, a
társulat
nyitottságáról
és
stílusérzékenységéről elmondhattunk, lényegében a Tangó esetében is igaz. Azzal a kiegészítéssel, hogy Paál István át tudta
emelni a Tangó problematikáját a mai
közélet szintjére, azaz a közönség egy
cseppnyit sem érezte idegennek e külö-

nős „családi drámát". (Az előadásokról a
SZÍNHÁZ 1979/2, és 1979/3. számában
részletesen írtunk.)
Mrožek legújabb, a világ számos színpadán játszott drámáját, az Emigránsokat
nálunk a veszprémi Petőfi Színház mutatta be stúdiójában Pétervári István rendezésében. Két emigráns, az értelmiségi,
talán politikai menekült, AA és a vendégmunkás XX egy sötét, ablaktalan
pinceodúban élnek, s éppen szilveszte

reznek. Esznek, olvasnak, borotválkoznak, végzik a mindennapok mechanikus
cselekedeteit, közben egymást marják,
gyötrik, gyóntatják, és maguk is vallanak
álmaikról, reményeikről, a haza egyre távolodó emlékeiről, és egyre jobban bebizonyosodik: sorsuk az emigráció. AA
„odahaza" a rabságról, a modern rabszolgaságról készült könyvet írni, de mivel „megszöktem, megszűntem rab lenni", nincs többé alapja a könyvnek. XX
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azzal áltatja magát, hogy a legnehezebb
fizikai munkákkal összeszed annyi pénzt,
amennyivel hazatérve, minden kényelemmel berendezett házat épít magának és az
otthon hagyott családnak, azaz akkor
emberként fog élni, s ezért érdemes a kitaszítottság, az idegenség kínját is elszenvedni. AA bebizonyítja neki, hogy
mindegy, hol él, hiszen „veled mindig
valaki vagy valami más fog rendelkezni.
Ha nem az emberek, akkor a tárgyak. A
tárgyak rabszolgájának lenni, ez tökéletesebb rabság a börtönnél". Azaz, amíg
XX összekuporgatja a filléreit, egyre mélyebbre süllyed a rabságba, még egy kicsit, még egy kicsit többet akar szerezni,
s e folyamatnak sohasem lesz vége. Amikor XX ennek igazságára rájön, öngyilkos akar lenni, de kísérlete kudarcba fúl,
lefekszik és horkolva elalszik. AA pedig
szelíden biztatgatja alvó társát, hogy egyszer mégis hazatér és szabad lesz. S „a
szabadság lesz a jog és a jog a szabadság.
Hát nem ezt akartuk, nem ezt akarjuk
valamennyien? És ha mindannyiunknak
egy a célunk, ha mind ugyanazt akarjuk,
ki akadályozhat meg bennünket, hogy
ilyen jó és értelmes közösséget teremtsünk. Hazamész, és soha nem leszel rabszolga. Se te, se a gyerekeid". Aztán ő is a
fal felé fordul, és egy idő' után csak horkolást meg egy mélyről jövő férfisírást lehet
hallani. Így szól a szerző szerint a darab
befejezése. Pétervári ezt a befejezést
egyértelműen bizakodó, optimista lezárásnak értelmezte. De ez nem következik a
darab egészéből. Ez a mű nem ad megnyugtató feloldozást, a nézőnek a szereplőkkel együtt kell megszenvedni az életünk megannyi sorskérdésére kereső válaszadási kísérletet, és a nagyon is keserű
befejezésnek fejbe kell kólintania a né-

zőt, hogy ne fejezhesse be a darab felkínálta gondolkodást már a ruhatárban. Pétervári konfliktusfeloldó befejezéséből
számos, a darab egészére vonatkozó következmény adódik, a leglényegesebb,
hogy emiatt végig túl enyhék a két férfi
összeütközései. Ennek persze az is oka
lehet, hogy Szoboszlai Sándor kitűnő
AA-alakításához a korrekt szerepformálása ellenére sem tud felnőni Környei
Oszkár XX-e. Így eleve egyenlőtlen a két
férfi és a kétféle mentalitás, gondolkodásmód közötti konfrontáció. Pedig különben pontosan kidolgozott a szereplők
mikrorealista környezetrajza és létezésmódja, igazak a színészek megszólalásai,
sőt még az sem zavar igazán, hogy körszínházi formában játsszák a darabot, s
emiatt éppen a bezártságérzés vész el.
... Rózewicz.. .
Három évvel ezelőtt a varsói Nemzeti
Színház budapesti Kartoték-előadása - s
Wojciech Siemion a Hős szerepében mindazok számára, akik láthatták, maradandó élmény volt. Különös drámai világot ismerhettünk meg: az alaphelyzet
képtelen, egy kisember, egy operettszínházi ügyvezető igazgató fekszik az ágyában, holott az az utcák kereszteződésében. található, takaró mögé bújva igyekszik védekezni a külvilág ellen, holott a
Történelem, az események át-meg átgyalogolnak az ágyán és rajta, állandóan
szembesülni kénytelen önmagával, emlékeivel, a többi emberrel. A varsóiak előadásában megvalósult a szerző kívánsága :
„minden tárgy valódi, méretei kicsit nagyobbak a rendesnél". A játék is valódi,
azaz semmi sincs idézőjelbe téve, markírozva vagy stilizálva. Természetesen élnek a szereplők ebben a térben és a kép-

telen szituációban, magától értetődőnek
tűnik, hogy hol hét-, hol negyvenéves a
Hős, akit mindenki más keresztnéven
szólit. A Hős átélte a háború s az azt követő évtizedek viharait, életútját így summázza: „Addig vándoroltam, amíg eljutottam önmagamhoz... Minden csak ki-felé
van. Minden csak átúszik rajtam. A
látóhatár egyre szűkebb. Akkor látok a
legjobban, ha lehunyom a szemem." Ez az
ember nem alakítója a sorsának és környezetének, csupán eltűrője a változásoknak. A darab léte attól függ, van-e olyan
színész, aki képes ennek a furcsa világnak a középpontja lenni, meghatározni a
többi szereplő létezési körét. Wojciech
Siemion ilyen Hős volt.
A debreceni Csokonai Színházban
Horváth Z. Gergely vendégként rendezte a
Kartotékot. Az előzetes tervek szerint
lengyel művészt akartak erre a munkára
felkérni, valamilyen okból te-hát Horváth
Z. beugrott erre a feladatra. Mégsem lehet
a rendező teljesítményét a beugrás
mércéjével mérni. Láthatóan határozott
elképzelése volt a műről, annak képi
világáról. Ezt bizonyítja, hogy maga
tervezte a színpadképet is. Horváth Z. szó
szerint értelmezte a szerző utasítását:
„Mintha utca menne át a Hős szobáján."
Tehát nem az ágy került a tér
középpontjába, hanem csak egy nyitott
falú szoba egyik bútordarabja a fekhely. A
szobába forgóajtón és a nem létező falakon át egyaránt lehet közlekedni. A rendező megnövelte az úgynevezett ötvenes
éveket idéző epizódok súlyát, így az
Aggastyánok nyomozókká váltak, házkutatás folyik, a színpadot könyvek, iratok
szőnyege borítja. Ez a rendezői átértékelés a mű keretein belül maradt, az
előadás kezdő és befejező képe már kevésbé. A három Aggastyán tesz-vesz a
nyitott színpadon, előrejön a közönségig,
egyikük tekintetével kutat valami vagy
valaki után, aztán rámutatnak a nézők
között ülő színészre, aki felmegy a
színpadra, átöltözik, és mint Hős fekszik
be az ágyba, kezdődik a tulajdonképpeni
előadás. A befejezés ehhez hasonló: a Hős
kilép a darabból, és egy újabb embert
választanak ki a nézők közül, aki
megismétli a kezdő kép játékát. A cél
világos : bárkivel megtörténhet ez az
önvizsgálat, tessék mindenkinek felkészülni, tessék legalább gondolatban elvégezni. De mégis kissé didaktikus és
lejáratott ez a megoldás. Az előadás végül
is alig tükrözi a rendezői átgondoltságot.
Hiányzik a társulatból az a színész, aki a
darab centrális terhét viselni tudná. Sár-

közy Zoltán korrekt alakítást nyújt, ám
jellegtelenül jellegtelen polgár az ő Hőse.
Nincs meg az a kisugárzása, ami meghatározná az előadást és a szereplők hozzá
való viszonyát. A társulat erejét meghaladta ez a feladat, számukra idegen ez a
stílus. Mégis, éppen a társulat fejlődése
szempontjából nem haszontalan egy ilyen
vállalkozás, de csak akkor van igazán értelme, ha nem egyszeri próbálkozásról van
szó.
...és a többiek
A lengyel drámaírók középnemzedékéhez
tartozó szerzők néhányával szintén
megismerkedhettünk, ám többük műve
nem az eredeti szándék szerint szólalt
meg. A Radnóti Miklós Színpad Fortinbras
gyászbeszéde című irodalmi összeállítását
és Jarosław Abramow Megkésett halál című
egyfelvonásosát Gáspár János rendezte. A
színmű két „hőse" egy gyilkos és egy náci
tömeggyilkos, háborús bűnös, akik közös
cellában vannak. A német finom úr,
betegségére való tekintettel nem végzik ki,
ő tehát mindent megtesz azért, hogy
betegsége minél tovább tartson. A gyilkos
feladata a német gondozása, vigyáz rá,
nehogy valami baja essék, hogy
megőrizzék a kivégzésre. Ezért né-mi
büntetéscsökkentést
helyeztek
neki
kilátásba. A náci tábornokot azonban
egészségesnek nyilvánítják, az pánikba
esik, inzultálja rabtársát, aki önvédelemből
megöli a németet. A jogos igazságszolgáltatás a német esetében tehát elmarad, ezzel szemben a gyilkos reménytelen
helyzetbe kerül. A többszörös lelkiismereti
konfliktus és a kifordított, groteszk
felelősségvállalási folyamat sokáig rejtett,
a néző kezdetben a nácit találja
szimpatikusnak, csak később fordul meg a
két figurához való viszonyunk. A német
tábornok szerepére Márkus Lászlót hívta
meg a színház, aki rutinjára hagyatkozva,
helyenként szövegbizonytalansággal is
küszködve csupán a vázát mutatta meg
ennek a bonyolult figurának. A durva,
érzéketlen rabot Huszár László játszotta kitűnően.
A József Attila Színházban Stanislaw
Grochowiak kevésbé sikerült darabját, Az
őrült Grétát mutatták be Barlay Gusztáv
rendezésében. A darab egy parasztasszonyról szól, akit sorozatos gyilkosság vádjával elfognak, ugyanis családtagjai gyanús körülmények között, arzénmérgezés tünetével halnak meg. A
becsületes bíró, a lelketlen, korlátolt,
karrierista, technicista igazságügyi szakértő párharcából az utóbbi kerül ki győz-
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tesen, a nőt elítélik, de az utolsó pillanatban kiderül: a temető mellett arzéntellér
húzódik, ezt mutatta ki az exhumált holttesteken a műszeres vizsgálat. Az igazságügyi szakértő karriert csinál, a bíró
összetörik, a nő megőrül. Ez nem több
egy kriminél, de Barlay mindenképpen
meg akarta emelni a darabot. Emiatt nem
az előadás pergő tempójára, feszültséget
ébren tartó és fokozó ritmusára ügyelt,
hanem a lelki történésekre. Am
eljátszható szituáció híján csak magamutogató betétszám lett a bíró lányának alkobolizmusa, a bíró lelkiismeret-furdalása. S míg egyfelől mélységeket keresett a
rendező ott, ahol nincs, máshol az anyag
legkisebb csábításának is engedett. A női
börtönben a rabok ütemesen a földet
verő, „ringatózó" lázadása, a fedetlen
keblek, a nők közötti, egyértelmű mozdulatokkal jelzett kapcsolat imitálása jelentette a börtönromantikát; a börtönőröket, a temetési szolgákat játszó
színészeknek megengedte Barlay az alpári
humort, és általában minden szereplőnél és
minden szituációban a legkézenfekvőbb,
a legkisebb munkát igénylő megoldással
elégedett meg. Ebben a közegben szinte
meg-oldhatatlan feladat hárult Szemes
Marira, a főhősnő alakítójára, pedig
láthatóan ennek megőrülési folyamatára
koncentrált a rendező. Am valódi partneri
kapcsolatok nélkül a színésznő gyakran
kénytelen volt látszatmegoldásokhoz,
önsajnáló gesztusokhoz folyamodni, s ez
sokat le-von az egyébként precízen
felépített alakításának súlyából.
A miskolci Nemzeti Színházban néhány évvel ezelőtt nagy siker volt
Choiński Riadó című drámája. Idén ismét
ehhez a szerzőhöz fordultak, és Orbán
Tibor rendezésében bemutatták a ...
távollétében című színművét. Jószerivel ez
is kri-

mi.
Egy
titokzatos
szigetecskére
üdülőcsoport
érkezik,
amelynek
tagjai nem ismerik egymást. A kiválónak
ígérkező üdülést azonban egyre sűrűsödő
gyanús és félelmetes események teszik
rettegéssel telivé. Leesik egy kép,
magától kinyílik egy ajtó, leszakad egy
erkély, egyre nagyobb a szemét és a rom
a házban, becsapódik egy golyó.
Mindenki gyanússá válik, a szereplők
egymás ellenségeivé lesznek. Hiába van
mindenkinek fegyvere, nem tudni,
honnan fenyegeti őket a nagyobb
veszély, kintről vagy bentről, maguk
közül. Ebben a légkörben a humanizmust
képviselő
professzor
konfliktusba
keveredik egy festőnővel, majd a
gazdasági élet képviselőjével és a világot
erőszakkal birtokolni és vezetni akaró hivatásos politikussal. Ennek a jól megcsinált darabnak az a legfőbb erénye,
hogy az izgalmas, rejtélyes krimi mögül
alig észrevehetően egy mélyebb, humanista tartalom is előbukkan anélkül, hogy
tanmesévé válna.
A rendező azonban csak a krimire
figyelt, ezért részben megrövidítette,
részben elhagyta a professzor és többiek
közötti konfliktusokat. Számára ott ér
véget a darab, ahol a szereplők a beszolgáltatott fegyvereiket ismét magukhoz véve, egymást sakkban tartva igyekeznek kifelé egy esetleges külső ellenfél
ellen. A Choiński-darab viszont úgy fejeződik be, hogy ezután újabb detonáció,
sötétség következik, majd a változatlanul
az ebédlőben ülő és Vergiliust olvasó
professzorral szemben áll a visszatérő, a
világ haladó megmozdulásait vérbe fojtó
zsoldos, és nyájas mosoly kíséretében
biztosítja őt nagyrabecsüléséről és arról,
hogy ő csakis a humanizmus védelmezője. Am fegyverét a professzorra
irányozza. A dolog paradoxona, hogy a
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rendező hiába szűkítette le a művet a krimire, a társulat fáradt, erőtlen, tempótlan
játéka miatta bűnügyi történet érdektelen,
unalmas.
A lengyel színházi napok egyik legfigyelemreméltóbb produkciója Ireneusz
Iredyński Isten veled, Júdás ! című drámájának szegedi bemutatója, amit vendégként Mark Okopiński, a gdański Wybrzeže színház igazgatója rendezett. A
darab a szerző vallomása szerint modelldráma, az árulás mechanizmusának mo

dellje. A biblikus cím, a szereplők evangéliumi neve egy modern korban átélt
biblikus helyzetet takar. Egy nem tudni
milyen szervezet tagjai - terrorcselekményre, anarchikus lázongásra vagy forradalomra szövetkezők egyaránt lehetnek
- egy tornateremben dekkolnak, de rajtuk
üt a hatóság, és Júdást elfogják. Júdás
hallgat, a kínzások ellenére sem adja fel
társait, bár lelke mélyén tudja, semmi
értelme a hősködésnek. Egyrészt a nemrég megismert és megszeretett lány, aki
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célt adhatna életének, egyszerre tiszta lény
és kurva, s mint ilyen, példája a kompromisszumot sugallja, másrészt tudja, hogy
ő, a kis hal áldozat a nagy halak oltárán, s
nem ő lesz az igazi áruló, ha köp, hiszen őt
is elárulták. A brutális erőszakos vallatás
után a sima modorú, kifinomult
módszerekkel dolgozó felügyelő, ráérezve
a Júdást kínzó kétségekre, könnyedén eléri
célját.
A színpadot bordásfalak veszik körül, a
színen tornaszerek, tornaszőnyegek. A
szereplők gyűrűgyakorlatokat, lólengést,
erősítő mozgásokat végeznek, hogy
karbantartsák izmaikat. Ugyanaz a ló,
amely előbb még tornaszer volt, most
kínzóeszköz. A rendező kitűnően megteremtette a darab vibráló légkörét, a szervezet tagjai közötti viszony nyersesége, a
vallatások naturalista brutalitása és a
gondolati lényeg kettősségét. Ebben ideális társakra talált ifj. Újlaky László (Júdás), Nagy Zoltán (János) és Paláncz Ferenc (Péter) személyében. Kovács János a
felügyelő szerepében sok színnel, rafinériával mutatta meg a korszerű manipuláció eszköztárát. Az előadás egyetlen
megoldatlansága a sápadt kislány figurája.
Ez a szimbolikus alak közönségességében is tiszta marad, pillanatokra erőt ad
Júdásnak,
hogy
ember
maradjon,
ugyanakkor magában hordja az örök
megalkuvást, ami ellen leginkább hadakozik Júdás. Összetett, ugyanakkor nem
igazán hús-vér figura ez a lány, nem tudott
mit kezdeni vele Karádi Judit.
Ez a vendégrendezés jó példa arra, hogyan érdemes egy-egy külföldi művészszel együttműködni. Itt ugyanis a darab, a
rendező és a társulat szerencsésen találkozott. Nem úgy, mint jó pár esetben, ahol
szinte eldönthetetlen, hogy a társulattól
volt idegen a vendég elképzelése, vagy a
vendégművész nem találta meg a hangot a
társulattal, vagy valami más akadályozta a
művészi eredmény elérését.
Végezetül egy általánosabb érvényű
kérdést kell feltenni: miért nem láthatók a
legjobb előadások, a legjelentősebb
darabok együtt egy fesztivál vagy
találkozó keretében? (Máshol van erre
példa!) Ha a kulturális vezetés nem kevés
anyagi, szellemi erőfeszítést tesz egy-egy
nemzeti
bemutatósorozat
megszervezésére, miért nem jut egy kis
póterőfeszítés arra, hogy az egész együtt
látható legyen? Nem reprezentatív
fesztivált,
hanem
munkabemutatót
hiányolok, ahol az egyes előadások
közvetlen tanulságán túl a sűrített nemzeti
program
együttes
kisugárzása,
művészeterjesztő hatása érvényesülhet.

