világszínház
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mutatása. A nagyszerű lengyel színház
remek, invenciózusan modern és politikus
előadásokban állította színpadra a maga
A magyar dráma
klasszikusait. A látott előadások szépsége,
és a lengyel színház
intellektuális izgalma, a nem látott
előadások köré szövődő legendák érthető
módon
felkeltették
érdeklődésünket
Miczkiewicz,
Slowacki,
Fredro,
Wyspianski drámái iránt. Mindenekelőtt
eredetiekkel
többé-kevésbé
A magyar színházi világot már régóta az
valóban
költői
erejű
rendkívüli
mértékben
izgatja, egyenértékű,
fordításokra
lenne
szükség,
hogy
először
foglalkoztatja,
hogy
megismertessük
ismerkedjünk
ezekkel
a
dráma-irodalmunkat,
színházunkat
a olvasva
nagyra-tartott lengyel színház alkotóival és művekkel. A megújuló magyar színház,
közönségével is. Talán nemcsak a hagyo- úgy hisszük, most már képes is lenne arra,
mányos lengyel-magyar barátság okán, hogy egyik-másik nagy alkotást a feladat
illő
szinten,
méltó
amit a magyar látogató nemegyszer puszta rangjához
ürügynek érez a közös vodka-ivásra. A megformálásban állítsa színpadra.
Valamivel kedvezőbb a kép a huszadik
„Wenger
Polak
dwa
bratanki"
lengyel
dráma
esetében.
pohárköszöntőjén túl mélyebb szálak is századi
egymáshoz fűzték és fűzik a két nemzetet, Witkacynak, az abszurd dráma lengyel
s úgy hisszük, a két ország irodalmának, ősének megjelent öt drámája magyar
drámairodalmának, szín-házának fontos nyelven, kettő közülük színpadra is került.
Igaz, nem elég meggyőző eredménnyel.
mondanivalója van egy-más számára.
Hogy ezt még mindig csak hisszük, és Sajnálatos az is, hogy a magyar Witkacynem tudjuk, úgy gondolom, erről érdemes kötet nem tartalmazza a szerző
most, a lengyel-magyar szín-házi napok legjelentősebb művét, a Susztereket. Ma
után beszélnünk, amikor mérlegre tesszük, még ott tartunk, hogy a magyar színház
meddig
jutottunk
el
egymás nem tud mit kezdeni Witkacyval.
Gombrowicz három drámája közül kettőt,
drámairodalmának a megismerésében.
Mit érthetünk megismerésen? Nyil- az O p e r e tt e t és az Eskünőt már bemutatták.
vánvalóan kevés az, hogy polonistáink jól Előbb-utóbb várható, hogy Gombrowicz
könyv
alakban
is
ismerik
szakterületüket,
s
minden színművei
bizonnyal ugyanez mondható el a magyar hozzáférhetővé válnak. Mind a két
irodalom lengyel szakértőiről, fordítóiról. előadás, Valló Péter és Ács János
Az igazi kérdés valójában az, hogy a rendezése fontos részeredményeket holengyel illetve a magyal- dráma mennyire zott, de megnyugtató módon egyikük sem
kapcsolódott be a másik ország szellemi oldotta meg a két Gombrowicz-mű
színpadra állítását. Milyen fontos lenne,
vérkeringésébe.
Kedvezőbb a kép, ha a két ország ha ezek a drámák, közép-, kelet-európai
szellemi kapcsolatainak egészét vesszük tudatformálásunk alapvető forrásmunkái,
figyelembe. Mélyrehatóbbak, szélesebbek a harmadik - még meg nem ismert az
Yvonne,
egymásról való ismereteink a líra, a Gombrowicz-darabbal,
regény, a film területén. A magyar líra, a burgundi hercegnővel együtt, más rendezésregény s az utóbbi időkben a film nagy ben, más megközelítésben is újra meg újra
teljesítményei, eredményei, sikerei mindig műsorra kerülhetnének.
Mrožek egyfelvonásosai közül néhányat
is
Hamupipőke-szerepbe
szorították
a Thália Színház, majd a Bábszín-ház
nálunk a drámát és a szín-házat.
Nyilvánvalóan
színházművészetünk mutatott be. Az idei évadban a lengyel
provincializmusa, a színházi igény hiánya dráma napjainak tiszteletére végre
is közrejátszott abban, hogy a lengyel láthattuk a Tangót Szolnokon, Paál István
dráma nagy klasszikus alkotásai kevés kitűnő rendezésében, s olvasom, Iglódi
kivételtől
eltekintve
nemhogy István a Mulatsággal örvendeztette meg a
dunaújvárosi
színház
nézőit.
Az
bemutatásra, de lefordításra sem kerültek.
Emigránsokat
a
veszprémi
színház
játssza
Így eleve nehezen tudjuk megítélni, mit
jelentene, milyen hatást keltene ezeknek a egy igen megrövidített változatban.
Mrožek jelentősebb elbeszélései, drámái
műveknek a magyarországi bemagyar nyelven könyv alakban is
megjelentek. Ő az a lengyel szerző, akit
hazai
közönségünk
egyértelműen
befogadott. Művei iránt nagyobb az

érdeklődés, mint amennyire ennek az
igénynek színházaink eleget tesznek.
A mai lengyel dráma többi képviselője,
Róžewicz,
lredyński,
Grochowiak,
Kruczkowski és mások, ha néhány művük
megjelent is magyarul, ha egyik-másik
darabjukat
itt-ott
bemutatták
is,
találkozásuk a magyar nézővel következmények nélkül maradt. Nehéz eldönteni, mi okozza e szerzők hazai
visszhangtalanságát. Lehetséges, a bemutatkozás körülményei voltak kedvezőtlenek, nem megfelelő értelmezésben,
előadásban kerültek színre, esetleg a
daraboknak maguknak nem volt mondanivalójuk a magyar közönség számára.
Nyilvánvalóan számolnunk kell azzal,
hogy az eltérő történelmi körülmények
hatására a lengyel dráma jelentős alkotásai
nem feltétlenül találnak megértés-re,
visszhangra hazánkban, s ez kétségtelenül
fordítva is igaz. Képtelenség is lenne azt
követelni, hogy a lengyel nemzeti
drámairodalom minden jelentős alkotása
magyar színpadra kerüljön, s állandó része
legyen a magyar színházi repertoárnak.
Nem lehet többet kívánni, mint hogy e
rokon sorsú, baráti nép drámairodalmának
legkiemelkedőbb
alkotásai
magyar
nyelven, tisztes fordításokban olvashatók
legyenek, s ha akad rendező, akinek belső
igénye támad valamelyik lengyel dráma
bemutatására, akkor legyen is módja azt a
vágyát, igényét kiélni, megvalósítani.
Szólni kellett a magunk eredményeiről
és mulasztásairól, hogy lássuk, nincs
erkölcsi alapunk ahhoz, hogy a legcsekélyebb szemrehányással illessük lengyel
barátainkat, amiért a kép az ő oldalukon
sem sokkal kedvezőbb. Bár a nemzetek
közti vetélkedőben ezúttal mi, magyarok
pontokat nyerünk, törlesztettünk valamit a
lengyel
drámairodalom
iránti
adósságunkból, a már említett két
Gombrowicz-bemutatóval és a Tangó
nagyszerű szolnoki előadásával.
Ahogy a lengyel klasszikusok nincsenek
lefordítva magyarra, vagy ha igen,
többnyire élvezhetetlen vagy ma már
használhatatlan tolmácsolásban, ugyanez
igaz fordítva is. A magyar klasszikusoknak
sincs elfogadható fordításuk. Az ember
tragédiájának van ugyan egy régi fordítása,
de ez a jelek szerint nem képes a mű költői
erényeit felcsillantani, színpadi előadásra
sem alkalmas. A gdański színház néhány
éve úgy mutatta be a Tragédiát Giricz Mátyás rendezésében és Gyarmathy Ágnes

díszleteivel, hogy a színház igazgatója
franciából ültette át lengyelre a szöveget, s
ha akadt is egy magyar kontrollszerkesztő, nyilvánvalóan már csak a
félrefordításokat tüntethette el. Ugyan-csak
a gdański színház vállalkozott az újonnan
restaurált
Madách-drámának,
Csák
végnapjainak a színrevitelére. A régebbi
magyar drámairodalomból még Szigligeti
Ede Liliomfiját mutatta be az egyik vidéki
lengyel színház.
Közvetlenül a háború után a lengyel
színházak Bus-Fekete László, Fodor
László, Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc
bulvárdarabjait játszották, néhány magyar
operett is műsorra került. A magánszínházak korszakában a remélhető
kasszasiker volt a válogatás szempontja.
Az ötvenes években a magyar szocialista
realista irodalom reprezentatív művei
kerültek bemutatásra az akkori protokolllista alapján. Gergely Sándor drámája, a
Vitézek és hősök, Háy Gyula színművei, az
Isten, császár, paraszt, a Tiszazug és végül
Mándy Eva termelési drámája, a
Hétköznapok hősei.

A hatvanas években újra változtak az
igények, s a magyar dráma iránti
keresletnek, úgy látszik, máig is ezek a
szempontjai. Különösen vidéki színházak
szívesen játszanak mai tárgyú vígjátékokat. Mint például a Nem vagyunk
angyalokat, Fehér Klára színművét, a Száz
nap
házasságot,
Gergely
Márta
sikerdarabját, a Férfiaknak tilost, Gyárfás
Miklós színművét, vagy Tabi László
bohózatát, az Enyhítő körülményt. A sikeresebb darabokat több színház is bemutatta. A jelek szerint hiányt elégítenek
ki a krimijellegű, de politikai tárgyú,
leleplező szándékú darabok, ilyen Szabó
Magda Leleplezése és Thurzó Gábor
színműve, Az ördög ügyvédje. Ide sorolnám,
legalábbis
politikai
szándékú
mondanivalójával és írói értékét tekintve
Gyurkó László drámáját, a Szerelmem,
Elektrát is.

A magyar történelmi drámát Illyés
képviseli a Tisztákkal, Németh László A
két Bolyaival és Páskándi Géza a Vendégséggel. Mind a három dráma egy-egy
vidéki színházban került bemutatásra,
különösebb visszhang nélkül.
Örkény Tótékját Varsóban mutatták be,
mint mondják, rangos előadásban. A darab
mégsem aratott sikert. Lengyel barátaink
mondják, számukra a háború annyira mást
jelentett, hogy nem tudtak megbékélni a
derék tűzoltó falujának idilli képével. A
jelek szerint ezek a történelmi differenciák
magyarázzák,

hogy a Vígszínház mostani vendégszereplése alkalmával a Pisti a vérzivatarban nem bűvölte el oly mértékben a
lengyeleket, mint Csurka tragikomédiája, a
Házmestersirató. Osztatlan sikert aratott
viszont a Macskajáték. Var-són kívül több
vidéki színház is műsorára tűzte.
Szakonyi Károlynak három darabját
játszották
lengyel
színházak,
az
Ördöghegyet a Hongkongi parókát és az
Adáshibát. Az utóbbi kettő, úgy hisszük,
Lengyel-országban is elnyerte a közönség
tetszését.
Meglepően kelendő árunak bizonyult
Kertész Ákos Özvegyek című drámája,
négy vagy öt vidéki színház játszotta, de
műsorára tűzte a lengyel Televízió
Színháza is.
A mai lengyel színház a mienknél jóval
nagyobb affinitást tanúsít a modern dráma
groteszk, abszurd vonulata iránt. Mészöly
Miklós nálunk be nem mutatott Bunker
című darabját már a harmadik lengyel
színház tűzi műsorára. Sarkadi Oszlopos
Simeonja először a Dialog című lengyel
folyóiratban jelent meg. (A mai magyar
dráma
legértékesebb
műveinek
lengyelországi bemutatásáért a Dialog
kitüntetést érdemelne. Az itt említett
magyar drámák - éppen a legjobbak először a Dialogban jelentek meg.) Ezt
követően a gdański színház is vállalkozott
a bemutatására. A szín-ház művészeti
vezetője, Stanislaw Hebanowski lelkes
pártfogója a magyar drámának, ugyancsak
az ő ösztönzésére adta elő a gdański
társulat Hubay Miklós Római karneválját,
melyet a magyar közönség csak a
televízióban láthatott egy gyors feledésre
ítélt produkcióban. Más kérdés, hogy a
lengyel előadás is hagyott kívánnivalót.
A magyar színház napjai alkalmával jó
néhány vidéki lengyel színházban jártunk,
és nemcsak előadásokat láttunk, hanem
rendezőkkel, színészekkel beszélgettünk.
Ahol magyar rendező, díszlettervező
dolgozott, ott a színház mű-helytitkaiba is
bepillantást nyertünk. A vidéki színház talán Krakkót és Wrocławot kivéve Lengyelországban is „vidéki" színházat
jelent. Évi tíz be-mutatót, kevés próbaidőt,
rosszabb kereseti lehetőséget (rádió-,
szinkron-, tele-víziófellépések hiánya
miatt), egyenetlen társulatot, többnyire
gyenge vezetést. Hiszen a jelentős
színészi, rendezői egyéniségek amint
tehetik, feltornásszák magukat a színházi
központokba.
A lengyel színház hírnevét nagy

rendezőinek köszönheti. Ahol nem ők
dolgoznak, ott érthető módon eluralkodik
a
középszer,
a
fantáziátlanság,
tehetségtelenség. Itt is széles a skála a
legjobbak és a legrosszabbak között.
Jelentős rendező ezúttal nem vállalkozott
magyar dráma bemutatására, s ez eleve
meghatározza a színre vitt magyar
darabok előadásának szintjét. Még leginkább a fiatal Jozef Skwark rendezése
tetszett, aki a białystoki színház stúdiójában Mészöly Miklós Bunkerét vitte
színpadra - korrektül. A többi előadásról
még ennyi jót sem tudunk elmondani. De
az is igaz, hogy kifejezetten rossz előadást
sem láttunk. Hol a rendezés tévedései
tűntek szembe, hol egyik-másik színész
játéka zavarta az összhangot.
Mindössze két előadást elemeznék behatóbban a magyar közreműködők szereplése miatt.
Paál István Bydgoszczban küszködött
egy kisvárosban működő lengyel színház
nehéz munkafeltételeivel. Sarkadi Imre
Kőmives Kelemenjét vitte színre Najmányi
László díszletében - az elő-adás javarészt
e díszleten belül játszódott -, egy
toronyszerű építményre emlékeztető
vasszerkezetben, amelynek falai adott
jelre valóban le tudtak omlani. Ilyenkor az
építmény ketrecjelleget öltött, Déva
várának építői, a kőművesek pedig ott
kuksoltak bezárva a kalickában. Igaz,
csak a véletlen műve volt, de a
varsóiaknak azonnal szembeötlött, hogy
ez az építmény mennyire hasonlít a
nemrég levegőbe repült, felrobbant
takarékpénztár megmaradt vasvázszerkezetére. Sajnos a darab és az előadás
értékét rontotta, hogy a fordítást háromhetes rohammunkával kellett elkészíteni,
a fiatal társulat is „mérsékelt" színészi
teljesítményt nyújtott. Valójában a
tizennégy közreműködő közül egyedül a
Kelement alakító fiatal színész volt képes
elfogadható szinten eljátszani szerepét. A
Kőmíves Kelemennét alakító fiatal
színésznőnek is volt néhány szép
megmozdulása, de akadt néhány zavaró
gesztusa is. Paál érthető módon elsősorban arra ügyelt, hogy színészeinek
expresszív mozgatásával, a testtartások
változtatásával, kifejező gesztusokkal érje
el Sarkadi s a maga gondolatainak
színpadi megjelenítését. Ezt maradéktalanul meg is tudta valósítani. A teremben
az esten aligha lehetett két-három nézőnél
több, aki ismerte Paál korábbi, a szegedi
Egyetemi Színpad társulatával bemutatott
Kőmíves Kelemen-rende-

zését. Paál önmagával szemben tanúsított
igényességét jelezte, hogy egyetlen járást,
gesztust, képet sem vett át az előző
rendezéséből, hanem tökéletesen új
előadást teremtett. Amíg ott egy díszlettelen játéktérben a szegény színház
eszközeivel élt, addig itt a konstruktivista
agit-prop színház játékmodorát követte.
Gyarmathy Ágnest a toruni színház
kérte fel a Szerelmem, Elektra díszlet- és
jelmezterveinek az elkészítésére. A díszlet
és a jelmezek szemet gyönyörködtetően
szépek voltak, de jobban illettek volna
Bornemisza Elektrájához. A képi látvány,
Bartók népi hangulatú kísérőzenéje egy
magyar paraszt királyság-világát idézte, a
nők hímzett parasztmellénykét viseltek, a
férfiak csizmában jártak, Egisztosz királyi
palástként
egy
hatalmas
(róka?)
prémbundát öltött magára. Két pribék
kísérője
viszont
Mao-öltönyre
emlékeztető, nyakig gombolt barna
bőrruhában igyekezett félelmetes látványt
nyújtani. Oresztész és kísérője második
világháborús, elnyűtt katonaköpenyben
lépett színre. A kék lepellel borított
hátrafelé emelkedő játéktér két végében
műgyertyák magasodtak orgonasípszerűen
emelkedve két oldalról középfelé. A
játékteret
magasba
húzható,
fehér
tüllfüggönyök határolták sátorszerűen. A
függönyök a magasban egy hatalmas
korona alatt fonódtak egy-be. A korona
alatt pedig egy piros színű, régimódi,
hatalmas karosszék jelképezte Egisztosz
trónját.
A rendezés mindent elkövetett, hogy
letompítsa a Gyurkó-dráma aktuális éleit,
többek között kihúzta a darabból a
Csepűrágókat, a tragédia kommentátorait,
a mondanivaló lényegét hang-súlyozó,
ironikus szövegükkel együtt. Elektra
húgát, Krizotémiszt pedig meg-tette
Egisztosz szeretőjének, s ezzel mintegy
érvénytelenítette is az új uralkodót,
Oresztészt bíráló szavait. A szín-padon
eluralkodott a romantikus, patetikus játék
mód, s erre a díszlet (legalább-is
megvalósult végső változatában) tagadhatatlanul kellő keretet nyújtott.
A veszprémi színház varsói vendégszereplését viszont borítsa a feledés fátyla.
Vajha
a
rokonszenves
társulat
megszívlelné e kudarc tanulságait, s
megértenék, hogy a szellemi igénytelenségnek ezt a szintjét - ami például Káin és
Ábel-előadásukból sugárzott - nem-hogy
Varsóban, de még Veszprémben sem
engedhetik meg maguknak.
A lengyel színházakban vendégszerep-

lő magyar művészek, a bemutatott magyar
drámák ilyen körülmények között nem
ébreszthettek országos figyelmet érdemlő
szellemi izgalmat. A magyar napok során
megismerhető színművek nagy többsége a
magyar dráma másod- és harmadvonalába
tartozott, e művek valójában nem voltak
alkalmasak arra, hogy kellően képviseljék
nemzeti
drámairodalmunkat.
Két
művészünk, Paál István és Gyarmathy
Ágnes pedig nem talált olyan együttesre,
amely módot adott volna nekik, hogy
tehetségük, képességeik legmagasabb
szintjén szerepeljenek.
Annál fontosabb eseménnyé vált a
Vígszínház varsói vendégszereplése. A
valóságot megszépítő tudósítások leszoktattak arról, hogy készpénznek vegyük a magyar színházak külföldi
sikereiről szóló beszámolókat. Pedig ezúttal a Vígszínház valóban sikert aratott
Örkény Pistijével és még inkább Csurka
Házmestersiratójával,

A magyar színháznak nem volt jó híre
Varsóban, az előző vendégszereplések, a
Nemzeti Színház bukása, a kaposváriak
kudarca, a Magyarországot járt lengyel
kritikusok bűvös beszámolói nem
öregbítették a magyar színház hír-nevét. A
Vígszínház első előadására nem is telt
meg a Powszechny Színház hat-hétszáz
személyes nézőtere, a dermedt légkör is
csak az előadás közepe-tájt oldódott fel.
Az
előadás
után
lengyel
kritikusismerőseink, barátaink elmondták
ugyan kisebb-nagyobb fenntartásaikat,
ezekről részben már korábban szóltam, de
érezhető volt, hogy a Pisti csatát nyert. A
Házmestersiratóra már megtelt a színház, a
hangulat pillanatok alatt felforrósodott s
kitartott az elő-adás végéig.
Kérdés, hogy mi ennek a sikernek az
értéke, hiszen ezt a két előadást mindössze hat-hétszáz ember látta, köztük
néhány kritikus és színházi szakember. A
sikernek azonban híre ment, erről a
lapokban megjelent elismerő kritikák is
gondoskodtak, mindenekelőtt Roman
Szydlowski lelkes írása a Trybuna Luduban, a lengyel pártlapban. Mint Szydlowski egy felszólalásában elmondta, kezdik
felfedezni, hogy Magyarország színházművészetében történik valami, amire oda
kell figyelni. Vígszínházunk végre két
produkciójával is bizonyítani tudta, hogy
milyen teljesítményekre képes a magyar
színház, ha minden összejön: kitűnő
színészek, szakavatott, biztos kezű
rendezés és két remek magyar dráma.

Örkény és Csurka, igaz, keserű képet
rajzolnak múltunkról, jelenünkről és még
jövőnkről is. Ez az önbíráló, ön-ostorozó
látás mindig is jellemzője volt nemzeti
irodalmunknak, Balassi Bálintról Kölcsey
Ferencig, Adyig és Nagy Lászlóig. Íróink,
költőink mindig is hitték, hogy népünket a
hibák, bűnök ostorozásával önismeretre és
innen kiindulva morális helytállásra kell
nevelniök. Örkény és Csurka ironikus,
elrajzolt önarcképeiben bizonyos mértékig
lengyel barátaink is magukra ismerhettek,
hiszen itt Közép- és Kelet-Európában az ő
és a mi sorsunk nem különbözik
alapvetően egymástól. Ezért is érintette a
jelenlevőket olyan mélyen ez a két darab.
Szellemi erjedést indított el, amely majd
tovább fokozódik, ha ez a két dráma
lengyelül is színre kerül, ahogy azt lengyel
kritikusok, művészek követelni kezdték.
A magyar dráma lengyel napjainak úgy
hisszük az a legfőbb tanulsága, hogy
nemzeti drámairodalmunkat a magyar
színháznak magának kell újra felfedeznie
úgy, ahogy annak idején a lengyel színház
felfedezte a maga nemzeti drámairodalmát
Miczkiewicztől Mrožekig és Róžewiczig.
A fiatal magyar szín-ház energiáit eddig
lekötötte a saját korszerű színházi
nyelvének kialakítása (meg az alkotáshoz
szükséges körülmények kiharcolása). Ezt a
célt nagyjából el is érte. A soron
következő feladat a múlt és a jelen magyar
drámairodalmának a felfedezése és méltó
bemutatása. Csak ha újra megszületnek
A z ember tragédiájának, a Bánk bánnak, a
Csongor és Tündének korunkhoz szóló, új

értelmezéseket, új művészi megoldásokat
hozó előadásai, ha a mai magyar dráma
legjobb alkotásai, Örkény, Csurka, Páskándi, Sütő, Weöres drámái olyan előadásokban kerülnek színre mint amire
most a Vígszínház adott példát -, akkor
remélhetjük és várhatjuk, hogy ezek a
drámák eljutnak más nemzetek, így
Lengyelország színpadjaira is. Á megújuló magyar színház nemzetközi elismertetésének is ez az útja.

