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Quo vadis Irydion?

A krakkói Slowacki Színház
vendégjátékáról

Alig tudunk valamit a lengyel klasszikus
drámáról. Pedig amikor a mai lengyel
színmű irodalom magyar fogadtatásáról
beszélünk, gyakran hivatkozunk rá, hogy
az élő lengyel színház sok-sok eleven
szállal kötődik a romantikához:
önironikusan is, patetikusan is, az asszo-
ciációk többszörös áttételével is. Elvileg
tehát ugyancsak helyeselhető , hogy a
múlt év végén megrendezett lengyel
kultúra napjai alkalmából olyan klasszikus
lengyel szerző művét mutatta be a
Budapesten vendégeskedő krakkói Slo-
wacki Színház, akinek nemcsak e művét,
az Irydiont, de jószerivel még nevét is alig
ismerjük, noha tagadhatatlanul a lengyel
romantika kiemelkedő egyénisége.
(Főművét, a Nieboska komediát Pokoli
színjáték címmel - csaknem fél év-
századdal ezelőtt a Németh Antal-féle
Nemzeti Színház, a hatvanas években a
rádió bemutatta, de nyomtatásban sosem
jelent meg.) Ha azonban várakozással
ültünk is be a Vígszínház egyébként
ugyancsak foghíjas nézőterére, ez a kor-
rekt, bár túlságosan masztixszagú elő-
adás csak a kérdő jeleket szaporította
bennünk.

Zygmunt Krasinski a nálunk valamivel
ismertebb Mickiewicz és Slowacki
kortársa. Látszólag mindhármójuk sor-
sában közös vonás, hogy az 1830-as
nemzeti felkelés után emigrációban él-
nek, sőt Mickiewicz már a forradalom
előtt kifejtett tevékenysége miatt kül-
földre kényszerül; ám Krasinski „emig-
rációja" mögött különös paradoxon rej-
l ik, hisz ő , hallgatva apja tiltó szavára,
nem vett részt a nemzeti felkelésben.
Idősebb Krasinski, aki Napóleon tábor-
nokából a cár zsoldosává süllyedt, min-
dent megtett , hogy fia diplomáciai kar-
rierjét előkészítse a cári udvarban, ám a
fiú, anélkül, hogy megtagadta voIna apja
eszméit és nemesi származását, a szó
szoros értelmében megszökött e pálya
elő l : szembetegségét kezeltetni Itáliába
utazott, és soha nem tért onnan vissza.
Itt a távolban írja meg a forradalomról
és a lengyelség sorsáról szőtt drámai el-
mélkedéseit , előbb a Pokoli színjátékot (a
cím szó szerinti fordítása: Istentelen

színjáték), majd az Irydiont, e „római drá-
mát a lengyel felkelésrő l" , melyek ellent-
mondásos szemlélete már csak igen tá-
volról rokonítható a forradalom igaza
mellett apologetikusan érvelő Mickie-
wicz és Slowacki alkotásaival, jel lemző
viszont, hogy Krasinski, a „tékozló fiú"
még így sem meri saját neve alatt pub-
likálni munkáit .

Mickiewicz prófétikus víziójában a ke-
reszténység a nemzeti öntudatot ébren
tartó messianisztikus lázálommá lett , a
költő , dacolva az eretnek tanításért járó
pápai átokkal , azt hirdette, hogy az új-
szövetség kiválasztott népe a lengyelség,
s a lengyelek szenvedése vált ja meg az
emberiséget. Krasinski viszont a forra-
dalom bukását isten büntetésének tartja,
bár szívből rokonszenvezik a felkeléshez
vezető nemzeti önérzet és függetlenségi
vágy indulataival. Krasinski a romanti-
kus providencializmus vagyis az isteni
gondviselés tö r t én e lem fo rm á ló erejébe vetett
hit jel legzetes képviselő je: így próbálja
meg összeegyeztetni az atyai örökséget, a
patrióta önérzetet és az idegen
elnyomással szembeni érzelmeit.
Meggyőződése, hogy a nemzeti tudat
egyedüli letéteményese a nemesség, ám
az igazi nemes, átérezve istentő l kapott
hivatását, nem az alsóbb néposztályok
mozgósításával akarja hazája
függetlenségét visszaszerezni, ha-nem a
gondviselésbe vetett bizalommal. A
Pokoli színjátékban a forradalmi vezér
Pankracy és a nemesi értékeket védelme-
ző arisztokrata Henryk végső összecsa-
pása után földre szálló Krisztus hozza a
megoldást, egy későbbi Krasinski-próza,
a Legenda pedig a pápai hatalom és az
ezzel természetes szövetségben álló csá-
szári-cári uralkodók apokaliptikus buká-
sát jelenít i meg, hogy a mű végén ezúttal
Krisztus kedvence, János apostol gyű jtse
maga köré a lengyel nemesek legjobbjait .

Mickiewicz Konrad Wallenrodja, két év-
vel a felkelés kitörése előtt, a forradalmi
lázadás és a legális reformizmus dilem-
májának etikai kérdéseit boncolgatja;
Krasinkski Irydionja - már hat esztendő-
vel a forradalom után! - e Mickiewicz-
mű és Goethe Faustja hatását mutatja.
Irydion, aki egy görög férfiú és egy
germán asszony sarja, elhatározza, hogy
bosszút áll Rómán leigázott hazájáért,
szövetkezik minden elégedetlennel és ki-
semmizettel, s megdönti a császári
önké n y t . A legfőbb támaszt a készülő
forradalom sikeréhez az ekkor még kata-
kombákban gyülekező , üldözött keresz-

tények jelentenék, akik előbb hallgatnak
is lrydion lázító szavára, de az utolsó
pillanatban Viktor püspök a szeretet ne-
vében visszatartja őket. Irydion és az őt
feltüzelő Mesinissa terve kudarcba ful-
lad. Kiderül, hogy Mesinissa valójában
maga a sátán, a fausti Mephisto rokona,
hisz az első rész végén, amikor úgy
látszik, nagy történelmi terve megvaló-
sul, s a keresztényeket sikerül rávenni a
forradalomra, káromló „imával" fordul
az istenhez: „Ó, te hit , remény és
szeretet! Te örökkévalónak hitt három-
ság, egy és oszthatatlan, ma széttéptelek
legszerelmetesebb gyermekeid szívé-
ben!" Az epilógusban azonban a költő -
a mennyei igazságszolgáltatás küldöt-
teként - irgalmat gyakorol a forradal-
márság „bűnébe" esett Irydion fölött:
utolsó próbatételre Lengyelországba, „a
sírhantok és keresztek országába" küldi,
ahol majd megismétlődik a görög tragé-
dia, de ennek jóvátételére nem a bosszú,
hanem a keresztény szeretet hivatott.

Krasinski messianizmusa tehát sosem
jelenti a forradalom vagy a nemzeti
ellenállás apológiáját, mint Mickiewiczé, a
Pokoli színjátékot és az Irydiont mégis a
progresszív hagyományok körében tartja
számon a lengyel irodalom- és
színháztörténet, nyilvánvalóan azért,
mert e művek a nemesi-hazafias eszmei-
ség olyan darabjai , melyek egyértelműen
elfogadhatatlannak bélyegzik a cári
önkényt. Másrészt az a hazai közönség,
mely már az iskolapadban megismeri a
lengyel romantika sajátos ellentmondá-
sait , másképp viszonyul a műhöz, mint a
lengyel hagyományokban járatlan kül-
földi. Nekik Krasinski konzervatív mes-
sianizmusa minden különösebb sarkítás
vagy aktualizálás nélkül is ironikus fényt
vethet Mickiewicz progresszívebb
töltésű , de nem kevéssé ellentmondásos
messianizmusára is. Elegendő csak utal-
nunk rá, hogy a századfordulón Wyspi-
anski már a nemzeti cselekvésképtelen-
ség „maszkjának" tartja a nagy elődök
nacionalisztikus megváltástanát. Ezek-
ben az összefüggésekben a lengyel néző
számára Krasinski Irydionját nem fontos
különösebben „időszerűsíteni" vagy
rendező i kommentárral ellátni: a dráma
önmagáért és önmaga krit ikájáért is
beszél. Legalábbis így vélhette Mikolaj
Grabowski, aki a művészeti vezetése
alatt működő krakkói Slowacki Színház-
ban színre vitte a művet: mintha csak a
Krasinski munkásságát tanuló gimna-
zistáknak akarta volna minél iskolásabb
pedantériával megjeleníteni a drámát.



Ami létrejött, nem nevezhető élő szín-
háznak: közepesen-gyengén folytatott
deklamáló színjátszás, a teátrális fantá-
ziátlanságot irodalmiaskodással leplező
„könyvszínház", üresjáratok, sztereotip
sablonok, több-kevesebb színfalhasoga-
tás. Mindazonáltal nem tagadható, hogy a
maga helyén és a maga közegében az
előadásnak lehetett bizonyos közműve-
lődési-ismeretterjesztő funkciója.

De milyen funkciót töltött be a Víg-
színházban, a lengyel romantikában és
különösen Krasinski munkásságában já-
ratlan magyar publikum előtt? Aligha
tévedünk, ha azt állítjuk, hogy már maga
a történet is érthetetlennek, hova-tovább
követhetetlennek bizonyult. A magyar
néző magától értetődően meg-próbál
analógiákat keresni: talán a magyar
romantikában, talán a közelmúlt
lengyelországi eseményeiben. Ez az Iry-
dion-történet azonban sehogy se illesz-
kedik az elképzelhető analógiákba. Ro-
konszenvezünk Irydionnal, amíg a zsar-
nokság ellen tüzeli az elnyomottakat, s
érezhetően rokonszenvez vele maga a
szerző is. De egyszerre kiderül, hogy
Irydion bűnös. S nem azért, mert vétke-
zett, akár a közösség, akár önmaga el-len,
hanem mert nem ismerte fel, hogy a
keresztényi szeretet az igazi történe-
lemformáló erő, nem pedig a forradalom.
Am ha az író ebből a perspektívából nézi
népe históriáját, tűnődik tovább az
egyszerű pesti néző, akkor miért ma-
gasztalja fel a hőse forradalmi hevületét?
Summa summarum, a klasszikus dráma
papirosízű tolmácsolása épp a

lényeggel marad adós: az író és kora, a
műben rejlő ellentmondások megjelení-
tésével. Ez a vendégjáték épp azt nem
tudta elhozni Budapestre, ami az értelme
lehetett volna: a lengyel romantika máig
ható üzenetét. Quo vadis Irydion? -
kérdezzük tanácstalanul Sienkiewicz
szavaival: honnan hová vezet e különös
nemzeti hős útja? A forradalomtól a
bűnbánatig? Krakkóból Budapestre? Az
az igazság, hogy egyik utat se tette meg
igazán. Mert ha egy színielőadásnak
nincs művészi igazsága, akkor aligha
alkalmas rá, hogy a népeink közti kul-
turális csere médiuma legyen. Legfeljebb
elkönyvelhetjük, hogy 1984-ben volt egy
lengyel színházi vendégjáték nálunk,
mely - kivételesen! - nem öregbítette a
lengyel színjátszás hírnevét.

Annál sajnálatosabb ez, mert abból az
élő lengyel színházból, mely a nagy
romantikusok műveivel valóban a mához
tud szólni, szinte semmit sem láttunk
Budapesten. Nem láttuk se Wajda, se
Dejmek, se Hanuszkiewicz itt említhető
híres előadásait. Nem láttuk a lengyel
romantika talajáról sarjadt, úttörő szere-
pet betöltő Grotowski-színházat. És fő-
ként nem láttuk a tíz esztendeje repülő-
gép-szerencsétlenség következtében el-
hunyt Konrad Swinarski nagyszerű pro-
dukcióit, pedig az ő „romantikus szín-
háza" máig is él és hat: nem egy rende-
zése a krakkói Stary Teatrnak ma is
repertoárdarabja. Nem lett volna-e hasz-
nosabb és értelmesebb a lengyel kultúra
napjai alkalmából ebből az adósságunk-
ból törleszteni valamit?

SZENTGYÖRGYI RITA

Műhely Színház
Belgiumból

Beszélgetés Armand Dalcampe
művészeti igazgatóval

Á Francia Intézet és a Belga Nagykövetség
szervezésében került sor november 14-én a
Louvain-la-Neuve-i Műhely Színház
társulatának vendégszereplésére. A belga-
francia színtársulat Paul Claudel Délforduló
című drámájával mutatkozott be a magyar
közönség előtt a Pataky Művelődési Ház
színháztermében.

Nagyon elhamarkodott lenne egyetlen
előadás kapcsán arról beszélni, hogy a
társulat profilját a francia irodalmi nyelv
hagyományainak őrzése jellemzi, de ebben
az esetben kétségkívül igaz, hogy a képi
hangulatokra, halvány és eleven színek
kontrasztjára épülő színpadkép, a
színészek kifinomult mozgása, koreog-
rafált gesztusrendszere mind a nyelv
költőiségét, a szövegre koncentrált játékot
támasztják alá. Hogy valójában milyen
összetételű, célkitűzésű színházról van szó,
arról a társulat alapítója, művészeti
igazgatója, színész-rendezője, Armand
Delcampe beszél.
 Miután a Műhely Színház először jár

Magyarországon, és tevékenysége számunkra
alig ismert, megkérném, hogy beszéljen a
színház múltjáról, jelenéről, profiljáról.
 A valóban színházi előadásokat létre-

hozó, állandó társulattal is rendelkező
színház 1976-ban jött létre. Előtte is
létezett a színház, de nem volt társulata,
nem „csinált" színházat, csak fogadta a
színházakat egy-egy meghívás erejéig.
Vendégszerepelt nálunk Ariane Mnouch-
kine színháza, a Théátre du Soleil. Az
önálló alkotótevékenységet Benno Bes-
sonnal kezdtük el, a Volksbühne egy-kori
igazgatójával, aki a Berliner Ensemble-val
is dolgozott. Besson 1976-tól 1979-ig
dolgozott velünk, nevéhez fűződik több
Shakespeare-előadásunk és Brecht A
kaukázusi krétakörének rendezése. Ezt
követően 1979-től 1983-ig dolgoztunk
Krejcával, a világhírű cseh rendezővel, az
ő nevéhez fűződik Beckett Godot-ja,
Csehov Három nővére, amit százötvenszer
játszottunk, Schnitzler A zöld kakaduja és
nem utolsósorban Dosztojevszkij
Ördögökje. Rendezett nálunk Shakespeare-t
Peter Brook. Ami pedig az én
rendezéseimet illeti, Beckett A játszma vége
című darabjával kezdő-
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