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Witold,
a hazajáró lélek

Kétszer Lengyelországban

Witold Gombrowicz, aki az elmúlt esz-
tendőben lett volna nyolcvanéves, noha
életének csaknem felét hazájától távol,
Argentínában és Franciaországban töl-
tötte, letagadhatatlanul lengyel író ma-
radt, s lengyel íróként tett szert a világ-
hírre. 1939-ben épp Dél-Amerikában
tartózkodott, amikor eljutott hozzá a
háború kitörésének híre, s nem tért többé
haza. A hatvanas évek elején települt át
Európába, 1969-ben Vance-ban hunyt cl.
Három színpadi műve a magyar közönség
előtt sem ismeretlen, mindet eljátszották
nálunk is, s az Európa Könyv-kiadó
gondozásában nemrég kötetben is
megjelentek. Történelem című dráma-
töredéke nem szerepel e kiadványban
(mint ahogy a magyar alapjául szolgáló
párizsi gyűjteményben sem); e befeje-
zetlenül maradt, önéletrajzi fogantatású
műre azért hivatkozom itt mégis első-
nek, mert alapötlete mintegy az alábbi
beszámoló mottójául kínálkozik: a da-
rabban Witold Gombrowicz (így, saját
nevén) az emigrációból hazatér apja
birtokára (természetesen az arisztokrata
Gombrowicz család többi tagja is saját
nevén szerepel), mezítláb jön, ahogy
gyerekkorában a cselédek jártak, ma-
kacsul védelmezi is mezítlábasságát, ami-
vel hallatlan családi, sőt „történelmi"
felfordulást okoz.

Witold, a mezítlábas idegen, amióta
műveivel (hisz személyesen sosem) haza-
tért szülőföldjére, családtagnak számít a
lengyel irodalomban és színházban.
1957-ben vitték színre Varsóban fiatal-
kori drámáját, az Yvonne, burgundi herceg-
nőt, ezt követőleg Eskürő című drámája
és egy regénye, a Trans-Atlantyk könyv-
formában is megjelent, ám az igazi
Gombrowicz-kultusz már az író halála
után, a hetvenes évek közepétől
bontakozott ki, s mára Witold, a hazajáró
lélek talán a leggyakrabban felbukkanó
írói szellem Lengyelország színpadain. E
Gombrowicz-divathoz természetesen
kevés az a három dráma, amit az író
hátrahagyott, s amit az elmúlt tíz évben
minden nagyobb színházi centrumot
jelentő lengyel városban bemutattak már;
a dráma-felújítások mellett egyre
szaporodnak a

Gombrowicz-regényei: színpadi adap-
tációi is.

A jelenség mögött két paradoxon is
körvonalazódik: az egyik az író vég-
rendeletéből, a másik a közelmúlt társa-
dalmi válságából ered. Gombrowicz
háromkötetes Naplójában több olyan
politikai kitétel van, ami lehetetlenné
teszi, hogy hazájában a Naplót teljes
terjedelmében kiadják. Az író végrende-
letében viszont úgy intézkedett, hogy
egyéb művei is csak akkor jelenhetnek
meg odahaza, ha a Napló már csonkítat-
lanul napvilágot látott. Hosszas huzavona
után az özvegy végül is beleegyezett a
színművek és a regényekből készült
színpadi adaptációk előadásába (és nem
kinyomtatásába). Így állt elő az a furcsa
helyzet, hogy a lengyel közönség ma
elsősorban színpadi változataiból ismeri a
Gombrowicz-regényeket is, ami sajátos
irodalmi „pótszereppel" ruházza fel a
színházakat, s mellesleg az átlagosnál
jóval nagyobb közönségbázist biztosít az
előadásokhoz. Másrészt a közelmúlt
súlyos társadalmi traumái többé-kevésbé
megbénították az élő lengyel irodalmat,
különösen a perspektivikus látásmódot
fokozottabban igénylő drámai műfajban.
Gombrowicz tehát nemcsak a „lengyel
sors" filozofikus hajlamú írója ma hazá-
jában, hanem kivételesen "tárgyilagos'"

szerzőnek is bizonyul: időben és térben
egyaránt a távolból szól, mégis elég
közelről, hogy aktuális legyen és időtlen,
hogy hangot találjon a mához, miközben
történelmi összefüggésekről és mozgá-
sokról beszél.

Repertoár és fesztivál

Egy éven belül kétszer jártam Lengyel-
országban, első alkalommal mintegy

Gombrowicz Esküvője a Teatr Wspólczesnyben

találomra ismerkedve a varsói és a wroc-
lawi színházak repertoárjával, másod-
szorra az elmúlt év végén Wroclawban
megrendezett színházi seregszemlén a
kortárs l eg e l drámák fesztiválján -, mely-nek
hivatalos programjában nyolc város
tizenöt együttese mutatkozott be egy-egy
előadással (nem beszélve az ehhez
társuló számos „ott"-produkcióról).

Ila pusztán a címek és szerzők listája
szerint lapozzuk át a színházi műsorokat,
bizonyos egyoldalúság mindjárt szembe-
ötlik: új lengyel dráma jószerivel nincs
is, és „jogdíjas" (élő vagy nemrég el-
hunyt) nyugati szerző művével is csak
elvétve találkozunk, aminek oka az or-
szág rossz devizahelyzetében keresendő.
Az eredeti új drámákat részben pótolja a
hetvenes évek legjobb regényeinek
adaptációja, a devizaínség következtében
pedig jobban szétnéznek a színházak a
kelet-európai drámatermésben is (Kertész
Ákos Özvegyekje után most Schwajda
György Himnusza az egyik legkelendőbb
mai magyar dráma), s fő-ként a lengyel
és a világirodalom klaszszikusai
bizonyulnak „aranytartaléknak". Mégis
igazán jelentős, ahogy mondani szokás,
esemenyszámba menő bemutatóról
nemigen hallani, de a hétköznapok
átlagos színházi színvonala is valamivel
gyengébbnek és szürkébbnek tetszik,
mint azt korábban megszoktuk. Nyilván
közrejátszik ebben, hogy a lengyel szín-
házművészet élvonalába tartozó több
együttes művészeti vezetésében és sze-
mélyi összetételében is jelentős változás
történt, s az új helyzetet inkább az út-
keresés jellemzi, nem annyira a kiforrott
eredmények. Varsóban ma a legjobb híre
Kazimierz Dejmek színházának, a Teatr
Polskinak van, de e sorok írójának itt



sem volt sok szerencséje. Tagadhatatlan,
hogy Dejmek ragyogó színészeket
gyűjtött maga köré, ez minden produk-
cióból kiderül. Meg kell jegyeznem azt is,
hogy Wyspianski Felszabadulását, e
sokak által dicsért Dejmek-rendezést nem
sikerült látnom, míg Abramow-Newerly
új vígjátéka, a Maestro elég olcsó
rutinkomédia, s bizony ezúttal Dejmek
maga is, színészei is a könnyebb
ellenállás felé sodródtak, Jerzy Krzyszton
Őrület című monumentális regénye - a
derékhad-nemzedékhez tartozó, nem-rég
öngyilkosság következtében el-hunyt író
nemzedéki önvizsgálata az őrültekháza
perspektívájából - döbbenetes olvasmány;
a Teatr Polski színpadán Jerzy
Rakowiecki rendezésében kissé extrém
színházi képeskönyv lett belőle. De
említhetném az Ateneum Szín-ház
Mrozek-előadását, a Rendőrséget, mely
Jan Swiderski rendezésében ugyan-csak
elvesztette eredeti báját, vagy a művészi
erejében megcsappant Drámai Színház
Slowacki-bemutatóját, a Marek papot,
mely a romantikus drámát nem tudta mai
életre kelteni.

Gombrowicz tehát olyan szellemi tő-két
jelent ma a lengyel színházaknak, amely
segíthet a holtpontról való elmoz-
dulásban, a színházi zsargonnal szólva,
„érdekessé" teheti a repertoárt, az esetleg
stagnáló nívójú művészi munkát.

Következésképp minden második-har-
madik színházban Gombrowiczot ját-
szanak. Nem került különösebb erőfe-
szítésembe, hogy néhány nap alatt három
varsói és egy wroclawi színházban
megnézzem az Esküvőt, az Yvonne-t, vala-
mint két regénye dramatizálását, a Trans-
Atlantykot és a Pornográfiát. Sőt épp ez
idő tájt újították fel a Drámai Színházban
Maciej Prus sikeres Operett-rendezését,
melyet a jelenleginél erősebb
szereposztásban néhány esztendővel ko-
rábban már láttam. Hazatérésem után
néhány nappal került sor viszont a Teatr
Nowyban a fentebb említett töredék, a
Történelem bemutatására, amit később, a
wroclawi fesztivál „off"-programjaként
sikerült látnom. A hivatalos program
egyik legsikeresebb darabja épp a varsói
Pornográfia volt, sőt abból az
összeállításból, amelyet épp megérkezé-
sem napján közölt - első odalon - a Foyer
címmel megjelenő fesztiválhírnök, azt is
megtudhattam, hogy az utóbbi év-
tizedben Gombrowicz ugyancsak csa-
ládtagnak számít a lengyel darabok évi
wroclawi seregszemléjén.

„Festiwal polskich sztuk wspólczes-
nych" - ez a hivatalos neve a wroclawi
seregszemlének, amelyet ezúttal buszon-
negyedszer rendeztek meg, és amelyet mi
általában a mai lengyel drámák
fesztiváljaként szoktunk emlegetni. Ezúttal
a

nyelvi pontosítás elkerülhetetlen: a
„wspólczesny" nemcsak „mai", hanem
tágabb jelentésű kifejezés: „modern",
„jelenkori", „kortárs". A seregszemle
sosem tekintette céljának, hogy csupán a
legfrissebb drámatermést prezentálja, bár
ennek általában elsődleges hely jutott. A
mostani rendezvényre inkább a „kortárs
klasszikusok" címke illett volna, noha
Boguslaw Litwiniec, a fesztivál művészeti
igazgatója nem egészen így fogalmazott.
Szerinte elsősorban az el-múlt négy
évtized java drámatermésé-nek tükrében
kívánták megmutatni a lengyel
színjátszásban ma érvényesülő
törekvéseket. Am ezt az elvet elég rugal-
masan kellett kezelni, hogy beleférjen a
tragikusan fiatalon elhunyt költő, Edward
Stachura verseiből készült - egyéb-ként
igen érdekes - összeállítás (Teatr Nowy,
Poznan), az emigráns Gombrowicz
odahaza, a német megszállás idején
játszódó regényének adaptációja (Ate-
neum, Varsó) és a szocialista realizmus
ötvenes évekbeli klasszikusának, Leon
Kruczkowskinak mára ugyancsak nehéz-
kesen didaktikus darabja, a Németek (Teatr
na Woli, Varsó). Mellettük - akár-csak tíz
vagy húsz évvel ezelőtt - Rózewicz és
Mrozek voltak a „sztárok". Rózewicz A
csapda című darabját Gdanskból a Teatr
Wybrzeze hozta el, kevésbé sikerült
interpretálásban; a varsói Teatr Studio
tolmácsolásában ugyanez a mű (rendezte:
Jerzy Grzegorzewski, aki nemrég vette át
Szajnától a színház vezetését)
meghökkentő effektusokkal élő, komor
hangvételű fény- és látványszín-ház
alapjául szolgált. Egy régi Rózewicz-
darab, A félbeszakított játék friss, üde
olvasatban került színre (Teatr Nowy,
Varsó), egy régi Mrozek-dráma, a Tangó
furcsa stíluszavarban (Teatr im. Osterwy,
Lublin). Jobban sikerült Dejmek új varsói
Mrozek-rendezése, a Nyári nap, de az
átütő sikerrel ugyanúgy adós maradt, mint
Jerzy Lutowski, Bohdan Drozdowski vagy
Janusz Krasinski régebbi keltezésű
műveinek fel-támasztása. Két fiatalabb
szerző neve képviselte a fesztiválon az „új
hangot", sajnos, csak így idézőjelben:
Redlinski és Zawistowski. Az előbbi ismét
bebizonyította népies ihletettségű nyelvi
leleményességét, ám a Nikiformy
színházilag nem ad sok újat, voltaképp az
író által készített regényadaptáció; az
utóbbi az 1863-as nemzeti felkelés idejét
idézi Wysocki című drámájában, de
gondolatilag nem igazán izgalmas, színházi
látásmódját tekintve konzervatív és
fantáziátlan.

Velenet Hübner Yvonne-rendezéséből



Gombrowicz-színészet

Maradt tehát Gombrowicz. S ha már így
hozta a sors, hogy szép számmal
láthattam Gombrowicz-előadásokat,
mindenekelőtt arra voltam kíváncsi, hogyan
játsszák az író műveit szülőhazájában. A
Gombrowicz-színészet elválaszthatatlan a
Gombrowicz-dramaturgiától, a
Gombrowicz-művek alapvető
konfliktusától „a között, ami arra tör az
emberben, hogy végül alakot, formát
öltsön, és a között, ami ellenszegül a
formának, nem akar alakot felvenni" (K.
A. Jelenski). Az író ugyanis mind-három
színpadi művében a (drámai) forma és a
formát szétfeszítő belső erők harcát
ábrázolja, amiből a forma csak önnön
paródiáján át kerülhet ki győztesen; s
túlzás nélkül mondhatjuk, hogy ez a
dramaturgiai „történet" neki fontosabb,
mint a darabok meséje. Amikor tehát azt
állítjuk, hogy Gombrowicz jelenet- és
dialógustechnikáját teremtő
automatizmus jellemzi, akkor pontosan a
forma és a formaellenesség állandó,
következetes jelenlétéről, működéséről
beszélünk: drámáinak belső ritmusáról.
Aki ezt a ritmust eltéveszti, alapvetően
értetlenül áll színházával szemben.

S ebben az összefüggésben kell értel-
meznünk a színészetről írt, látszólag
pejoratív hangzású észrevételét: „Mi-ben
áll valójában a színész szerepe? Ha
Shakespeare-t játszik, akkor a saját
gondolatainál bölcsebbet és mélyebbet
mond, saját figurájánál érdekesebb és
teljesebb alakot jelenít meg, s még ha
főszerepet játszik is, szerepe mindenképp
az író szabad teremtő aktusának függvé-
nye lesz. Igy hát, mivel állandóan és köz-
vetlenül őt meghaladó jelenségekkel
érintkezik, kénytelen felemelkedni a leg-
nagyobb szellemi eredményekhez, a sza-
bad fantázia fiktív és pompás világához,
meg kell éreznie saját elégtelenségét,
hiteltelenségét, ami szükségképp arra
kényszeríti, hogy triviális legyen - hisz a
trivialitás mindenekelőtt önvédelem
azokkal a jelenségekkel szemben, ame-
lyekhez nem nőttünk fel."

Mit jelent ez a színészi trivialitás?
Nem ensemble-játékot, nem groteszk
látást, nem reflexív iróniát. Nem is át-
élést. Látszólag semmi olyat, amit mo-
dern színészetnek szoktak nevezni. Ko-
rábban, az Esküvő kaposvári bemutatója
kapcsán a magam részéről „alkalmazott
színészetnek" neveztem azt, amire a
Gombrowicz-színháznak szüksége van:
hogy a színész részese legyen a mű dra-
maturgiai-nyelvi automatizmusának, s

innen „belülről" kezdjen élni. Teljes
életet: minél triviálisabban lefordítja az
írói „szabad fantázia" teremtette figura
helyzetét a maga életére, annál kreatí-
vabban szolgálja a mű egészét, élettel-
jességét, míg nem épp trivialitása által nő
fel ahhoz, amihez „egy az egyben"

elégtelen lenne.

Esküvő
Teatr Wspólczesny, Varsó - ez az a
színház, amelyet évtizedeken át Erwin
Axer neve fémjelzett; most ő is nyugdíj-
ba vonult, az igazgatást a fiatalabb
korosztályhon tartozó Maciej Englert
vette át. Gombrowicz Esküvőjét pedig az
ifjú rendezőnemzedék egyik
legígéretesebb egyénisége, Krzysztof
Zaleski rendezte. A nézőtéren kialszik a
fény, sötétség és űr: a teremtés kezdetén
vagyunk. De ez a teremtés, akárcsak a
reflektorfény, ami hamarosan kigyúl,
mesterséges lesz, sőt kétszeresen
mesterséges; a puszta színpad, amely
maga is mesterséges hely, a csináltság (a
forma!) természetéről szóló történethez
szolgáltat teret. Így is mondhatnánk: a lét
teatralitásáról szóló történethez. Színház
az egész világ, ám ez azt is jelenti -
sugallja Zaleski Gombrowicz nyomán -,
hogy a színész nem az., aki cselekszik,
inkább az, aki által megtörténnek a
dolgok.

Előbb félhomály, majd a mélyben alig
körvonalazódó kontúrok, fénysávok.
Akár egy szénrajz, amely a fekete és a
szürke árnyalataival dolgozik. Vilá-
gosabb lesz, a színen nyers deszkából
ácsolt kunyhó, a fénysávok a deszka
résein törnek át. Fenn négy csupasz
villanykörte ég. A háttérben kirajzolódó
kontúrok egy hatalmas fekete ponyva
vonalai, a ponyva alól asztal, pár szél:
bontakozik. ki. S innen kerülnek elő a
szereplők is: az Apa, az Anya, Mania, a
Részeg, a Kancellár. Mind szürke-fekete-
piszkos öltözékben, mintha már elham-
vadtak volna. Az arcokon is szürkeség.
Zaleski Esküvője mintegy az exhumáció
után játszódik. A darab a csatatéren
sebesülten fekvő Henryk lázálma, aki
álmában hazatér, az útszéli kocsma, aho-
vá betér, szülői házzá, királyi palotává,
templommá lesz, azaz az Esküvő a több-
szörös metamorfózis drámája, melyben
az álom kínálta szabadság fonákjára for-
dítja a formát, a romantikus-hazafias-
vallásos élet formáit: az álombeli nász-
menetből végül gyászmenet lesz, a hős-
nek esküvői frigy helyett ölnie kell.

Zaleski előadásában gondolatilag min-
den hallatlanul precízen működik, már-

Jerzy Kamas a Pornográfiában

már azt mondanám, szikár, egzakt pon-
tossággaL Ami kibontakozott, az rögtön
fel is bomlik, széthull, ami folyamatosan
tart, az közben állandóan kommentálja
önmagát. Furcsa komédiát látunk,
amelyen nevetnünk kell (vagy kellene),
de amelyen egyre kevésbé lehet nevetni:
humora egyre fenyegetőbb lesz, egyre
feketébb, sötétebb. Minimális eszközzel
dolgozó aszketikus előadás, amely egy
igen lényeges ponton hű
Gombrowiczhoz: kezdetben minden szó
és minden gesztus puszta véletlen-nek,
asszociációs játéknak tűnik, amit
bármikor abba lehet hagyni. De amikor
abba szeretnénk hagyni, mert ijesztőre
nőnek az árnyak, már nem lehet; érezzük,
e kísértetjárást muszáj végigasszisztálni.

A nézőtér néma, mozdulatlan, süket.
Szinte székreccsenés sincs, de reakció
sincs. A néző bizonyos értelemben
érintetlen marad: katarzis nem történik.
A „szuggesztív" produkció nem jön át a
rivaldán. Az együttes s ide most illik az
ensemble-játék kifejezés - híven
tolmácsolja a rendezői partitúrát, de csak
asszisztál, s nincs jelen. Ahogy a nézők is
csak asszisztálnak, s lélekben-
gondolatban nyugodtan elkalandozhat-
nak. A formaparódia gombrowiczi rítusa
így formális marad. Zaleski, aki értő
figyelemmel tudja már a Gombrowicz-
drámákat olvasni, egyelőre nem találja a
módját, hogy színészeit elvezesse a fel-
szabadító trivialitáshoz.

Yvonne, burgundi hercegnő

Már az első kép elárulja, milyen lesz az
előadás. Ünnepi utcakép, mintha a har-
mincas évek Varsójának egy vasárnapi
festője rajzolta volna meg. Egy régi
limusine, ötven esztendővel ezelőtt di-
vatos modell, benne Ignác király, Mar-



git királyné, udvaroncok és udvarhölgyek,
elegancia, ahogy az a királyi udvarhoz
illik, ám a harmincas évek varsói
eleganciája ez, annak ellenére, hogy a
burgundi udvarban vagyunk, ahol a fel-
séges úr nagylelkűen alamizsnát ad egy
utcai koldusnak, bizonyítandó királyi
felsőbbségét és „tartását". Itt minden-kinek
megvan a maga „tartása", azaz udvari
magatartása, mégis mindnyájan alighanem
törzsvendégek abban a var-sói
kávéházban, ahol az Yvonne, burgundi
hercegnő írása idején Gombrowicz is
ücsörgött.

A korabeli Varsó és a képzeletbeli
burgundi királyi udvar egymásra kopí-
rozása, ha kicsit belegondolunk, ab-
szurdnak tetszik. Mégis első pillantásra
megnyeri magának a nézőt, aki termé-
szetesnek érzi. És ha jobban belegon-
dolunk, meg kell állapítanunk, hogy nincs
is benne semmi abszurd. Csupán
szemernyi képtelenség, pontosan annyi,
amennyi egy üdítő „franciás" vígjáték
lebonyolításához szükséges. Vagyis első
perctől kezdve nyoma vész annak a
Gombrowicznak, akit az abszurd szín-ház
előfutáraként vagy rokonaként szoktak
emlegetni. A Teatr Powszechnyben
vagyunk, a realista hagyományokhoz
kötődő Zygmunt Hübner színházában, ő
vitte színre az Yvonne-t is. Nyilván abból
indult ki, hogy minden darab ott játszódik,
ahol az író megálmodta és megírta.
Hübner olvasatában tehát az Yvonne egész
burgundi udvari cécójával varsói
„kávéházi" komédia; s az ötletben épp
azon van a hangsúly, hogy a darab,
melynek antropológiájáról és filozófiájáról
a gombrowiczológia köteteket kitevő
tanulmányokat produkált, nem egyéb, mint
szellemes vígjáték, nyelvöltés a
felsőbbségében tetszelgő lengyel
arisztokráciára és pszeudoarisztokráciára.

És Hübnernek sikere van. A nézőtér dől
a nevetéstől - nem úgy, mint az Esküvő
precíz és sötét kontúrú előadásán -, a
színészek sziporkáznak, a cselekmény jó
tempóban pereg: ez a szín-ház az
égvilágon senkit sem bánt. Még a
„vájtfülű" gombrowiczológus is, ha
betéved ide, valószínűleg pironkodni kezd:
hát ezt az Yvonne-t olvasta ő hideg-lelős
Shakespeare-paródiának, melyben
ugyanolyan kegyetlenül gyilkolnak, mint
Lady Macbeth teszi, csak éppen „felülről"

és játékból, azaz végképp bűn-tudat
nélkül? Ebben az Yvonne-ban fedezte ő
fel a csúfság metafizikáját, ahol a csúnya
és gőgös címszereplő lány

puszta jelenléte mindenkiből előcsalja az
eddig gondosan formák mögé rejtett
alaktalan ösztönvilágot? E darab meg-
fejtését kereste a Napló egyik kijelenté-
sében: „Amíg nem merjük feltárni a
lengyel bűnöket és a lengyel csúfságot,
addig se a magunk báját, se a lengyel
erényt nem alakíthatjuk ki"? Nem, nem.
Hübnernél szó sincs nemzeti ön-
vizsgálatról; már csak azért sem, mert a
„lengyel sors" felett töprengő Gomb-
rowicz mindig paradoxonokat halmoz, s a
paradoxonok könnyen az abszurditás
közelébe sodornának, vagyis vissza az
eredeti darabhoz.

Milyen hát az Yvonne a Teatr Pow-
szechnyben? Csupán egy szórakoztató
színházi este? Igen is, nem is. „Semmi
sem fiatalítja meg annyira az embert, mint
egy teljesen képtelen tréfa" - mond-ja a
Kamarás a darabban, s Hübner akár
mottóul is vehette volna e mondatot. Mert
alkotóbban gondolkozó színházi ember ő,
semhogy a könnyű siker csábította volna;
inkább rá akart pirítani a Gombrowicz-
filológusok siserehadára: íme, az Yvonne
így is olvasható. Egy ifjú író kávéházi
asztal mellett kiötlött képtelen tréfájának.
S igaza van, az Yvonne-ban felfedezhető
már az érett Gombrowicz, de olvasható a
mű víg-játéknak is. Megállja a helyét
ebben a minőségben. Különösen, ha olyan
szín-padi csillagok játsszák, mint
Zbigniew Zapasiewicz, Wieslawa
Mazurkiewicz vagy Miroslawa
Dubrawska. Amihez hozzátartozik, hogy a
fentebb használt értelemben itt szó sincs
Gombrowicz-színészetről: úgy játszanak,
ahogy a szalonvígjátékokban szokás,
csipetnyi iróniával fűszerezve.

Operett
Úgy érzem, kitérő kínálkozik e beszá-
molóba, pár sor a Drámai Színház (Teatr
Dramatyczny) 1980-as Operett-
bemutatójáról, amit annak idején láttam,
de nem írtam róla - mondjuk, a mostani
felújítás ürügyén, amit viszont időpont-
egyeztetési nehézségek miatt nem tudtam
megnézni. A rendező: Maciej Prus, a
klasszikus, de különösen a XX. századi
lengyel dráma egyik legavatottabb
ismerője, több „legendás" előadás
inszcenizátora. Neki is meg-voltak a maga
színpadi csillagai, annak idején a Drámai
Színház Varsó egyik legrangosabb
társulata volt: így Gustaw Holoubek (aki
most leköszönve a Drámai Színház
igazgatói posztjáról, Dejmekhez, a Teatr
Polskiba szerződött)

vagy épp az imént említett Zbigniew
Zapasiewicz. Prus az Operettben nem
ragaszkodott olyan szigorúan és pontosan
a Gombrowicz-instrukciókhoz, mint
Zaleski az Esküvőben, de nem is próbálta
„lefordítani", mint Hübner az Yvonne-t,
egy olyan színjátszás nyelvére, amelyet az
író már maga mögött hagyott. Épp
ellenkezőleg, őt alighanem az az ambíció
vezérelte, hogy meglelje a Gombrowicz-
játszás kulcsát; s ha nem is vitathatatlan,
amire rátalált, a premiert követő heves
szakmai viták tanúsítják érdemlegességét.

„Az operett monumentális idiotizmusa,
mely a történelem monumentális pá-
toszával párosul, az operettmaszk, mely
mögött az emberiség nevetséges fájda-
lomtól eltorzult arca vérzik - ez lenne
talán az Operett legjobb megvalósulása a
színpadon." Így Gombrowicz. Prus
előadásában az „idiotízmus" helyett
inkább nyugtalanság, nosztalgia, félénk
várakozás uralkodott, s a történelem
vihara sem oly brutálisan, inkább stili-
záltan söpört át a színpadon, végül pedig a
meztelenség apoteózisára a fináléba
ugyancsak ironikus fény vetült. Prusnak
nem annyira az volt a lényeg, hogy az
operett az öltözködés műfaja, s hogy e
forma önnön paródiájává lesz, mert
Albertinka, a „csudalányka" épp a
meztelenségről álmodik; számára e
legfőbb forma e műben a ritmus. Fel-
fedezte, hogy az író dialógusai mindig
szigorúan gondolkodásának ritmusát
követik, sőt e gondolatritmus szerves
egységben áll a darab szövetével, mely
hol vers, hol ritmikus próza, s a forma és a
formaparódia „drámáját" innen bontotta
ki. Nála nemcsak a színészi szó, hanem a
gesztus is formát jelentett, az-az
meghatározott ritmust követett, mint-ha
egyfajta „prózabalettet" látnánk, ami akkor
se vált a szó eredeti értelmében vett
baletté, amikor megszólalt a zene. Jerzy
Satanowski fantáziadús dallamai mindig
egyszerű ritmikára épültek, de épp az volt
bennük igazán szellemes, hogy minél
komolyabban szóltak, annál inkább
agyoncsépelt indulókra, slágerek-re
emlékeztettek: a ritmus vált paródiává. A
színészi dikció és gesztus ritmusa is.

Prus ebben is „eretnek" Gombrowicz-
színházat csinált: nem a triviális játék-
ösztön felszabadításához vezette el a
színészeket, hanem sajátos önleleplező
alkotói kalandot kínált nekik: a kidolgo-
zott, jól bevált színészi eszköztár olyan
végsőkig való komolyan vételét, ami már
parodisztikusan hatott. Természete-



sen minél gazdagabb színészi egyéniséget
láttunk a színpadon, ez annál hatásosabb
volt. Nota bene ebben is rejlett bizonyos
triviális momentum: a színészi eszközök
trivialitásának „bevallása". Így az előadás,
ha kerülővel is, de vissza-kanyarodott
Gombrowiczhoz.

Történelem

Ezt a drámatöredéket máig bizonyos
titokzatosság vette körül. Viszonylag
későn került elő a hagyatékból, mert az író
özvegye és a Gombrowicz-kéziratokat
feldolgozó Francois Bondy azt hitték, az
Operett korábbi változatával van dolguk. A
Történelem kapcsolatban áll az Operett-tel:
az író minden jel szerint akkor hagyta
félbe, amikor meg-született benne az
Operett terve, s azon belül is a második
felvonás „történelmi vihara", mely feje
tetejére állítja az operettvilágot. De a
T
örténelem ettől függetlenül egy önálló

drámai mű csíráit őrzi, melyet a
regényeihez hasonló személyes attitűd
jellemez. A dráma Witoldját, aki
Argentínából mezítláb tér haza
arisztokrata családja körébe, sem-miféle
gúnyolódás sem hozza ki a sodrából, így
az otthoniak kénytelenek le-vetni a
cipőjüket. S ezzel viselkedésük is
megváltozik: a „családi" operettből a
„történelmi" dráma felé mutatnak a fej-
lemények. A család érettségi bizottsággá,
sorozó bizottsággá, cári uralkodó
famíliává alakul; Witold hivatásának érzi,
hogy megakadályozza mindkét
világháborút.

Csakhogy mindez vázlat, nyers fogal-
mazvány, íróilag kidolgozatlan anyag. A
töredékből épp az hiányzik, amit a
Gombrowicz-irodalom a drámák „ön-
tematikusságának" nevez, vagyis, hogy ott
az írói téma elsősorban maga a forma (a
dramaturgia, a szerkezet, a felépítés) és a
forma metamorfózisa, a „sztori" pedig
ennek mintegy háttere. A Történelem
viszont személyes, közvetlen, áttétel
nélküli: közelebb áll hangvételében a
Naplóhoz, mint a drámákhoz. Korábban
egy lódzi színház már kísérletet tett
bemutatására, s a túl vérszegénynek vélt
alapanyagot a Naplóból vett részekkel
bővítették, ám ebből jószerivel valami-féle
illusztrált esszé született. Zbigniew Mich,
aki most a Teatr Nowy produkciójaként
egy pincehelyiségben megrendezte a
Történelmet, nem törekedett ilyes-féle
szövegdúsításra. A termet, ahol egyébként
kiállításokat szoktak tartani, kávéháznak
rendezte be, az asztalok mellett a nézők
teázgatnak, miközben a

mezítlábas Witold furcsa afférjait végig-
nézik. A bemutatót ezúttal legfeljebb a
Gombrowicz-művek iránti kíváncsiság
igazolja: legalább a töredék szövege el-
hangzik, ha már nyomtatásban ugyan-úgy
nem jelenhet meg, mint a többi dráma.
Sőt, a szöveg-mondást illetően igen
kulturált, szép tolmácsolást nyújt az a
maroknyi színész, akik a kávéházi zon-
gorista kíséretével előadják a jeleneteket.
De hogy túl az irodalmi-színházi érde-
kességen van-e valamilyen művészi érte-
lemben vett létjogosultsága a Történelem
színrevitelének, arról nem győz meg a
produkció. A színházi krónika egyéb-ként
úgy tudja, hogy már 1977-ben sikeres
bemutatót tartottak belőle Münchenben.
De hát a siker itt sem marad el, csak
éppen a kuriózumnak szól. Minden-esetre
a Gombrowicz-játszás színészi gondjaihoz
érdemben se pró, se kontra nem szól
hozzá ez az előadás.

Trans-Atlantyk

Gombrowicz, amíg élt, soha egyetlen
esetben sem engedélyezte, hogy vala-
melyik regényét dramatizált formában
színpadra vigyék. Ot a színházhoz külö-
nös vonzalom fűzte, noha egész életében
alig fordult meg színházban; vonzalma
tehát nem szentimentális vagy nosztal-
gikus érzésekből fakad, hanem írói-
szakmai orientációjából. Számára az
irodalom csak az olvasó (a befogadó) által
létezik, ahogy az ember is csak a másik
ember által létezik. Regényeiben
kulcsszerepe van a narrátornak, akit
többnyire Witoldnak hívnak, és akit
felettébb foglalkoztat az olvasó törté-
nelmi-szociológiai motiváltsága. Ha a
forma-formaparódia dramaturgiájára
épülő három Gombrowicz-dráma nem
ültethető át e narratív előadásmódba,
akkor a regények sem alkalmazhatók
színpadra, hisz más az „emberközi"

funkció narrátor és olvasója - és megint
más színpad és nézőtér között. Gombro-
wiczot e funkció érdekelte a regényben, a
színházban (sőt a naplóírásban), nem
pedig az egyes művek meséje.

Trans-Atlantyk című regényét 1943-ban
Argentínában írta (a mű tíz évvel később
.Párizsban jelent meg először, majd 1957-
ben otthon is), s egyik napló-jegyzetében
maga Gombrowicz is meg-jegyzi róla,
hogy ez a regény valójában Fan Tadeusz -
„á rebours". Mickiewicz is az
emigrációban írta klasszikus remekét, a
„lengyel Iliászt

"
, a nemzeti eposzt,

amellyel „formát adott a lengyel
léleknek", ám Gombrowicz éppen azt

tekinti küldetésének, hogy kiszabadítsa a
lengyelséget e forma rabságából A hősi
nemesi múlt mickiewiczi panorámájára
groteszk fintorral felel: Witold megérke-
zik Buenos Airesbe a Trans-Atlantyk
óceánjáró fedélzetén, s szemünk előtt
bomlik ki egy dél-amerikai polónia képe,
ahol a mickiewiczi „családi történet"
szilánkjainak groteszk visszfénye pislákol.
Gonzalo, Witold argentin társa, ez a
homoszexuális művészetbarát, aki a
lengyel „éretlenséggel" szemben a kul-
turális „túlérettséget" van hivatva kép-
viselni, voltaképpen katalizátorszerepet
játszik: Witold, a narrátor nem a helyi
lengyel kolónia tagjaival keresi a kap-
csolatot, hanem az olvasóval, miközben a
Gonzalo által kiváltott reakciókra
reflektál. Gombrowicz nem tagadja, hogy
regénye bizonyos értelemben szatíra, sőt
leszámolás azzal a „gyenge"
Lengyelországgal, lengyelségtudattal,
amit ő Mickiewicz örökségének tekint:
olyan forrnának, ami megbénítja a lelket.
A narrátor harcol olvasójáért, hogy
kiszabadítsa ebből a rabságból.

Ez lenne a Trans-Atlantykban rejlő igazi
dráma. De hogy ez színpadi valósággá
lényegüljön, ahhoz nem a regény ügyes és
ökonomikus adaptálására lenne szükség,
hanem egy eredeti Gombrowicz-drámára.
Eugeniusz Korin, aki a wroclawi Teatr
Polskiban színre alkalmazta és
megrendezte a Trans-Atlantykot, a maga
nemében korrekt munkát végzett: a
regény valamennyi lényeges figurája
megjelenik, többé-kevésbé a szerte-ágazó
cselekményszálak bonyodalmait is követi,
vagyis megrajzolja a Mickiewicznél
mitizált nemesi arcképcsarnok huszadik
századi groteszk „á rebours" panorámáját,
ami a mai lengyel nézőnek felettébb
érdekes lehet. Egyrészt, mert hivatkozik a
klasszikus nemzeti eposzra, másrészt,
mert az adaptáció úgy jeleníti meg a
regénybeli eseményeket, mintha életrajzi
intimitásokat dramatizálna Gombrowicz
eléggé ismeretlen argentínai korszakából.
Csak éppen mindez a regény eredeti
intencióinak oly fokú le-egyszerűsítését
jelenti, hogy a rendező szó szerinti hűsége
felér a hűtlenséggel. Annál is inkább, mert
maga a játék. -- a színészet - minden
erényével és fogyatékosságával együtt
konvencionális. A Gombrowicz említette
színészi trivialitás itt üres szólamként
cseng: elsikkad az a szellemi teljesség, az
írói fantázia ama kreatív szabadsága,
amihez az egyes színész elégtelen lenne.



Pornográfia

A narrátort ezúttal is Witoldnak hívják,
társa Fryderyk, a történet színhelye a
német megszállás alatti Lengyelország,
egy vidéki birtok; Witold és Fryderyk
azért érkeznek ide, hogy „összehozzák"

Hankát, a földbirtokos tizenéves lányát és
Karolt, az intéző hasonló korú fiát. Az
akciót nehezíti, hogy a fiatalok nem is
vonzódnak egymáshoz, sőt Hanka már
eljegyezte magát Waclawval, az ügyvéd-
del. A birtokon feltűnik Siemian, a gyáva
partizántiszt, aki nem meri teljesíteni a
rábízott küldetést, hisz az szinte a biztos
halált jelenti. S ezzel megszületett a mű-
ködési terep a „démoni" Fryderyk előtt, aki
épp azzal hozza közel egymáshoz Hankát
és Karolt, hogy eltervezteti velük, közösen
végeznek a hazaárulóval, ám Waclaw,
ugyancsak Fryderyk „fel-bujtására",
megelőzi őket, s maga vág neki, hogy
Siemian feladatát teljesítse. Azaz Waclaw
elpusztul, Hanka és Karol egymáséi
lehetnek. Witold, a narrátor fizikai
értelemben passzív, nem vesz részt az
akcióban, ám ezúttal nemcsak az olvasót
keresi, hogy Fryderyk tetteit interpretálja,
hanem mintegy hierarchizálja, átrendezi a
regénybeli valóság tényeit, s ezáltal felépít
egy „másik", „pornográf" valóságot: az
egész cselekménysornak épp az az igazi
(írói) értelme, amit az akció felszín alatti,
rejtett erotikájának nevezhetnénk.

A Pornográfia a varsói Ateneum Szín-ház
stúdiójában afféle színházi ínyenc-falatnak
számít; maga a regény, mely 1960-ban
jelent meg Párizsban, hazai kiadásban nem
olvasható, s színházi adaptálására is most
került sor először. Ráadásul az ellenállási
témával az író a nemzeti öntudat máig akut
kérdéseit érinti, noha hangsúlyozza, hogy
az ellen-állási Lengyelországról ő csak
„imaginárius" képet fest, hisz ekkor már
Argentínában élt. De épp ez a távolság az,
ami Gombrowiczot a mai közönséghez
közel hozza: az „imaginárius" valóság
íróját „szabad fantáziája" vezérli a „lengyel
csúfság" felfedezésében. Mindazon-által
Andrzej Pawlowski, aki színpadra
alkalmazta és megrendezte a Pornográfiát
(ez egyúttal főiskolai rendezői diplo-
mamunkája), a dramatizálás műfaji csap-
dáit és nehézségeit illetően nem tud lé-
nyegesen új dolgot feltalálni. Ez a sűrű
atmoszférájú, többnyire jó tempójú,
feszesen szerkesztett előadás ugyanúgy
nem tudja „színházra" lefordítani az
epikus előadásmód sajátos „öntematikus"

elbeszélői struktúráját, ahogy Ko-

rinnak sem sikerült Wroclawban a Trans-
Atlantykkal.

Mégis van valami a varsói Pornográ-
fiában, ami érdekes adalékot szolgáltat a
bevezetőül felvetett hogyan kérdéséhez.
Nevezetesen jerzy Kamas alakítása
Fryderyk szerepében. Ez a szerény
megjelenésű, félénk férfiú, akit Witold
„őrültnek" tart, aki mulatságos társasági
figurának tűnik, csak lassan árulja el
perverz hajlamait. S ahogy sikereit aratja,
úgy hullik szét, nemcsak belsőleg, hanem
még testtartását is elveszítve, ami neki
magának egyre elviselhetetlenebb
gyötrelem. Különös, meghökkentő
színészi mutatvány: a forma és az alak-
talan ösztönvilág, a kötöttséggel-rabsággal
szembeforduló rombolási vágy
gombrowiczi drámája egyetlen színészi
jelenlétben megformázva. A Pornográfiát
jerzy Kamas kelti életre az Ateneum
Színház stúdiójában, a többiek jól-rosszul
asszisztálnak hozzá. Bizonyos értelemben
maga a rendező is, aki a színésznek e
lehetőséget megteremtette.

Ha akarom, jerzy Kamas Fryderyk-
alakítását élő cáfolatnak is tekinthetem,
amellyel ellentmond Gombrowicznak, a
színészi trivialitásról szőtt elméletnek. De
ne feledjük, Kamas nem Gombrowicz-
drámát játszik, hanem regényt. S ez a
„képtelenség" alighanem meg sem fordult
az író fejében, annyira lehetetlen-nek
érezte a műfaji átültetést. Holott
tagadhatatlanul ez is egyfajta Gombro-
wicz-interpretáció, és tagadhatatlanul hi-
teles. Csak éppen receptnek nem tekint-
hető. Sőt, épp az egyszeriségében, színész
és író kivételes találkozásában rejlik a
siker nyitja. S ha e véletlenszerűen
egymás mellé sorolt, vázlatosan ismerte-
tett előadásokból a Gombrowicz-játszásra
valami tanulság levonható, az is
hasonlóképp hangozhat. Gombrowicz
csal, e lételeme szerint oly provokatív
íróval csak az a színész boldogulhat, aki
„felveszi a kesztyűt", szembenéz és felel
az író kihívására: önmagát adja.

RAJK ANDRÁS

Vitéz László városától
Punch úr városáig

Nemzetközi bábfesztivál Londonban

1984-ben alkalmam nyílt részt venni a
Nemzetközi Bábszínház Fesztiválon,
amelyet - immár másodízben - Londonban
rendeztek meg. A jelen volt sok kimagasló
szakember, az angol sajtó, rá-dió, televízió
megállapítása szerint a legátfogóbb
seregszemlét láttam, amely a több ezer
éves műfaj történetében valaha
végbement. Ezen nem csak azt kell érteni,
hogy öt földrész tizenkilenc országából
harmincegy társulat (közte egy-személyes
„társulat" - ez azonban nem értékmérő)
mutatkozott be a magyar-országnyi város
tizennyolc színházában. Valamit persze
efféle adatok is monda-nak, de nem a
lényegről. A lényeg, hogy az
egybegyűltek az ősi műfaj minden
árnyalatát, műfajon belüli valamennyi al-
műfaját képviselték, a mai legmagasabb
színvonalon. Ez pedig csaknem olyan
összetettséget, sokféleséget jelent, mint-ha
azt mondanám: drámafesztivált láttam -
meg nem határozva, hogy görög
tragédiáktól népi játékokon át happenin-
gekig terjedt a kínálat. S nem csak szín-
házak sokaságában, hanem London né-
mely nevezetes terén és utcáján is.

Angolok, „tiv"-ek és mások

Szakembereket mondtam - néhányukat
indokolt kiemelni. Ott volt az angol
bábszakértő jan Bussel; a műfaj fárad-
hatatlan megszállottja, Penny Francis; a
rendező David Currel; a témában négy
könyv szerzője, a ma is aktív bábos
George Speaight; a nagy nemzetközi
megbecsülésnek örvendő magyar Szilá-
gyi Dezső; a lengyel Adam Kilian; a
görög Eugenio Spatharis; a holland Henk
Boerwinkel; az ausztrál Nigel Triffitt; a
csehszlovák Frantisek Vitek és Vera
Ricarova - s ezzel csak a szak-mában
legismertebbek közül említettem
néhányat. Nem szóltam ugyanakkor
olyan elképesztő és sajátos tudású mű-
vészekről, mint akik a jávai „wayang kulit

"

és ,,wayang golek" (különböző stílusú árny-
és bábjátékválfajok, ősi modorban játszó
hangszeres együttessel) játékmódját
mutatták be és mint amilyen sajnos
névtelenül hagyott „dalang"-juk, az
összetett játék mestere és lelke.


