
világszínház

- Melyek a mai színjátszás, színházve-
zetés fontosabb kérdései? Hogy fogalmazná
meg röviden színházi hitvallását?

 Színházaink legnagyobb gondja vé-
leményem szerint - a rendező-utánpótlás
kérdése. Van ugyan egy-két nagyon
tehetséges fiatal rendezőnk (az egy-kettőt
szó szerint értem), de a részletes elem-
zésre és orvoslásra kívánkozó kérdés ezzel
távolról sincs megoldva. Sem mennyisé-
gileg, sem minőségileg. Főként ez utóbbi
kell hogy fejtörést okozzon
mindannyiunknak. A továbbiakra hadd
válaszol-jak kissé szubjektívebben, és
mondjam el: nem szeretem azt, ami
értelmetlenül öncélú, nem szeretem azt a
rendezést, amely csupán meghökkenteni
akar. Ha a formabontás valamilyen
tényleges mondanivalót szolgál, akkor
magamévá teszem és elfogadom.
Vonatkozik ez darabra, rendezésre,
színészi alakításra, díszletre egyaránt.
Nem szeretem a megalkuvó, mindenkit
kiszolgáló művészi vezetést.

 Mit szeret, mi az, ami a meggyőződé-
sével egyezik?

 Giorgio Strehlernek Az emberi szín-
házért című munkájában leltem rá egy
olyan meghatározásra, ami az én meg-
győződésemet is kifejezi, s olyan tömö-
ren és frappánsan, ahogy én nem tudtam
volna megfogalmazni. „Nem vagyok hívő
- mondja az olasz rendező -, de hiszek
abban a szigorú »felelősségben«, amivel
az életnek, a többieknek tartozom." Es
hitet tesz az önvizsgálatot, a teljes oda-
adást szolgáló színház mellett. „Én a
színházat - mondja tovább - nem »kelle-
mes« dolognak látom, hanem éber, ke-
mény, feltétlen, fájdalmas keresésnek, a
rend, a tisztesség, a világosság, az igazság
keresésének. Ilyennek még abban is,
ahogy a derűt keresi."

DOBÁK LÍVIA

Ú j lengyel drámák

Varsó, 1987. november

A teatralitás, a festőiség mindig is jellem-
zője volt a lengyel színháznak, hiszen
Witkiewicz és Wyspianski nemcsak író
volt, de festő is, s tulajdonképpen
képző-művészeti elemekre épül Szajna
és Kan-tor színháza is. Nem különös
tehát, hogy az 1986-os wroclawi
Modern Lengyel Dráma Fesztiváljának
egyik legérdekesebb előadásának, B.
Urbankowski Áll még a bál (Trwa jeszce
bal) című darabjának zárójelenete éppen
egy képzőművészeti hatású haláltánc
„freskó" volt.

Idei varsói tartózkodásom alatt, a sors
szeszélyeként, vagyis a kortárs lengyel
szerzők és a varsói színházak jóvoltából:
szóközpontú előadásokat láthattam.

Varsói repertoár

Ez év novemberében az ITI Magyar Köz-
pontja tíznapos tanulmányútra küldött
Varsóba.

Mint dramaturgot természetesen első-
sorban a kortárs lengyel dráma, illetve a
kortárs művek előadásai érdekeltek.
Mint magyar színházi embert pedig Spi-
ró György darabjának, Az imposztornak a
bemutatója. Az imposztort (több rendező,
illetve színház versengett a bemutatás
jogáért) a Teatr Ateneum mutatta be
Maciej Wojtyszko rendezésében, aki eddig
gyerekdarabokat írt és rendezett. A kivá-
lónak mondott előadást végül is nem lát-
hattam, mert varsói tartózkodásom alatt a
katowicei fesztiválon szerepeltek; a
rendező szerint hatalmas sikert arattak.

Másik fájdalmam, hogy szervezési bo-
nyodalmak miatt nem nézhettem meg a
Teatr Wspólczesnyben Bulgakov Mester
és Margitáját Maciej Englert adaptációjá-
ban és rendezésében, amelyet a négyórás
időtartam ellenére Varsó egyik legizgal-
masabb előadásának mondanak.

Az író, színész, rendező Zygmunt Hüb-
ner vezette Teatr Powszechny, amely kö-
zel két évtizeden keresztül Varsó egyik
legjobb színháza volt, most, úgy tűnik,
gyengébb időszakát éli; ezt nemcsak az
általam látott Babel Alkony című előadá-
sából következtetem, hanem abból is,
hogy a Teatr Powszechny egyik vezető
színésze, Zbigniew Zapasiewicz elment a
színháztól. Egyébként Zapasiewicz a

Teatr Dramatyczny művészeti vezetője
lett. Úgy tűnik, hogy a Kazimierz Dej-
mek vezette Teatr Polski az egyik legki-
egyensúlyozottabb és az egyik
legszínvonalasabb színháza Varsónak.

A varsói repertoár áttekintése azt jelzi,
hogy a lengyel fővárosban folyamatosan
játsszák a nagy lengyel szerzők darabjait:
Witkiewicz, Slowacki, Norwid,
Wyspianski, Mickiewicz, Fredro műveit.
Míg a felsorolt szerzők többnyire egy-
egy darabbal szerepelnek a színházak
műsorán, addig Mrozeknek hat (!)
darabját játsszák, ezek közül hármat a
Teatr Polskiban.

Dejmek Mrozeket rendez

Kazimierz Dejmek az egyik leghíresebb
színházi rendező, Adam Hanuszkiewicz
kortársa, a hatvanas évek végéig vezette a
varsói Nemzeti Színházat. Leváltása
után csak különböző külföldi színházak-
ban dolgozott, majd Lódban lett szín-
házi vezető. Adam Hanuszkíewicz, akit
1981-ben váltottak le a Nemzeti Színház
igazgatói posztjáról, most különböző
hazai színházakban dolgozik. Dejmek a
nyolcvanas évek elejétől a Teatr Polski
művészeti vezetője. A Teatr Polskiban,
illetve a Teatr Polski kamaraszínházá-
ban, három Mrozek-darab látható
Dejmek rendezésében: A nagykövet
(Ambasador), amelynek ősbemutatója
1981 októberében volta Teatr Polskiban,
és szintén Dejmek rendezte. A mostani
előadás bemutatója 1987. június 25-én
volt; A szerződés (Kontrakt)
ősbemutatója 1986. május 15-én volt a
Teatr Polski kamara-színházában; A
portré (Portret) ősbemutatója 1987.
november 14-én.

Sztálin portréja

Az időrendiségben visszafelé haladva,
először mindenképpen a Portréról szól-
nék, hiszen ez az a darab, amely a szerző
pályáján, úgy tűnik, fordulatot hozott: a
lengyel történelem sajátosságai szétfe-
szítik az abszurd modell kereteit.

Mroek a legismertebb és a legtöbbet
játszott lengyel szerző hazánkban. Úgy
vélem, nem szükséges részletesebben
írni sem az egyfelvonásosairól, amelyek
következetesen ábrázolnak egy modellt,
melyben az emberiség az örök vesztes;
sem az egész estét betöltő abszurd darab-
jairól, amelyek a maguk abszurditásában
is hitelesebben szólnak a valóságról, mint
sok realista alkotás. Sem a mrozeki gon-
dolati konstrukcióról, amely a valóság-
ból az abszurd túlzások segítségével a
lényegi összefüggéseket kiemeli.



Janusz Majcherek (akinek írásaival a
Dialog című folyóirat hasábjain találkoz-
hatunk) A portré műsorfüzetében így vé-
lekedik a darabról: „A portré kitűnő darab.
A legjobb azok közül a művek közül,
amelyeket Mrozek a Gyalogszerrel (Pieszo)
óta írt. Úgy vélem, hogy Mrozek darabjai
»hidegek« és »forróak«. A hidegek van-
nak többségben: ezek teoretikusak; szel-
lemesek, de paradoxonok, amelyekben a
teóriák a fontosak; okosak, de kiagyaltak.
Ám a színház, véleményem szerint, nem-
csak a fejből születik... A portré forró
darab. Úgy vélem, hogy Mrozek, aki min-
dig konstruálja a dialógokat, most nyitott
marad a valóság iránt." A portréfőszerep-
lője, Bartodziej nem egyszerűen sztali-
nista: szerelmes a sztalinizmusba. Tragi-
kus hős, aki hitéért még arra is képes volt,
hogy barátját, Anatolt feljelentse fegy-
verrejtegetésért. Anatol különös szeren-
cse folytán - halál helyett - csak tízévi
börtönt kapott.

A darab a hatvanas évek elején játszó-
dik; a történet az Anatol szabadulását
megelőző napokban kezdődik, amikor is
Bartodziej lelkiismeret-furdalása követ-
keztében skizofrén állapotba kerül.

A másik énje: maga Anatol.
Bartodziej elhatározza, hogy felutazik

Varsóba, és meglátogatja a börtönből
éppen akkor szabaduló „barátját". Anatol
divatosan berendezett lakásában egy fia-
tal, csinos nő, Anatol szeretője fogadja.
Anatolt rehabilitálták; alig győzi vissza-
utasítani a hivatalos meghívásokat. Bar-
todziej, noha elszánta magát erre a talál-
kozásra, mégis nagyon fél. Anatol visel-
kedése, aki igaz és egyetlen barátjaként
fogadja Bartodziejt, és aki végleg fátylat
akar borítani a múltra, új életet akar kez-
deni - felháborítja Bartodziejt. Barto-
dziej pisztollyal a kezében követeli, hogy
Anatol ölje meg őt, ezzel végleg kiegyen-
lítve a számlát. Az átmulatott éjszaka
után Bartodziej követelőzése kihozza a
sodrából Anatolt, s meg akarja idézni
Sztálint, pontosabban: Sztálin jól ismert
portréját, hogy együtt emlékezzenek arra,
ami mindkettőjük életét tönkretette. Fé-
lelmetes színházi pillanat: a két megtört
ember közös átszellemültséggel mered a
semmibe; együtt nézik a csak számukra
létező portrét, amikor is Anatol összeesik.

Anatol szeretője sírva keresi fel a vidé-
ken lakó Bartodziejt, de csak a feleségé-
nek tudja elmondani a történteket: Bar-
todziej még mentőt sem hívott, úgy távo-
zott a lakásból, miután Anatol szívroham
következtében rosszul lett. Bartodziej fe-
lesége ráveszi férjét, hogy a béna, maga-

tehetetlen Anatolt magukhoz vegyék. Az
utolsó kép: a tolókocsiban ülő, beszélni
nem tudó Anatolnak Bartodziej felolvas;
a kertre néző ablakon keresztül belátszik
a jövőt jelképező „új város" makettje.

Mrozek legújabb műve valóban „forró"
mű. A színdarab azon túl, hogy konkré-
tan a sztalinizmus és minden vak eszme
embert átalakító veszélyeire hívja fel a
figyelmet, leginkább arról az általános-
ságról szól, hogy a történelem hosszú, és
az élet rövid. Mroek A portréban felszá-
molja a konfliktust a történelem és az
élet között, vallja, hogy nem szabad
meg-csalni a történelem nevében az életet,
mert a történelem bosszút áll
kegyetlenül. Bartodziej élete a
bosszúálló történelem példája,
hasonlatos Anatol életéhez.

A portré szétfeszítette tehát a mrozeki
abszurd kereteit. Dejmek rendezése kö-
veti a darab „forróságát". A nyitott dra-
maturgiának megfelelően az előadás sem
egystílusú. A Mickiewicz Ősökre emlé-
keztető szimbolikus bartodzieji Sztálin-
hoz szóló imától a groteszk pszichiátriai
képen keresztül a szokásos mrozeki
kártyajátékra emlékeztető sakkjátszmáig
többféle stílus megtalálható. Ezek a kü-
lönféle stílusjegyek egy őszinte, mélysé-
gesen komoly realizmusba ágyazódnak.
Dejmek pontosan koreografált előadást
hozott létre. Egyetlen felesleges mozdu-
lat sincs a színpadon. A színészek moz-
gás- és gesztusrendszerének jellemábrá-
zoló ereje, hatása van. A méltán nagy
siker két színész érdeme is. Bartodziejt
Jan Englert játssza, aki a Teatr Polski
egyik vezető színésze, rendezője, és a
varsói Színművészeti Főiskola rektora
(negyvenéves!), Anatolt pedig a lengyel
filmekből jól ismert Piotr Fronczewski
alakítja.

A szó színháza

Amíg A portré az érzelmek, a szavakon
túli szövegmögöttiség darabja, addig a
két előbb írt tragikomédia, A szerződés
(Kontrakt) és A nagykövet (Ambasador)
szinte csak a dialógusokon keresztül él.

Másfél évvel ezelőtt egy francia folyó-
iratból átvett Mrozek-interjút olvastam a
Valóságban. Az író így nyilatkozik
akkori legújabb darabjáról, A szerződés-
ről (Kontrakt):

„Ezt a darabot nagyon könnyű és gaz-
daságos színre vinni: egy díszlet, két sze-
mély. Egy hatvanhét éves és egy harmin-
cas férfi. Cselekményes darab, minden
korábbi unalmas tiráda nélkül: egy majd-
nem bűnügyi történet.

- Sokat húz a darabjaiból?
- Valamennyi darabom vázszerű, szi-

kár. Nincsenek bővében a húsnak, így
nehéz lenne még azt is eltávolítani, ami
rajtuk van."

Egyszerre igaz és nem igaz Mrozek
fenti állítása A szerződés című darabjával
kapcsolatban. A darab valóban egy majd-
nem bűnügyi történet. Csakhogy itt az
áldozat kéri fel a gyilkosjelöltet a gyilkos-
ságra. Azaz az áldozat maga akar áldozat
lenni.

Magnus, a svájci szálloda egyik legré-
gebbi törzsvendége felélte vagyonát; már
csak egy hétre elegendő pénze maradt,
és az öngyilkosságnál stílusosabb halál-
nemnek tartja, ha felbéreli gyilkosát. Szer-
ződést köt Morisszal, a szálloda segéd-
portásával, aki valamelyik kelet-európai
országból vándorolt Svájcba, hogy egy-
heti szállodai ellátás fejében ölje meg őt.
A szerződést természetesen maga az
áldozat szegi meg, amikor életösztönétől
hajtva félelmében feljelenti Morist a rend-
őrségen.

A Dejmek rendezte előadás, amely egy
stilizált szállodahallban játszódik, nem a
Mrozek által emlegetett cselekményes-
ségre, bűnügyi jellegre helyezi a hang-
súlyt, hanem a két „világnézet" össze-
ütközésére. A nyolcvanas éveiben járó
Zdzislaw Mrozewski egy elegáns, jómó-
dúnak tetsző késő-európai polgárt min-
táz, aki még halálfélelmében is igyekszik
megőrizni az úriember látszatát. Jan Eng-
lert fiatal segédportása a bevándorolt alá-
zatosságával vállalja a ráosztott szerepet,
és egy kelet-európai büszkeségével ma-
rad mégis hű a tisztesség fogalmához:
nem humánumból ajándékozná a sejk
„borravalóját", a hárommilliót érő Rolls-
Royce-t Magnusnak, hanem azért, hogy
a szabadság illúzióját elhitethesse ön-
magával.

Az igaz, hogy Mrozek darabjaiból szinte
semmit nem lehet kihúzni, hiszen a szö-
veg megkurtítása a darabok logikai rend-
szerét, a konstrukciót billentené ki egyen-
súlyából. Dejmek mégis kisebb drama-
turgiai munkát végzett, amikor A nagykö-
vet (Ambasador) jeleneteit tömörítette, a
felvonások beosztását megváltoztatta, és
bizonyos köztes jeleneteket kihagyott,
illetve áthelyezett. A nagykövet jól ismert
mrozeki dramaturgiájú mű; a színdarab
abszurditáson belül realista és logikus;
modellhelyzetet ábrázol tragikomikus
elemekkel.

A darab egy nagyhatalom nagykövet-
ségén játszódik egy másik nagyhatalom
országában. A Nagykövet és a helyi Kor-



mány teljhatalmú Megbízottjának szo-
kásos magas rangú tanácskozását egy
menedékjogot követelő bennszülött za-
varja meg. A Megbízott a nagykövetségen
„jogtalanul fogva tartott állampolgára"
kiadatását követeli. A Nagykövet azonban
nem adja ki a nagykövetségre menekült
embert. A helyi hatalom - fi-
gyelmeztetésül - lehetetlenné teszi a
Nagykövet és kormánya közötti telefon-
összeköttetést, elzárja a nagykövetségen a
fűtést és a világítást. A Megbízott közli a
Nagykövettel: a Nagykövet kormánya
megszűnt, ezért nem jön létre a telefon-
összeköttetés. A nagykövetség immár
csak fikció; ha a Nagykövet vállalja a
helyi kormánnyal való együttműködést,
úgy a látszatot fenntartják, sőt a Nagykö-
vet fizetést is kap a helyi kormánytól a
menekült kiadatása fejében. A Nagykövet
ultimátumot kap...

Az előadás, amely a realizmus felé
közelít, tételszerűsége és a szópárbajra
koncentrált dramaturgiája miatt közel sem
olyan izgalmas, mint A portré, de A

szerződés furcsa feszültségét sem éri el.
Noha a közönség valóban jól szórakozik a
politikai frázisokon, s a két főszerepet két
jó nevű színész játssza (Andrzej
Szczepkowski és Andrzej Lapicki), az
előadás mégsem hagy mély nyomokat.

Terlecki- és Krasiríski-bemutatók

Az Európa-szerte híres Mrozek, Rózewicz
és a közelmúltban elhunyt Iredyhski
kortársa a „másodvonalba" tartozó
Wladislaw Lech Terlecki és Janusz
Krasinski.

Janusz Krasinski neve talán nem isme-
retlen hazánkban, hiszen két darabját is
játszották nálunk: a Ha megjönnek a fivé-
reim magyarországi bemutatója Pécsett
volt, a Halál részletre (amelyet mosta Teatr
Ateneum Scena 61 elnevezésű színpadán
láthattam) pedig Győrben, 1977-ben.

Terlecki kevésbé ismert nálunk, noha
egy regénye megjelent magyarul is.

Terlecki művészetének központi prob-
lémája a történelem perifériáján élő em-
ber, annak részvétele a történelem mene-
tében. Ez az érdeklődési kör már debütáns
riportgyűjteményében is felfedezhető volt,
de későbbi elbeszéléskötetére is rányomta
bélyegét.

Terlecki általában a XIX. század körüli
lengyel történelemmel foglalkozik; a fel-
kelések és forradalmi mozgalmak politi-
kai igazsága és a morális igazság össze-
ütközése izgatja leginkább. Az 1863-as
lengyelországi felkelésről három köny-

vet írt, az általam látott legutolsó színda-
rabja, amely a Teatr Polski kamaraszín-
házában látható, a Rövid éjszaka (Krótka
noc) szintén e felkelés egyik epizódjával
ismertet meg. A dráma főhőse Bob-
rowski, aki az 1863-as cári uralom elleni
felkelés egyik meghatározó személyisége,
Varsó vezetője volt.

A Rövid éjszaka a lengyel történelem egy
kevésbé ismert részletével foglalkozik:
nevezetesen azzal, hogy a főhős, aki a fel-
kelés egyik fontos résztvevője, hogyan lesz
a politikai manipuláció, a politikai intrika -
azaz politikai gyilkosság - áldozata.

A darab egy orosz-porosz határ menti
fogadóban játszódik; fontos stratégiai
pont a felkelésben részt vevők számára,
de az annektálóknak is. De találkozó-
helye a kémeknek és a menekülőknek is.
Terlecki műve addig érdekes, amíg vilá-
gossá nem válnak az erőviszonyok: ki
miért tartózkodik ezen az éjszakán a
fogadóban, ki kire vár és miért. Miután
kiderül, hogy Bobrowskit a felkelés veze-
tői halálra ítélték (nyilvánvalóan koholt
vádak alapján), a hős mást nem tehet, mint
belesétál a várt csapdába: egy kikénysze-
rített párbajba. Terlecki egy komplikált
történelmi szituáció ábrázolásával próbál
általános érvényű igazságokat közve-
títeni, drámája mégis megragad a konk-
rétum szintjén. Történelmi lecke marad
mai érvényesség nélkül. Az előadás sem
tudja kiküszöbölni a dráma hiányosságait,
így a közönség is csak udvarias tapssal
köszönti mindazokat, akik az előadás
részesei voltak. Pedig a Jan Bratkowski
rendezte előadásnak erényei is vannak.
Elsősorban a díszlet: remek játéklehető-
séget kínál a fogadón kívüli és a fogadó
több helyiségében játszódó jelenetekhez;
kiváló atmoszférát teremt. A főszereplő
nevét is érdemes megjegyezni: Tomasz
Budyta harminc körüli, fiatal színész,
vonzó, intellektuális alkat. Az ő
személyiségének és Andrzej Lapicki rö-
vid jelenetének köszönhetően nem fulladt
unalomba az előadás. Janusz Krasinski
műve, a Halál részletre vagyis halál o s

ítélet (Smierc na raty czyli Czapa) tíz
évvel ezelőtt szerepelt a győri színház
repertoárján Spiró György fordításában.
Czapa szótár szerint föveget, sapkát jelent,
de valójában azt jelenti, mint magyarul a
kötél; kötelet kapni, azaz halálos ítéletet. A
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elnevezésű színpadán Marek Wilewski
vendégrendezésében látható. (A rendező
az egyik főszerepet is eljátssza).

Krasinki közel húsz évvel ezelőtt írt
darabját, amelyet az eltelt két évtized

alatt több lengyel színház is műsorára
tűzött, idén novemberben mutatták be.

Krasinski hosszú ideig újságíró volt,
majd rádiójátékokat írt, témáit többnyire
mai élethelyzetből meríti. A Még egyszer
menyegző című darabja Andrzej Wajda
híres filmjének ihletésére készült.

A Halál részletre egy furcsa, abszurd ko-
média. Két gyilkos vára halálos ítéletre egy
börtönben. A vagány Kuzma és a félénk
Oles. A törvények értelmében minden
gyilkosság újabb ötven nap életet jelent
számukra, hiszen minden gyilkosságot
legalább ennyi ideig tárgyalnak, és addig
az előbbi gyilkosság „büntetése" nem jog-
erős. A két elszánt gonosztevő előbb csak
gyilkosságokat talál ki, majd pedig szökési
kísérlet közben véletlenül megölik ked-
venc börtönőrüket. A börtönőr meggyil-
kolása után természetesen újabb ötven
nap haladékot kapnak, és egy új lakót.

Marek Wilewski rendezése a komikus
elemeket helyezi előtérbe. Ebben az elő-
adásban nem az élet jelentősége és a gyil-
kosok mindenre elszántsága kerül elő-
térbe, hanem a helyzet komikuma. Ez a
felfogás főleg Marek Wilewski játékán
látszik, aki a félénk Olest furcsa karikatú-
rává egyszerűsíti. Jerzy Kamas az Elítélt,
az új lakó szerepében szintén a helyzet, a
figura komikus oldalát erősíti; igaz
ugyan, hogy jóval finomabb eszközök-
kel, mint Wilewski teszi. Csak a Kuzmát
játszó Henryk Talar képes elhitetni a
figura gyilkos voltát. A játék csak akkor
fordul komolyra, amikor a két cimbora
újra egyedül marad, ahhoz, hogy egyikük
még ötven napig életben maradjon, a
másiknak meg kell halnia. Kuzma gyil-
kosságra szántan ragadja meg Olest; a két
alak furcsa testtartásban kimerevedik. Az
Olet játszó rendező egyetlen nagy érdeme
ez a kétesélyes befejezés.


