
sem állati, inkább tisztán emberi, illetve
társadalmi tanulság. A jó dramaturgiai
érzékkel kialakított történet - híven az
alcímben megidézett író szelleméhez - a
megfelelő ponton megfelelő - szerep-
cserés - fordulatot vesz. A megjobbított,
szocializált, humanizált orrszarvú - a
kecske halála után - egy óriásteknőssel
kerül össze, s a fordított szereposztás sze-
rint ő veszi kezelésbe új élettársát. A kör-
forgást sugalló szerkezet egyre inkább
tragikus tartalommal telítődik.

A magyar asszociációs kör természete-
sen ebben az egyfelvonásosban is csak
korlátozottan jut felszínre. Helyét a meg-
valósítás formai jegyei, illetve a színészi
játék foglalják el - ezzel azonban a néző
jól jár. Ezúttal a játéktér is jó - kellemes
középutat talál a reális, illetve szimboli-
kus sík között -, és a színészi alakítások is
kiegyensúlyozottak. Az orrszarvút játszó
David H. Sterry egészen kiváló képessé-
gű színész, fizikumát és gesztusait éppoly
jól használja, mint hangját és a csöndet
vagy a mozdulatlanságot. Pamela Caren
Billig rendező rá és a kecskét játszó szí-
nésznőre, Cornelia Millsre építi az elő-
adás ritmusát: az állat relatív karakterét
gyors beszéddel, apró, szaggatott moz-
gással ügyesen jelző színésznő és a lassú
mozdulatokkal, nehézkes testtartásokkal
dolgozó színész szépen kidolgozott ellen-
tétes alakítására. A történetet lezáró
újabb élettársat, a teknőst éppen csak je-
leznie kell Jeanne Dobie-nak; az ekkor
már életkedvvel teli, „megváltott", kö-
vetkezésképp fürge és mozgékony orr-
szarvú mellett ő a lassú, a zárkózott, a
mogorva.

A külföldi néző

A külföldi néző ezúttal a magyar kritikus
volt. A helyzet paradoxona, hogy az otta-
ni nézőknél bizonyos értelemben ottho-
nosabban érezhette magát.

Remélhetőleg természetes, hogy más
szemmel néztem, más füllel hallgattam az
előadást; s hogy nemcsak az előadást, ha-
nem a közönséget is igyekeztem figyelni.
Túlzó egyszerűsítés lenne azt mondani,
hogy a két történet kuriózumként, „távol-
keleti" újdonságként hatott volna. Az sem
valószínű, hogy kielégíthetetlen
érdeklődést kelt majd hazánk és hazánk
irodalma, színháza iránt. De végered-
ményben Vámos Miklós két egyfelvoná-
sosa a kritikák és a pénztári forgalom, va-
lamint a személyes benyomás alapján a
szellemileg sikeresebb vállalkozások kö-
zé sorolt be ebben az Off-Broadway szín-
házban. Újabb megerősítésül szolgálhat a
köztudott tényhez: lenne mit keresnünk
„odaát".

CSÍK ISTVÁN

Wrocław '89

Huszonkilenc esztendeje rendezték meg
először, s azóta - leszámítván az 1982-es
évet, amikor a rendezvény, érthető okok-
ból, elmaradt - minden egyes alkalommal
a színházi élet jelentős eseménye volt a
lengyel kortárs drámák wrocławi talál-
kozója. A fesztiválra összesereglett szín-
házi szakemberek lankadatlan figyelem-
mel és a nálunk megszokottnál lényege-
sen kevesebb kollegiális rosszmájúsággal
figyelték egymás produkcióit, s az ese-
mény tiszteletére egy kicsit más, ünnepi
arcot öltött maga a város is.

Most, a huszonnyolcadik alkalommal
mintha egy kissé alábbhagyott volna az
érdeklődés. A színházi nézőterek - ame-
lyek három évvel ezelőtt, amikor ugyan-
csak alkalmam volt a fesztivál műsorát
végignézni, estéről estére zsúfoltak vol-
tak - most igencsak foghíjasan várták,
hogy felmenjen a függöny. Csak egy-két
produkció jelentett kivételt. A lengyelek
mással voltak elfoglalva: éppen a talál-
kozó utolsó napján rendezték meg a vá-
lasztásokat. A fesztivál plakátjait elta-
karták a harsány korteshadjárat falra-
gaszai, az utcákat megszállták a különbö-
ző pártok, csoportok, csoportocskák
szónokai; a hatalmat s egymást kritizáló
demonstrációik érthető módon némileg
elhalványították a fesztivál eseményeit.
A színház, amely izgalmas áttételeken
keresztül mindig is a politikai állásfogla-
lás egyik legfontosabb fóruma volt Len-
gyelországban, most, hogy „direktben" is
ki lehet mindent mondani, úgy tűnik, el-
veszítette ezt a funkcióját. Bár, ha a be-
mutatott új színpadi műveket nézzük - ha
más formák között is, de igyekszik visz-
szaszerezni.

A „mindent kimondhatunk" eufóriája
ugyanis betört a színházakba, s maga alá
gyűrte a feszes drámaépítés, az alapos
szituációteremtés és a míves rendezői
építkezés legjobb hagyományait. A pub-
licisztika vette át a hatalmat; a produk-
ciók túlnyomó többsége erről tanúskodik.
Ez természetesen érthető, sőt meg-érthető
és méltánylandó is, de annak a nézőnek,
aki igazi színházi élményre vágyik,
némileg csalódást jelent.

A fesztivál egyébként sem indult iga-
zán szerencsés csillagzat alatt. A váloga-
tás munkáját magára vállaló bizottság ve-
zetője már a megnyitót megelőző sajtó-
tájékoztatón mentegetőzni kényszerült:

a krakkói Stary Teatr kiszemelt előadása
ugyanis nem készült el időre, s a színház -
mint később kiderült, igen bölcsen - nem
kívánt „félkész" produkcióval a wrocławi
közönség elé állni; a varsói Teatr Polski
meghívott produkciója pedig azért maradt
távol a fesztiváltól, mert Kazimierz
Dejmek - feltehetőleg elmúlt évi szerep-
lése alapján - megorrolt a találkozóra, s
közölte: az általa irányított színház többé
nem kíván e rendezvényen szerepelni.
1988-ban ugyanis nem kapta meg azt az
elismerést a zsűritől, amit megérdemelt-
nek tartott volna...

Ezek után a bemutatásra váró előadások
száma hétre csökkent; két produkció
Gdańskból, egy Katowicéből, egy
Łódzból, egy-egy a varsói Teatr
Powszechniből, illetve a Centrum Sztuki
Studióból, egy a krakkói Teatr Ludowyból
került be a fesztivál mezőnyébe, míg a
vendéglátó Wrocław színházait a Teatr
Współczesny egyik előadása képviselte.
A zsűri pótlólag - gondolom, azért, mert
nem volt elégedett a „felhozatallal" - még
két produkciót a versenybe emelt: a
bialystoki bábszínház előadását, amely
Mrożek három, rövid lélegzetű írását
építette igen szerencsésen egybe, és a
krakkói Stary Teatr Pani Helena című
előadását. Az előbbi díjat is kapott, s
nyugodt szívvel állíthatom,
megérdemelten: nagyszerű bábok, már-
már tökéletes, jobbnál jobb ötleteket
felvonultató animáció s gondos, a férceket
ügyesen eltüntető dramaturgiai munka
találkozott ebben az előadásban. Az
utóbbit, sajnos, nem volt módom
megnézni, de akik látták, azt mondották,
nem veszítettem vele sokat; utólagos ver-
senybe válogatásáról így hát még közve-
tett úton sem tudok véleményt mondani.

A wrocławi fesztivál - azon túl, hogy a
versenyben szereplő produkciók mellett
számos más, érdeklődésre számot tartó
előadásnak is alkalmat nyújt a széles
szakmai kör előtti bemutatkozásra - álta-
lában egy-egy, a lengyel drámához szoro-
san kapcsolódó témakör köré csoporto-
sítva vitáknak, kiállításoknak s egyéb
rendezvényeknek is helyet ad. Ebben az
évben Gombrowicz munkásságáról szól-
tak az író életútját dokumentáló kiállítás,
az életművéből született televíziós feldol-
gozások videoprogramja és a kissé teore-
tikus viták. Ezek mellett a fesztivál leg-
kellemesebb, legfrissebb, legügyesebb
színházi produkcióját is a Gombrowicz-
tematikának köszönhették a vendégek -
pontosabban azok, akik közülük a csípő-
sen hideg, metszően szeles lengyel éjsza-
kában hajlandók voltak végigzarándo-
kolni a szerző élete és művei alapján szer-
kesztett Gombrowicz-happening stációit.
A nyolc helyszínre - még romos házak



udvarára, egy füstös jazzklub mélyére, az
újjászülető gótikus templom beállványo-
zott tornyának tövébe, megelevenedő
kirakatok elé, végül a város hajdani fő-
terére - öt, piros szalagon „Gombrowicz"
feliratot viselő színész kalauzolta el az öt
részre osztott hallgatóságot, hogy végül a
főtérre már együtt érkezzenek. Az
előadásban részt vállaló wrocławi
színészek, főiskolások szükség szerint a
színház legősibb formáihoz nyúltak visz-
sza, és éppen ezért voltak igazán korsze-
rűek. Gátlástalan, vaskos, jóízű komédi-
ázás volt ez, s egyúttal lenyűgöző rende-
zői, színészi, sőt színházszervezői tel-
jesítmény.

Ami a „hivatalos" fesztiválbemutatókat
illeti, ezek közül Różevicz Kartoték című
darabja egyszer már szerepelt e fesztivál
műsorán. A válogatóbizottság azzal
indokolta újbóli meghívását, hogy a varsói
Centrum Sztuki Studio előadása más
oldalról közelített a műhöz, másként állítja
színre, mint az eddigi bemutatók. Ez igaz
is lehet, hiszen ez a produkció valóban
azok közé az izgalmas előadások közé
tartozik, amelyek-most, Wrocławban, nem
sok ilyen volt - valóban színházi
eszközökkel hatnak, igazi színházi
élménnyel örvendeztetik meg a nézőt;
mégis, érzésem szerint, a meghívás első-
sorban Tadeusz Lomnicki személyének
szólt, aki hosszú szünet után térvén vissza
a színpadra, valóban kivételes, nagyszerű
alakítással gazdagította eddigi színészi
életművét. Az előadás rendezése - három
főiskolás rendezőnövendék együttes
vizsgája - felett ugyancsak Lomnicki bá-
báskodott.

Tulajdonképpen csak némi túlzással
lehet „mai" darabnak nevezni Roman
Brandstaetter művét, A harag napját is,
bár lengyelországi bemutatójára csak
1988-ban, egy évvel a szerző halála után
került sor. A krakkói Teatr Ludowy által,
Romana Bobrowska és Henryk Gizycki
rendezésében műsorra tűzött mű ugyanis
1962-ben született. A hely, az idő és a
cselekmény egységét a klasszikus drama-
turgia igényeinek megfelelően őrző tra-
gédia hitelesen, tisztán szólt a szikár, sal-
langoktól mentes előadásban; hitelesen,
annak ellenére, hogy maga a drámai
helyzet kissé kimódoltnak tűnik.

Két régi barát, hajdani kispap kerül
egymással szembe: egyikük hűséges ma-
radt hitéhez, hivatásához, a másikat ször-
nyű végletekbe sodorták kétségei. Ő az
SS magas rangú tisztje, aki - talán, hogy
saját hitehagyását önmaga előtt igazolja-
diabolikus kísértőként akarja szennyes
alkura kényszeríteni a kolostor közössé-
gét, amelynek élén az egykori barát áll.
Az őszinte, tiszta hit elől azonban meg

kell hátrálnia, hiszen itt belül minden ne-
mes; a kolostor lakói, felszentelt papok
és laikus fráterek, életük árán is meg-
mentenék a bújtatott zsidót, az viszont
önként feladja magát, hogy megmentőit
mentse. Az eszmék síkján vereséget
szenvedett tiszt a kiszemelt áldozatok he-
lyett besúgójával, az oltár kincseire áhí-
tozó kapzsi ribanccal végez. Es hogy tel-
jes legyen az igazságos isteni ítélet, őt is
utoléri a végzet, a partizánok bosszúja,
ráadásul úgy, hogy az immár ujjongva
zsolozsmázó barátok keze is tiszta ma-
radhat. A színpadról azonban ezek a for-
dulatok is meggyőzően hatnak, és azt hi-
szem - ez a lényeg.

A fesztivál legzajosabb, leglátványo-
sabb sikerét Anna Bojarska Lengyel lec-
ke című darabja aratta, a varsói Teatr
Powszechny előadásában, Andrzej Waj-
da rendezésében. A tomboló ünneplést,
őszintén szólva, értem is, meg nem is. A
nagy nemzeti hős, Tadeusz Kosciuszko
öreg napjait bemutató darab, annak el-

lenére, hogy sok szép pillanata van, nem
tudott igazán meggyőzni. Az a történelmi
közhely, hogy a lengyelek még a XIX.
század fordulóján is csak a harcmezőn
tudták elképzelni a nemzeti nagyságot, a
megalkuvás nélküli küzdelemben a haza
becsületét, s gyanakvással tekintettek a
mégoly okos kompromisszumokra is, le-
nézve a munkás hétköznapokat - ugyan-
ezt egyébként rólunk, magyarokról is cl
szokták mondani-, meglehetősen didak-
tikus formában jelenik meg a színpadon.
Pedig valószínű, hogy Andrzej Wajdát
éppen ezek a gondolatok vonzották. An-
nak iróniája, hogy a svájci Emilia Zelt-
nert éppen Kosciuszko azon tulajdonsá-
gai vonzzák - zenét szerez, valcert és
mazurkát, a börtönben megtanul hímez-
ni, s nem is szégyelli e foglalatosságot -,
amelyek az otthonról jött hazafiak sze-
mében valósággal kompromittálják a
hőst, sajnos nem tud kibontakozni.

A főszereplő, Tadeusz Lomnicki ezért
az alakításáért - is - nagydíjat, Joanna

Tadeusz Różevicz: Kartoték című drámája a varsói Studio Színház előadásában



Szczepkowska, Emilia megformálója szí-
nészi díjat kapott - még azt sem mond-
hatnám, hogy nem megérdemelten, bár
Lomnicki másik, a Kartotékban látott tel-
jesítménye nagyságrendileg különb.
Andrzej Wajda nagyszerű rendező, Ta-
deusz Kosciuszko pedig izgalmas drámai
figura - de ez nem a színpadon látottakból
derül ki. A siker oka ebben az esetben
színházon kívül keresendő...

A gdański Teatr Wybrzeze egyik, a
fesztiválon bemutatott előadása bibliai
témát idéz. Krzysztof Wojcicki darabja, a
Szabadságot Barabásnak! - bár egy kicsit
túlírt, körülményes, néha indokolatlanul
részletező - alapjában véve épkézláb
színpadi mű. Logikusan, dramaturgiailag
jól felépített jelenetek során rajzolódik ki
az írói tétel: Barabásnak, akit a nép sze-
szélye Krisztus ellenében szabadsággal
ajándékozott meg, így vagy úgy keresztre
kell jutnia. Néhány évvel ezelőtt egészen
bizonyos, hogy nagyobb feltűnést keltett
volna ez a mű, de napjaink eseményei
Lengyelországban sem kedveznek az át-
tételes gondolatoknak. Ráadásul a dráma
közepes előadásban került színre. Így a
második rész kezdetére elpárolgott a
nézők fele. Pedig a darab, ismétlem, jobb

sorsra, avatott kezű dramaturgra és hatá-
sosabb előadásra méltó.

A Szabadságot Barabásnak! előadását
csak érdektelenség kísérte; a másik
gdański produkció viszont élénk viták
kereszttüzébe került. A sajtótájékoztatón
élesen támadták miatta a válogató
bizottságot, a rendező, Mikolaj Grabowski
pedig látványosan elhatárolta magát az
előadástól, mondván: nem kapott
megfelelő lehetőséget arra, hogy
Wrocławban vállalható módon állítsa
színpadra a darabot. Ez azután természe-
tesen felvetette azt a kérdést is: tulaj-
donképpen kié a produkció? Ki rendel-
kezhet vele? Az alkotó? Vagy a színház?
Esetleg, akár a rendező ellenében, az
igazgató?

A darab és az előadás, Wladysław Za-
wistowski El innen, Amerikába című
munkája nem érdmelt meg ennyi indula-
tot, bár szintén jobb sorsra érdemes.
Egyike ama publicisztikai ihletésű mű-
veknek, amelyek a „minden kimond-ható"
lázában születtek; ha egy jó dramaturg,
hosszú és fáradságos munka árán újra és
újra átgondoltatja az íróval, mit és hogyan
kíván elmondani, talán még jó darab is
születhetett volna belőle. Jelen

legi formájában azonban szereplői csak
megmártóznak a drámai szituációkban,
nem formálódnak, fejlődnek, illetve fej-
lődésüket egy-két kivételtől eltekintve
„becsületszóra" kell elhinnünk.

A darab elején Éva, az abszolút fősze-
replő, valósággal kitagadja az anyját, mert
egy új élettárs oldalán Kanadában keresi a
boldogságot; a végén pedig egy narrátor
közli velünk, hogy Éva is, mint a
darabban megismert barátai, ismerősei,
szerelmei közül oly sokan, elhagyta Len-
gyelországot, s Amerikában telepedett le.
Ami a kettő között történik, az az elmúlt
évtized története lenne - magán-életek
tükrében. Az írói szándék legalábbis az,
hogy emberi sorsokban tükröztesse a
történelmet, de amit látunk, az inkább
csak a história illusztrációja.

A darab aránytalanságait, szerkezeti
gyengeségeit csak kiemelte, aláhúzta az
előadás. Az egyes helyszíneket magába
foglaló „dobozokat", díszletelemeket a
színpadon védősisakos, overallos mun-
kások húzzák-vonják előre, tolják hátra;
ez, mint rendezői ötlet, alighanem azt
akarta érzékeltetni, hogy Gdańskban va-
gyunk, ahol a hajógyárban kemény fizikai
munka folyik, míg az értelmiségi hő-

Jelenet Gombrowicz: Történelem című művének előadásából (Wrocławi Lengyel Színház)



sók vitáznak. Ezt jelképezi a maga mezí-
telenségében feltárt, üzemcsarnoknak
tűnő színpad is mint háttér. A munkások
ügyködése azonban oly hosszadalmas
hogy darabokra szaggatja az amúgy is
széttördelt darabot.

A wrocławi Teatr Współczesny elő-
adása, Maria Nurowska Mar ia Kowa l sk c
ház a s s á g a című darabja valószínűleg
azért kerülhetett színpadra, mert a Mark
Kowalskák sorsáról most már lehet be-
szélni. Az asszony, aki a varsói felkelés
alatt ment férjhez, a háború után külföld-
ről tér vissza. hogy férjét és felkelőtársát
megkeresse; kémgyanús, osztályidegen
elemként megjárja a kihallgatószobákat, a
börtönöket; koncepciós perben kellene
egykori bajtársa, parancsnoka ellen val-
lania; nyomorog, hányódik, testben és
lélekben megalkuvásokra, kis árulásokra
kényszerül, míg eljut odáig, hogy tudásá-
nak, képességeinek és képzettségének
megfelelő munkát végezzen. Ekkor kö-
vetkezik be a szükségállapot, s ekkor
ajánlja fel, most már finoman, udvariasan
a hatalom az újabb kompromisszumot
számára: leánya szabadságát cserébe
azért, hogy megtörje a televízió ellen
meghirdetett bojkottot. A kérdés, hogy
vállalja-e, végül is nyitott marad.

Az epikusan hömpölygő történet elő-
adása során Maciej Domanski rendezése
egységes, sajátosan lebegő hangulatot te-
remtett, de ezen túl nem jutott. A darab
líraian fájdalmas publicisztika marad, pe-
dig valódi, színpadra való dráma is bujkál
a cselekményben. Abból az epizódból
például, amelyben Maria, afféle félhiva-
talos turistaúton meglátogatja külföldön
élő hajdani bajtársait, s egy baráti össze-
jövetelen szembe találja magát egykori
kihallgatójával, a mézesmázos, ám kö-
nyörtelen vizsgálótiszttel - aki 1968-ban
„a szabadságot választotta" -, szikrázó
dráma születhetett volna. A „mindent ki-
mondani" mámora azonban úgy látszik,
annyira elkápráztatta az alkotókat, hogy
elmentek az igazi lehetőség mellett.

Hanna Krall, az Albé r lőn ő című darab
szerzője kiváló publicista. Könyvei -
például az, amelyben a varsói gettófel-
kelés egyik túlélőjével, dr. Edelmannal
való beszélgetéseit jelentette meg - ha-
talmas, megérdemelt sikert arattak.
Mindezt azért bocsátom előre, mert nem a
szerzőt kívánom minősíteni, amikor azt
mondom, hogy ez a munkája, amit Jan
Maciejowski alkalmazott színpadra és
rendezett meg Katowicében, minden, csak
nem színház.

Az egymásra torlódó dokumentumok,
az elhurcolt zsidó család, az árvaházba
került gyerek, a hajdani katonatiszt kál-
váriája, az őszintén hívő, talpig becsüle

tes politikai tiszt meghasonlása,
megannyi szívet szorongató történet. de
nem színpadon, és főleg nem úgy, ahogy
azt a katowiceiek előadták. Az örök
„albérlők", a valamiért diszkriminált,
kirekesz-tett emberek tragédiáját meg
kellene írni, akár valamelyik itt
bemutatott dokumentum alapján, akár
ezeknek az alkotóknak is! De a kuszán
egymásra torlódó, össze-fonódó,
többszörös keretbe foglalt történetek
nem tudnak a művészet erejével
megszólalni. Legfeljebb annyit tudunk
meg belőlük, hogy az elmúlt fél évszázad-
ban a zsidóknak szörnyű sors jutott osz-
tályrészül, de lengyelnek lenni sem volt
fenékig tejfel - ez viszont, akárhogy is
nézem, nem ér meg egy színházi estét.

Az egyetlen olyan mű, amely túllépvén
a publicisztikán, nem szédülvén meg a
ki-mondhatóság eufóriájától, valóban
szín-házzá szervezte a közelmúlt
tragikomikus valóságát, s képes volt a
felszín alatti mélyebb összefüggéseket
egy öntörvényű, hiteles közegben
bemutatni - Tadeusz Słobodzianck
darabja volt, a Pekosiewicz po l g á r t á r s . a
łódzi színház elő-adásában. Teljesen
megérdemelten kapott díjat, s
kiérdemelte az elismerést Mariusz
Saniternik, a címszerep megformálója is.

Pekosiewicz polgártárs egyszerű em-
ber, kicsit talán ütődött, kicsit nehéz fel-
fogású, de rendes gyerek. Önmagáról
szinte semmit sem tud, hiszen kicsiny
gyerekként a kerítésen keresztül dobták
ki egy koncentrációs táborból a szabad
világba. Pekosiewicz polgártárs beillesz-
kedett a társadalomba: ministrál a püs-
pöknek, de jóban van a párttitkárral is,
olyannyira, hogy az még egy rádióripor-
tert is elküld hozzá; egy kicsit sokat iszik,
igaz, de hát ki nem iszik...?

Szegény Pekosiewicz polgártárs sorsa
1968-ban fordul szomorúra. Miközben
Varsóban az egyetemisták, az írók, az
értelmiség legjobbjai tiltakoznak azért,
mert betiltották Miczkiewicz Ősök című
drámájának előadását, miközben Go-
mulka, a párt első titkára a nemzetközi

cionizmust s a klerikális reakciót vádolja
zavarkeltéssel, a szegény, vodkától át-
itatott polgár úgy hajítja el a kiürült üve-
get, hogy az telibe találja a hősök
emlékművét, s részegségében nem átall
még az intézkedő rendőrökkel is köte-
kedni. Nosza, hamar összeállnak a dol-
gok: a zsidó pártfunkcionárius és a püs-
pök biztatták fel erre a gyalázatosságra.

Miközben odabenn a megszokott bel-
ügyes módszerekkel gyúrják-győzködik
Pekosiewicz polgártársat, odakinn zajlik
az élet. A püspök tárgyal a párttitkárral -
ez utóbbi közben arra figyelmezteti, csak
azért vannak az egyháznak tömegei, mert
a párt létezik, s a hívek nem az isten
kedvéért, hanem a hatalom ellen járnak
templomba -, az első titkár beszédet
mond, s ki-ki a maga módján próbálja
megoldani az életét. Szegény Pekosie-
wicz pedig - akinek mondanak ezt,
mondanak azt, s még hajdani katonatársa
is hamis vallomást akar vele aláíratni -
szép lassan olyan állapotba jut, amikor
már csak a kényszerzubbony segít...

Tadeusz Słobodzianck darabjában még
a pár szavas szerepek mögött is hite-les,
valós figurák állnak; az egyes jelenetek
abszurditásukban is, sőt, elsősorban
abszurditásukban meggyőzően valódiak.
Nagy kár, hogy ez a mű magyarul aligha
hatna; éppen az egyik legjobb ötlete teszi
más ország színpadjain szinte játszhatat-
lanná. A darab középső részében ugyanis
hangfelvételről megszólal Gomulka is, s
miközben a színpadon látható rádiókból
hosszan árad a hiteles szöveg, a szereplők
az eredeti, 1968-ban elhangzott szavakra
reagálnak - ki-ki a maga közegében. Ez
pedig lefordíthatatlan.

A fesztivál hivatalos programja mel-
lett, a szokásos gyakorlatnak megfelelő-
en, számos versenyen kívüli előadással is
találkozhattak a színházi találkozó ven-
dégei. Azon túl, hogy a wrocławi színhá-
zak magától értetődően igyekeztek saját
repertoárjuk legjobb darabjait bemutat-
ni, a fesztivál - mondhatni, kedves aján-
dékként - Ewa Demarczyk, a nagyszerű

Krystyna Wisnewska-Stawik, az Albérlőnő főszereplője



énekesnő színházi előadással felérő kon-
certjének is helyet adott.

Az élményt jelentő koncert mellett még
négy, versenyen kívüli produkciót volt
alkalmam megtekinteni. Bulgakov
Morfium című írását a wrocławi Teatr
Polski színésze, Janusz Andrzejewski ad-
ta elő; a monodráma szövege sokkal
meggyőzőbb volt, mint a színészi tel-
jesítmény. Kár, hogy ezt a Bulgakov-
művet magyar előadóművészek még nem
fedezték fel maguknak. Ugyancsak a
Teatr Polski fiatal színészeinek összeál-
lítása a Nyolcadik kör, amely Viszockij
emlékére, részben műveiből született.
Tisztességes, bár kicsit harsány, kicsit di-
rekt produkciónak bizonyult, amelyben
kissé eklektikusan keveredtek a színházi-
színpadi s az énekesi-előadói eszközök.

Sokkal meggyőzőbb, szép produkció
volt Ernest Bryll darabjának a wrocławi
Vándorló Színház megfogalmazta elő-
adása. Ez a sajátos, Lengyelországban -
de talán egész Európában - egyedülálló
vállalkozás a város színházaiból tobor-
zott társulattal, igényes művekkel keresi
fel a világtól elzárt kis sziléziai falvakat.
Azért esett a választásuk Bryll művére,
mert Jézus tanítványainak a feltámadást
megelőző s a feltámadás hírét követő, a
hit kérdését feszegető vitáit elemző, fe-
szes, szép drámai mű a népi színjátékok-
hoz, például a passiókhoz is jól kapcsol-
ható. Mindenesetre maibb s drámaibb
volt a fesztivál sok versenybe válogatott
darabjánál.

A legnagyobb színházi élménnyel a
Teatr Polski előadása ajándékozott meg:
Gombrowicz Históriájával. Bár már há-
rom évvel ezelőtt is volt alkalmam meg-
nézni, most, újra látva is elementáris erő-
vel hatott. Ezt a kitűnő produkciót,
amely színházi eszközeivel át tudja törni a
nyelvi korlátokat is, érdemes lenne a
magyar közönség számára hozzáférhető-
vé tenni, hiszen szinte bármely színhá-
zunkban előadható. Bizonyos vagyok ab-
ban, hogy a História egy magyarországi
vendégjátékon is kiugró sikert aratna.

A fesztiválon szereplő előadások végén
a szervezők nevében, a szokványos
virágcsokrok mellett, minden társulatnak
egy kis akváriumot adtak át, mondván: a
benne úszkáló aranyhal jelképezze a küz-
delmet, a művészet erejét, a megérde-
melt sikert. Az akvárium vizében azon-
ban nem aranyhal (Carassius auratus au-
ratus), hanem egy szifó (Xiphophorus)
úszkált. Ez a tetszetős kis halacska
szintén piros testű, de sokkal szívósabb,
igénytelenebb - s lényegesen kevesebbe
kerül, mint aranyos haltársa. Aranyhal
helyett szifó - ez akár jelképe is lehetne a
wrocławi fesztiválnak.

HIZSNYÁN GÉZÁ

Prágai kisszínházakban

Huszonöt éves az Y-stúdió

A prágai színházi élet jelentős eseményei
rendre az úgynevezett kisszínházakban
történnek. A három legfontosabb mű-
hely - a Činoherní klub, a Divadlo Na
zábradlí és az Y-stúdió - közül az első
kettő többé-kevésbé hagyományos szín-
ház, a népszerű „Ypsilonka" viszont
egyéni arculatú, sajátos „alternatív" tár-
sulat. Megalakulása, története, stílusa,
műsorpolitikája a megszokottól, hétköz-
napitól távol álló. Jan Schmid mint a Li-
bereci Bábszínház katonaidejét töltő
képzőművésze és bábos-rendezője, a sa-
ját és barátai szórakoztatására állította
össze azt a műsort (A XX. század lexi-
koncímszavai), amely a nagy sikerre való
tekintettel kibővítve és átdolgozva, az új
- egyelőre még amatőr - társulat első,
„alapító" előadása lett. Az újonnan meg-
alakult együttes tagjai elsősorban az em-
lített bábszínház tagjai közül kerültek ki.
Sajátos stílusukkal fokozatosan meghó-
dították a főváros közönségét is, prágai
vendégszerepléseik eseményszámba
mentek, előadásaikra bejutni szinte lehe-
tetlen volt. Az 1978/79-es évadban át-
költöztek Prágába. A nyolcvanas évek
elejének rövid hanyatlása után jelenleg a
főváros egyik legnépszerűbb, legszínvo-
nalasabb és legaktuálisabb színháza az
Y-stúdió. Az aktualitás a társulat stílu-
sából következik. Kifejezetten szerzői
színházat művelnek ugyanis, rengeteg
improvizációval, így képesek napra ké-
szen reagálni.

A Jan Schmid által kollektív improvi-
zációnak nevezett módszer, amellyel elő-
adásaikat létrehozzák, lehetőséget nyújt
minden közreműködőnek az aktív rész-
vételre, arra, hogy valóban alkotó ener-
giáit, ötleteit vihesse a produkcióba. Ma-
ga a rendező afféle koordinátor, aki a
stílusegységet őrzi, és sokszor (például az
úgynevezett Ráadás esteken, illetve az
Esték a lámpa alatt című műsorokban,
amelyek kifejezetten egyszeri, improvi-
zatív produkciók) a színpadon is ő a
játékmester. Ez az alkotói módszer az
előadások állandó karbantartását igényli,
ami viszont nagyon rugalmassá, gyors
változtatásokra képessé teszi a közremű-
ködőket. Maga a stílus a commedia del-
l'artéból eredeztethető. Erre utal a sok-
szor csak kanavászként szolgáló alaptör-
ténet, amelyet színészi szólókkal és imp-
rovizációkkal töltenek ki, a visszatérő

típusok stb. A módszernek a cseh színház
történetében is nagy hagyományai van-
nak, elég itt Voskoveč és Werich Felsza-
badított Színházára (Osvobozené divadlo)
utalni. Alapvető fontosságúak a zenei
betétek (ezeknek szerzői legtöbbször
maguk a társulat művészei), és találkoz-
hatunk a cseh kabaré legnemesebb ha-
gyományaival, de a - szintén a saját arcu-
latukra formált - brechti effektusokkal
(bizonyos távolságtartás, elidegenítés) is.

A színház műsorpolitikájában néhány -
jól elkülöníthető - vonulatot különböz-
tethetünk meg. A már említett improvi-
zációs esetek mellett külön irányzatot
képviselnek Jan Schmid darabjai. Ezek -
főleg az utóbbi években - gyakran a cseh
nemzeti mítoszt kikezdő, annak fonákját
is bemutató, a „nemzeti mentalitást" os-
torozó és kifigurázó témájúak. (Outsider,
avagy egy híres ember életrajza, K. H.
Mácha élete és halála, Tizenhárom illat,
Stelzig kovács, Ő jó fiú, avagy Hašek-
anabázis). A külföldi drámairodalomból
általában keveset játszott modern da-
rabokat (Vian, Ibragimbekov, Radzinsz-
kij, Druce, Erdman stb.) vagy nehezen
színrevihetőnek tartott műveket (Ghel-
derode: Kószál a nagy kaszás, Az ördög,
aki fűt-fát ígérgetett, Picasso: Telibe vi-
szonzott vágyakozás, H. Rosseau: Láto-
gatás az 1889. évi kiállításon stb.) visznek
színház művésze, Jana Synková, Rabe-
lais: Gargantua stb.), valamint a zenei pro-
pozott látványszínházi előadások (Pet-
ruska - Sztravinszkij nyomán és zenéjé-
vel, Az elvarázsolt ökör - a szerző a
színház művésze, Jana Synková, Rabela-
is: Gargantua stb.), valamint a zenei pro-
dukciók (Carmen, nemcsak Bizet nyo-
mán, La Traviata - az eltévedt, Rigoletto!
A király mulat!, Nebáncsvirág, a Pepush-
Gay-féle Koldusopera, a saját dalokból
rendezett zenei estek stb.). A felsorolás-
ból látható, milyen sok műfajú a színház.
Ez természetesen - figyelembe véve a
stílusról mondottakat is - sokoldalúan
képzett, alkotóan együttműködő színé-
szeket igényel. A társulat kivétel nélkül
ilyen művészekből áll. Aki nem tud meg-
felelni a magas szintű követelmények-
nek, illetve képtelen a megújulásra, az
nem marad meg sokáig a körükben.

Legutóbb az „Ypsilonka" két előadását
láthattam. Az Y=2x10 a fennállásuk
huszadik évfordulójára készített műsor
címe. A húsz év előadásaiból, ötleteiből,
legjelesebb pillanataiból montírozott estet
a színház alkotóközössége Jan Schmid
vezetésével törzsközönségének - és talán
kissé önmagának is - készítette. Közben
elérték a huszonöt éves jubileumot is, s az
előadás még mindig műsoron van. Ez
elsősorban a kiváló színészi já-


