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SZEMBEN A SZÓVAL
BOSZORKÁNYOK; ÚRNŐ

ét olyan új előadás van műsoron a
Kamrában, amelyben nem beszélnek.
Még egy alternatív stúdiónak is
becsületére válna ez, nemhogy egy ízig-
vérig prózai szín-háznak. Nem érdemes

túlságosan messzemenő következtetéseket
levonni ebből a tényből, az mindenesetre
szembetűnő, hogy milyen biztatóan - a
Kamrában legalábbis - kanonizálódik a
kísérletezés, az eltérő eszközök és megoldások
keresése.

Ilyen esetben az ember hajlamos engedni az
újítás iránti tiszteletének, és szívesen feledkezik
meg kritikus ellenvetéseiről.

A két előadás így, a műsorrendben egymás
mellé kerülve óhatatlanul is összehasonlítódik.
Pedig Vajdai Vilmos rendezésében a Boszorká-
nyok és Bozsik Yvette Úrnő című előadása har-
mónia, szakszerűség, megcsináltság tekinteté-
ben nem összehasonlítható. Az természetes,
hogy a balettiskolát végzett, professzionális Bo-
zsik Yvette többszörösen fölényben van koreog-
rafikus készség és saját teste használatának
szempontjából Vajdai szereplőivel, a három szí-
nésszel és egy táncosnővel. Botorság is volna
ezt számon kérni a Boszorkányok előadásán.
Szinte bizonyos, hogy Vajdaiéknak nem az volt a
szándékuk, hogy a mozgás és a koreográfia töké-
letes legyen; az összehasonlítás ezen a terepen
tehát egyszerűen nem célszerű. Ami miatt vi-

szont egymás mellé állíthatók - és még akkor is
azok lennének, ha két teljesen más színházban,
akár nemis egy évadban kerültek volna műsorra
-, az a két mű szándéka.

Nevezetesen az, hogy egyik legerősebb kom-
munikációs kötöttségünkkel, a beszéddel - ez-
zel a jelentésekkel és hangsúlyokkal félholtra
betegített, agyonalkalmazott eszközünkkel -
szemben egy másik megoldást választ arra,
hogy érzékelhetővé tegye, ami a szívben és az
agyban van. A test és a mozgás mellett dönt.
Mindkettő.

Hát nem érted, hiába mondom? Figyelj, meg-
mutatom!

Bizonyos értelemben mindkét előadásban
ugyanaz történik: zene szól, zörejek, hangok:
mindig van annyi fény, hogy lássuk, ki mit csinál.
Megemeli a kezét, oldalra billenti a fejét, rúg, si-
mogat, játszik az arcával. Megmutatja, hogy mit
gondol.

Ezen a ponton a két előadás nemcsak egy-
más mellé állítható, hanem pontosan össze is
mérhető. Bozsik Yvette munkája az elgondolás
minőségében, szellemi sűrítettségében fölötte
áll Vajdai Vilmos rendezésének. Nem csupán
azért, ahogyan megmutatja mozdulattal, testtel

Rajkai Zoltán és Csákányi Eszter
a Boszorkányokban

a gondolatot, hanem azért is, mert amit kifejez,
az rétegzettebb, bölcsebb és inspirálóbb is a Bo-
szorkányok előadásánál.

A Boszorkányok és az Úrnő ugyanazt a metó-
dust alkalmazza a színpadi idő strukturálására:
epikus dramaturgiát. Mindkét előadás elmesél
valami olyasmit, ami akár szavakkal is elmond-
ható lenne, bár alighanem csonkábban, színtele-
nebbül.

A Boszorkányok szünetig tartó első része ke-
rek történet. Három loncsos, szürke, csoszogó
boszorkány vetélkedése a karcsú, fénylő ifjúért,
akit harcuk közben végül elemésztenek. Egy-
másnak esnek, küzdenek a szűk, mélyített tér-
ben, sebeiket nyalogatják, mutatják, hogy mire
vágynak: hol vetélytársaik halálára, hol meg a
szép ifjúra. Közben szól a zene. Minden jól van:
legfőképpen az, hogy Csákányi Eszter felszaba-
dultan használja a testét, hogy Szabó Győző ko-
molyan, teljes odafigyeléssel dolgozik, hogy Isa-
belle Lé, a táncos-koreográfus nem „táncolja le"
a színészeket, hogy Rajkai Zoltán olyan tud lenni,
mint egy kívánatos bábu. Nincs semmi baj a
munkával, az energiával. Mégis baj van az elő-
adás egészével: szűkös, és rendre beleesik a
történet szimmetrikus lefordításának hibájába.
Éppen azt nem használja ki, amit a mozgás, a lát-
vány többletként kínál. Nem ad semmit hozzá
ahhoz, ami amúgy is elmondható lenne. Nem ke-
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Isabelle Lé

rekedik egy, a szavaktól megszabadult gondo-
lat, és így csaknem kárba vész minden felhasz-
nált energia.

A második részben Isabelle Lé egyedül tán-
col, szintén a kelleténél jobban tapadva előadá-
sa gondolati és tárgyi jelképeihez.

A tánca szóval szembesítve óriási szabadsá-
got rejt, ugyanakkor persze az érthetetlenné vá-
lás félelmét is. Bátorság és feszítő igény kell ah-
hoz, hogy a táncos, a koreográfus a mozdulatot,
a testet alkalmasnak és elégségesnek tartsa a
kifejezésre. Ideális esetben létrejön egy szavak
feletti és sokszor azoknál pontosabb gondolat.

A Boszorkányok tisztességes fordítása egy
szavakkal is elgondolható, nem túl érdekfeszítő
történetnek. Unásig ismételt erénye az eltérő
megoldások keresésében van. Bozsik Yvette is
epikus alapokból indul ki. Báthory Erzsébet le-
gendáját használja fel a legveszélyesebb hibát

szerencsére kikerülve. Nem a szexuális csapon-
gás, a vérengző gyilkos felszínes képzetével
foglalkozik, hanem beljebb ás: a másoktól
különváló, magányos, de vágyaktól feszített,
tehát mindig másokra gondoló asszony az Úrnő
figurája. Egy belső történetet követ nyomon
Bozsik és

Bozsik Yvette az Úrnőben
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Péntek Kata (a szolgáló) mozgása. A produkció
így megszabadul a második kínálkozó hibától is,
attól, amelytől a Boszorkányok elvérzett. Nem
eseményekhez kötött történetben mozog, ha-
nem a lélek tájain játszódó, a reálistól eloldott,
mégis rendszerezett, az érzelmek logikáján to-
vábbgördülő eseménysorban. A szív mesél így.
Nem a történetet, hanem annak következmé-
nyeit szövi egységgé. Az eseményekre (a test
eseményeire) adott válaszok (a lélek válaszai)
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űzik egybe ezt a mesét. Ha valamire, akkor
rre alkalmas igazán a tánc. Ideális esetben
tánahajol az utolsó értelemmorzsának is,
mit aztán mozdulattá képes alakítani. A tánc

egalább annyit szorít ki a tapasztalatból,
i n t a költői szó. Csakhogy a tánc sze-

encsés esetben nem kötődik a beszéd
truktúrájához. Bozsik Yvette mintha egyre
iztosabb lenne ebben. Képes arra, hogy
utonóm rendszert, teljesen önálló paramé-
erekhez igazított gondolatkört rendezzen be.

test mozdíthatóságára és mozdulat-
anságára épít. Arca mára a legjobb szí-
észnőké. Pontos és irányítható.
Előadásával kapcsolatban mégis vannak

enntartásaim. Finomság és részletező fi-
yelem dolgában ugyanis kívánnivalókat hagy
aga után. Pontossága és aprólékossága

supán a testre vonatkoztatva érvényesül
aradéktalanul, de nehezebb terepen, a lélek

ájain már sokkal elnagyoltabb a

ndrzej Wajda egyike a világ kimagasló alkotó
zemélyiségeinek. Filmjeinek és színházi
endezéseinek se szeri, se száma, s ezek
özött több a csúcsteljesítmény, minta bukás.
ilágpolgár -- Tokióban éppúgy rendez, mint
árizsban -, de a lengyel művészet megszállott

gehirdetője; Krakkóban van a háza, de lakhely
ehová nem köti, ott-hontalanul bolyong, új és új
ihívásokat keresve. Amikor filmet forgat, a
zínház intimitása után vágyakozik, ha
zínpadon rendez, alig várja, hogy újra
iléphessen a szabad ég alá, s naponta másik
elyszínre követhesse a kamerát. Már húsz
sztendeje annak, hogy első ízben megfogadta:
em rendez többé filmet; azóta többször is meg-
jította fogadalmát. A hetvenes évek filmjeinek

abirintusában elveszettnek érezte magát - ma,
özel a hetvenhez, úgy véli, elveszítette a közön-
égét, a mai publikum titkaiba már nem képes
ehatolni. Festőnek tanult, s ha színházat csinál,
lapelvének tekinti, hogy saját maga tervezze a
íszleteket, ám mind a filmnél, mind a
zínháznál fontosabbnak tartja az irodalmat. „A
öltészet indít meg bennünket, amely pedig
oltaképpen csak egy kicsiny csoportjára hat az
mbereknek" - vallja. Irodalmon azt az irodalmat
rti, amelyen felnőtt, noha eljátszik a
ondolattal: milyen

figyelme. Sietős és néha közhelyes megol-
dásokat mutat. Egy bezárt és eksztatikusan
vágyakozó nőben több, sokkal több van
ennél. Több erő, nagyobb radikalizmus és
végletesebb elszántság.

Ezt, remélem, Bozsik Yvette is sejti.

Boszorkányok (Kamra)

Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Salamon Eszter. Ko-
reográfia: Isabelle Lé. Fény: Bányai Tamás. Ren-

dezte: Vajdai Vilmos.
Szereplők: Csákányi Eszter, Isabelle Lé, Rajkai
Zoltán, Szabó Győző, Vajdai Vilmos.
Zenészek: Balogh Mari, Salamon Eszter, Timár
Andor, Vajdai Vilmos.

Úrnő (Kamra)

Koreográfia: Bozsik Yvette. Zene: Jean-Philippe
Héritier.
Tér: Ravasz András. Műtárgyak: Ádám Zoltán,
Szili István.
Jelmez: Velich Rita.
Előadják: Bozsik Yvette és Péntek Kata.

jó is lenne, ha Sigmund Freud művei nevelték
volna föl. Az ő könyveit Mickiewicz, Stowacki,
Wyspiański írták, s ez kezdettől fogva meglehe-
tősen széles korlátot állított közé és a világ közé.
Hazafias kötelességének érzi, hogy
megpróbál-ja kitolni ezt a korlátot, s az örömöt,
hogy lengyel darabot lengyel rendezésben
mutathat meg valamely külföldi közönségnek,
nem annyira a darab tartalma, inkább az ügy
iránti szenvedély váltja ki benne.

Minden irodalmi alkotás közül máig Wyspi-
ański Menyegzője jelenti a legnagyobb kihívást
Andrzej Wajda számára. Legelőször 1963-ban
rendezte meg a krakkói Stary Teatrban. 1971-
ben filmet készített a műből, 1991-ben ismét a
Stary Teatrban vitte színpadra. A negyedik mér-
kőzésre a Salzburgi Ünnepi Játékok hívta meg
Wajdát, s a Salzburgban készült előadást nem-
csak 1992-ben, hanem a következő nyáron is
műsorra tűzték. Ez idő tájt kérte fel a budapesti
Nemzeti Színház igazgatósága a lengyel mű-
vészt a magyarországi vendégrendezésre. Waj-
da elfogadta a meghívást, a próbaidőszak elé
azonban a legkülönfélébb akadályok tornyosul-
tak. A bemutató eredetileg 1993. április végére
volt kitűzve. Hiteles sajtóforrásokból az derül ki,
hogy „a Nemzeti Színház színészei ez év
febru-

árjában már találkoztak a rendezővel", továbbá,
hogy „a rendező április második felében Buda-
pestre készül, hogy részt vegyen a darab
próbái-nak végső szakaszában, és elvégezze az
utolsó simításokat". Ugyancsak 1993
tavaszáról származik az a hír, miszerint
Bodolay Géza, a Nemzeti Színház rendezője
Varsóban fölkereste a mestert;
megbeszélésükről hangfelvétel is készült.
Wajda levélben rögzítette találkozásukról
alkotott véleményét, ebből idézek: „Az első
fel-vonás próbáiról készített videofelvétel
megtekintése után arra a következtetésre
jutottam, hogy a Menyegzőnek Budapesten csak
úgy van esélye a sikerre, ha lehetővé tesszük a
rendezőnek (!), a díszlettervezőnek (!) és a
színésznek (!), hogy saját művészi
elképzelésüket mutassák be Wyspiański
darabjáról. Csak ilyen megoldás eredményez
élő előadást a magyar közönség számára."
Eszerint ebben az időpontban Andrzej Wajda
nem akart volna az előadás kizárólagos
rendezője lenni, és díszlettervezőjének sem a
feleségét szánta? Nézzük tovább: „Ebben a
szituációban a Menyegző új színrevitelét kell
megalkotni, a fiatal magyar rendező munkáját,
amelynek vázlatát a videokazettán láttam. Ez
nem a salzburgi színrevitelem megismétlése (!),
ugyanakkor olyan más erényekkel rendelkezik,
melyek a további próbák során kifejlődhetnek, és
egészen bizonyosan jó eredményre vezetnek.
Ebben biztos vagyok. Egyébként is, az utolsó
próbák idején, 'a bemutató előtt lehetőségem
lesz a végleges javításokat elvégezni a színé-
szekkel..." A levél dátuma: 1993. április 2.

A levélben foglalt ígéret ellenkezőjét közölte
április 7-én a Nemzeti Színház vezetősége a
társulattal. vagyis hogy Andrzej Wajda egyéb
elfoglaltságai miatt április végén nem tud

Budapestre jönni, ezért a próbák ősszel
folytatódnak. Két hét múlva újabb nyilatkozat lát
napvilágot a napisajtóban. Ezúttal Krystyna
Zachwatowicz, Wajda felesége tudatja, hogy a
nemzeti színházbeli be-mutató azért marad el,
mert a múlt nyári salzburgi Menyegző-előadás
újra a Festspiele műsorán szerepel, márpedig
mind a rendező, mind a feleség (aki a „filmes"
Menyegzőjelmezeit is tervezte) ragaszkodik
hozzá, hogy a budapesti előadáson a korábban
az ő elképzeléseik szerint elkészített díszletek
és jelmezek szerepeljenek. Tehát: a salzburgi
szériát követően a díszleteket át fogják szállítani
a magyar fővárosba.

Mi történt ebben a két hétben? Mi okozta a vál-
tozást? Miért változtatta meg Wajda a vélemé-
nyét? Miféle ráhatások érhették, hogy ilyen, szín-
házesztétikailag baljósnak minősíthető döntést
hozzon? Hiszen tagadhatatlanul leleményes,
praktikus megoldás megmenteni a nagyszerű
színpadkép jóformán vadonatúj faácsolatait és a
gyönyörű lengyel népviseleti jelmezeket a lese-
lejtezéstől, s átmenteni egy másik előadásba,
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WAJDA ÉS A NEMZETI
WYSPIAŃSKI: MENYEGZŐ


