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Veszprémiekkel
Lengyelországban

A nyár elején a veszprémi Petőfi Színház
meghívására részt vettem a társulat len-
gyelországi turnéján. A veszprémiek a
Jelenia Góra-i Norwid Színház elmúlt évi
vendégjátékát viszonozták. Kevesen tudják
ugyanis, hogy tavaly ősszel a két színház
együttműködési megállapodást kötött,
amelyről a két vendégjáték után és az
újabb tervek ismeretében nyugodtan
elmondhatjuk, hogy mindkét színház, de
mindkét ország színházművészete számára
is valóban nagyon hasznosnak bizonyult,
és követendő példa lehet többi színházunk
számára is.

Mielőtt azonban a lengyelországi ven-
dégjáték részleteiről beszámolnék, egy
adósságunkat törlesztve, ha röviden is, de
szeretnék visszaemlékezni a Norwid
Színház elmúlt őszi vendégszereplésére,
amelyről sajtónk jóformán meg sem em-
lékezett, pedig a Veszprémben látott három
előadás egyértelmű szakmai és kö-
zönségsikert aratott.

A Norwid Színház az egyetlen színház
Jelenia Górában, ezért a legkülönbözőbb
közönségigényeket kell figyelembe vennie.
A színház széles skálájú repertoárján a
zenés darabok, a mai drámák, valamint a
lengyel és a külföldi klasszikusok egyaránt
megtalálhatók. Ennek megfelelően
választották ki a veszprémi vendégjátékra
hozott három produkciót is. A lengyel
klasszikusokat Juliusz Slowacki Beniowski
című romantikus játéka képviselte. A

Beniowskiban a tréfa a lírai vallomással, az
irónia a mély erkölcsi tanítással keveredik,
de megtaláljuk benne a lengyel nemzet
hibáinak gúnyos, önironikus bírálatát is.
Az előadást a Varsói Nemzeti Színház
világhírű igazgatója, főrendezője és
színésze, Adam Hanuszkiewicz alkalmazta
színpadra és rendezte. Hanuszkiewicz
rendezése hűen követi a költemény
hangulatát, de ugyanakkor egészen sajátos
színházi nyelvet és formát talált a mű
tartalmi gazdagságának és csapongó
ritmusának tolmácsolására. A zenés mű-
fajt Leon Schiller Dalosbódé című játéka
képviselte, amelyet a szerző XVI-XX.
századi régi lengyel szokásokból és zenei
motívumokból állított össze. Az előadást a
színház igazgatónője, Alina Obidniak
rendezte. A stúdióelőadások közül Zbig-

niew Herbert Lalek című költői játékát
hozták el Veszprémbe. A Lalek a halál
egyszerű, természetes hétköznapiságáról
s z ó l ó dráma, amelyet Riszard Major
rendezésében játszottak. Ennyit röviden az
előzményekről.

A veszprémi Petőfi Színház június 24-én
Kocsis István A nagy játékos és G. B. Shaw
Széptevő című darabjaival indult ki-
lencnapos vendégszereplésére Jelenia
Górába. Jelenia Góra (Szarvashegy) az
Óriás-hegység lábánál fekvő, történelmi
múltú város. A legenda szerint a XII.
században alapította III. „Ferdeszájú"

Boleszláv. A festői szépségű városnak ma
hatvanezer lakosa van. Fontos
idegenforgalmi, ipari és kulturális
központ. Négy felsőfokú iskolája
működik. A várost évente másfél-millió
turista keresi fel. Zakopane után az ország
második legnagyobb síparadicsoma. Az
elmúlt évben megyei (vajda-sági) székhely
lett. A város, de az egész vajdaság
kulturális életének központja a színház,
amely nemrégiben vette fel a nagy
romantikus költő, Cyprian Norwid nevét.
Alina Obidniak három éve igazgatója a
színháznak. Érdeklődésünkre készségesen
tájékoztatott bennünket a színház
múltjáról, jelenéről, művészi
célkitűzéseiről, terveiről. A színház tavaly
ünnepelte fennállásának harminc-éves
jubileumát. A Jelenia Góra-i színház volt
az első, amely a háború után a nyugati
országrészben működni kezdett. Nézőtere
ötszáz személyes. Évente háromszáz-
háromszázharminc előadást tartanak.
Ebből száz stúdióelőadás, száz-száz a
székhelyen és száz-százhúsz a tájon tartott
nagyszínházi előadás. A lengyel
színjátszás számos nagy egyénisé-gének
pályája itt, ebben a színházban kezdődött.
A színház tagja volt többek között Adam
Hanuszkiewicz és Kazimierz Dejmek is. A
színház működési rendje hasonló a
veszprémiekéhez, hiszen a Norwid
Színház is körzeti rendszerben működik,
tájelőadásokat tart Alsó-Szilézia kisebb-
nagyobb városaiban. Wroclawban például
három stúdióelőadásukat és n é g y

nagyszínházi produkciójukat mutatják be.
Három éve nyílt meg a színház Stúdió-

színpada, ahol elsősorban kísérleti, ta-
nulmányi jellegű előadásokat tartanak,
hogy a nehezebb fajsúlyú, modern mű-
veket és előadásokat kedvelők igényeit is
kielégíthessék. A stúdióban három év alatt
nyolc bemutatót tartottak. A szerzők
között találjuk a színház névadóját,
Norwidot, valamint Wyspianskit,
Mrożeket, Witkacyt, Sartre-t és Słowackit.

A Jelenia Góra-i Norwid Színházról az
utóbbi időben egyre több szó esik. A
közismerten magas színvonalú lengyel
színházművészeten belül tekintélyes mű-
vészi rangja van. A színház munkáját,
fejlődését az egész lengyel színikritika
megkülönböztetett figyelemmel kíséri. A
színház tekintélyét és a fokozott figyelmet
elsősorban a fiatalokból álló lelkes társulat
(harmincnyolc színészből huszonhárom
fiatal) biztosítja, valamint az, hogy a
lengyel színházművészet számos kiváló
művészével tart fenn szoros kapcsolatot. A
színház művészeti vezetőinek véleménye
szerint ugyanis nincs egy üdvözítő
színházi irányzat, békésen megfér--nek
egymás mellett a különböző rendezői,
tervezői elképzelések. A gyakorlatban ezt
tökéletesen igazolja, hogy a Norwid Szín-
házban rendszeresen a legkiválóbb - ko-
rántsem egy stílust követő - lengyel ren-
dezők dolgoznak. Állandó vendégrende-
zője a színháznak Henrik Tomaszewski, a
wroclawi Pantomim Színház igazgatója,
Krzysztof Pankiewicz rendező és díszlet-
tervező. Több előadás rendezője volt már
Adam Hanuszkiewicz is. A díszleteket és
jelmezeket olyan világhírű tervezők
készítik a színház számára, mint Kazimierz
Wiśniak, Marian Kołodziej és Jan
Banucha.

A nagy színház műsorán a lengyel
klasszikusok mellett Shakespeare, Molière,
Ibsen és Vasziljev művei, valamint zenés
darabok szerepelnek. A próbaidő itt sem
hosszabb, mint nálunk, átlagosan négy hét.
Személyesen is meggyőződhettünk viszont
arról, hogy Lengyelországban, így Jelenia
Górában is milyen fontos szerepe van a
kulturális életben a színháznak, milyen
fontosságot tulajdonítanak a színház
közművelő szerepének. A város és a
megye minden lehetséges eszközzel -
erkölcsileg, anyagilag egyaránt -
támogatja, segíti a színház működését. Jó
példa erre a veszprémi Petőfi Színházzal
létesített kapcsolat, a figyelmes,
nagyvonalú vendéglátás is. A színház
igazgatónője büszkén, dicsekedve
újságolta, hogy a színház annyi színész-
lakást kap, ahányra csak szüksége van. A
színház költségvetése sem kötött, ha-nem a
mindenkori szükségletnek és jogos
igényeknek megfelelően változik.
Nemrégiben például kétmillió zlotyt kap-
tak egy kézzel szőtt függönyre, amelyet az
egyik legjobb díszlettervező tervez a
színház számára. Persze mindezekhez
azért tudni kell, hogy Alina Obidniak
igazgatónő kitűnő szervező, csak a
színházért élő nagyszerű művész. És
szeren-



csés is, hiszen mint később megtudtuk, a
megyei tanácselnök (a vajda) a színház
történetéről készítette doktori
disszertációját ...

A Norwid Színház művészeti rangját
bizonyítja, hogy két éve a Modern Szín-
darabok Wroclawi Fesztiválján második
díjat nyert. Évek óta rendszeresen meg-
rendezik a Jelenia Góra-i Színházi Napo-
kat, amelyre a legjobb lengyel együttesek
kapnak meghívót. Ez év tavaszán Dél-
Amerikában vendégszerepeltek. Jártak
Costa Ricában, Kolumbiában, és résztvet-
tek a III. Venezuelai Nemzetközi Fesz-
tiválon, ahol óriási sikert arattak Molière
Don juan című drámájával; amelyet
Krzysztof Pankiewicz rendezett. Nyolc
előadást tartottak, és a zsüritől minden
alkalommal a maximális tíz pontot kapták.
A sikeres turnéról megjelent mint-egy
háromszáz elismerő kritikát és a nyolcvan
televíziós, valamint rádiós szereplés
dokumentumait egy vaskos kötetbe
gyűjtötték össze.

Ottlétünk idején három új produkció,
Slowacki. Hor tynski j e , Witkiewicz
Belzebub szonátája és Schwarz-Mlynarski-
Malecki Árnyak című darabjainak
előkészületei folytak. Ez utóbbi egy új
musical, amelynek próbáira mi is
bepillanthattunk. A próbán különösebb
meglepetés nem ért bennünket. Az operett
és a musical határán álló fülbemászó
muzsikájú, könnyed, szórakoztató, szép
kiállítású előadás körvonalazódott
előttünk. Sokkal nagyobb izgalmat okozott
a színház stúdiójában látott Sartre-előadás,
a Zárt aj t ók mögött (nálunk Zárt tárgyalás
címen ismert), amelyet Krzysztof
Pankiewicz rendezett. Sartre leás a lét és a
semmi, az élet és a halál, a szolgaság és a
szabadság örvényében vergődő emberi
lélek mélységeibe. Drámáiban igazi
szenvedélyek ütköznek meg. Sartre
szószéknek tekinti a színpadot, mivel jól
tudja, hogy bölcseleti és társadalmi
eszméinek, egzisztencialista filozófiájának
legjobb szó-szólói az eleven hősök
lehetnek. A drámát játszó négy egészen
kivételes képességű színész (Maciej
Staszewski, fanina Jankowska, Maria Maj,
Stanislaw Cichocki) ritkán látható és
átélhető, felejt-hetetlen színházi élményben
részesített bennünket. Tolmácsberendezés
nélkül tökéletesen értettük is minden
szavukat, mozdulatukat. Mélyen átélt,
mesteri játékukkal magukkal ragadták a
közönséget. Tökéletesen érzékeltetni
tudták a dráma túlfűtött légkörét, a
társadalmi kötelékek okozta
szenvedéseket, a nemi kapcsolatok
kilátástalanságát s az ember

szörnyű magára hagyatottságát. Nem vál-
tott ki visszatetszést vagy megbotrán-
kozást az a jelenet sem, amelyet két szí-
nész meztelenül játszott. A drámai szitu-
áció ugyanis lehetőséget adott erre, az
artisztikus szinészi játék pedig hitelesí-
tette a jelenetet.

A várossal és a színházzal történt két-
napi ismerkedés után elérkezett a magyar
művészek bemutatkozása, az első fellé-
pés. Nagy volt a sürgés-forgás, az izga-
lom. Vajon megérti-e a lengyel közönség
Kocsis István elsősorban szövegre épülő,
gondolati drámáját. A könnyebb meg-
értéshez kívánt a színház segítséget nyúj-
tani az itthonról vitt tolmácskészülékek-
kel. Aggodalmunk azonban felesleges-
nek bizonyult. A lengyel közönség végig
feszült figyelemmel kísérte az előadást és
a dráma végén vastapssal jutalmazta a
színészi alakításokat, elsősorban Dobák
Lajos kiforrott játékát. Hangos kiáltá-
sokkal követelte színpadra a rendezőt.

A sikeres bemutatkozás után másnap
már nyugodtabb légkörben készült a tár-
sulat a Széptevő előadására. Shaw szelle-
mes iróniája, a mozgalmas, ötletgazdag
rendezés és a színészek önfeledt komédi-
ázása Jelenia Górában is érvényesült.

A vendégjáték utolsó előadását a kö-
vetkező nap Alsó-Szilézia központjában a
félmillió lakosú Wroclawban játszotta a
társulat. A nagy játékosnak itt is szép si-
kere volt, pedig a kánikula, a közel negy-

venfokos hőség nemcsak a színészeket, de
a Modern Színház (Teatr Wspólczesny)
közönségét is megviselte.

Elutazásunk előtt a két színház vezetői
megállapodtak a mindkét fél számára
hasznosnak bizonyult kapcsolat tovább-
fejlesztéséről, az együttműködés kiszé-
lesítéséről. A társulatok újabb kölcsönös
vendégszereplésén kívül rendezők, terve-
zők cseréjét is elhatározták. A jövő évad-
ban lengyel drámát rendez Veszprémben
Krzysztof Pankiewicz, míg Pétervári Ist-
ván Jelenia Górában állít színpadra egy
magyar darabot.

E tudósításnak nem lehetett feladata,
hogy a szívélyes vendéglátásról, az apró
figyelmességekről, a néha fárasztó, de
nagyon szép kirándulásokról, hegyi
túrákról, a hangulatos estékről, a szakmai
beszélgetésekről, a két társulat művészei
között fonódott barátságról beszámoljon,
pedig ez' sem lebecsülendő haszna a két
színház példamutató kapcsolatának.

Jelenet a Jelenia Góra-i Norwid Színház előadásából. Sartre: Zárt tárgyalás


