
1Bruno Grieco (sz. 1922) a prátói konferencia
fő .szervezője. Újságíró, de több kisfilmje is díjat
nyert. Cesare Zavattinival ő alapította meg 1959-
ben a „Szabad film" :fesztiválját. Részt vett az első
„utcaszínház" munkájában 1967-68-ban, 1972-ig
pedig az Unitŕ fesztiválok népszerűsítésében és a
decentralizáció kiszélesítésében. jelenleg az OKP
kulturális osztályán a színházi ügyek felelőse.

2Luig i Squarzina (sz. 1922) Strehler mellett az
ún. tradicionális színház legkiválóbb rendezője.
Több mint tíz évig a genovai Teatro Stabile, 1976-
tól a római Teatro Argentina igazgatója. Nagy
sikerű rendezései: La Romagnola, 8 settembre,
Cinque giorni al porta és a legutóbbi Rosa
Luxemburg c. dokumentumdarab. Írói munkássága
is ismert. Darabjai (Tre quarti di luna -
Háromnegyed hold 1953, La Romagnola 1959)
történelmi, politikai problémákat tárgyalnak.

3Dario F0 (sz . 1926) színész, rendező,
drámaíró. Hírnevet szatirikus darabokkal ( I l dito
nell'occhio - Ujj a szemben 1953, I sani da legare

Megkötözni való egészségesek 1954) , valamint
múlt századi és régebbi komédiák előadásával
alapozta meg. Olaszország legtehetségesebb mimus
színésze 1968-ban otthagyja a tradicionális
színházat és oroszlánrészt vállal az új színi tér
népszerűsítésében és a színház decentralizációjá-
ban. Társulatával (La Comune di Dario Fo) be-
járja az egész országot, művésze/éhen egyre politi-
kusabb, darabjai a propagandaszínház felé ten-
dálnak. A z utóbbi évek legnagyobb sikere a „Mis-
tero buffo" 1969, az 1200-as évek guillare szö-
vegeinek feldolgozása, valamint ulrabalos színezetű
komédiái, mint pl. a Non pago, non pago (Nem
fizetek) 1974, Il Fanfani rapito ( A z el-rabolt
Fanfani) 1975, La marijuana della mamma é la piu
bella ( A mama marihuánája a legszebb) 1976

'Mario Ricci (sz. 1928) az olasz kísérleti szín-
ház legnevesebb alakja. 1961-62-ben a stockholmi
Marionet teatrennál dolgozik, majd vissza-tér
Olaszországba, ahol megnyitja az első pince-
színházakat. Munkásságára a színház és képző-
művészet kölcsönhatásának kutatása jellemző,
kísérletei nagy hatással voltak az avantgarde
színház fejlődésőre is. Leghíresebb előadásai:
Gulliver utazásai, Lear király, Moby Dick, Ulisszesz
hosszú utazása stb. A cím gyakran csak űrügyül
szolgál és az eredeti szövegre utalást is alig találunk.
Színháza szinte kizárólagosan a mozdulatokra épít
(gesztuális) , a szavaknak csak hangzás-szerepük
van.
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Műfajok között

Médeia és Ilka
Először csak annyit tudunk, hogy Szendy
Ilka megölte a szeretőjét, Gönczi Dénest.
Éjfél előtt ölte meg, most már közeleg a
dértől csapzott márciusi reggel : a férfi ott
fekszik az ágyban, szótlan, mozdulatlanul.
Ilka kábultan rendezkedik, s amikor
lesikálja az ollóról a rábarnult friss
rozsdacsíkot, akkor kezd felderengeni,
hogy ezzel az ollóval ölte meg. Az első
pillanattól fogva természetszerűen arra
vagyunk kíváncsiak, főleg mi,
asszonyolvasók: miért ölte meg? Nem
megütődve vagy elítélőn, eleve elhatá-
rolva magunkat egy őrült vagy szörnyeteg
gaztettétől, hanem a végletes asszonyi-
ságban rejlő tébollyal közösséget vállalva
lessük: indokolt-e, érthető-e? Mit tett
Dénes, vagy inkább mit nem tett: a tipi-
kusan férfiúi józanság, illetve hamisság
melyik megbocsáthatatlan bűnébe esett,
amivel előidézte azt a lelkiállapotot, amit
egy asszony leglényegében halálosan
sértőnek, megalázónak, elviselhetetlen-
nek érez, amire nem reagálhat másképp

ösztöneiben egyetlen asszony sem rea-
gálhat másképp, csupán az
átlagasszonyoknál az etika beidegzett
konvenciói csírájában elfojtják már a
kivitelezés felé irányuló első
akaratvillanást is -: meg kell ölnie, meg
kell semmisítenie azt az embert, akiről
kiderült - mi derült ki? Leggyakrabban,
Ilka esetében is: hogy nem társa többé,
nem vállalja tovább a vele való
közösséget, nincs bátorsága magáénak
tudni azt az énjét, amelyik őhozzá
ragaszkodik, egy különös és le-nyűgöző,
izgalmas és felháborító, idegen, fölötte
álló és senkihez sem hasonló asszonyhoz.
Meg kell ölnie azt, aki nélkül nem tud
élni, meg kell ölnie, mert menekül tőle, s
az asszony nem élhet azzal a tudattal,
hogy a férfi továbbra is a világon van,
járja a maga útjait, noha már nem hozzá
tartozik. A férfi, aki ekkora adományban
részesült: egy ilyen asszony lett az övé,
emelte őt magához, most képes rá, hogy
megvesse, szabadulni akarjon; inkább
vállal akármilyen szürkeséget,
hétköznapiságot, sematikus karriert vagy
akár az Óperenciás tengert .. .

Gönczi Dénes az Óperenciás tengert
választotta: úgy döntött, hogy Ameriká

ba megy, elmegy a többi falujabeli férfi-
akkal. Nem bírja tovább ezt a kettősséget:
itt a „kisasszony", a gazdag városi ipa-
roslány a maga zárt, túlfűtött világával,
amott a felesége, Mari, meg a gyerekek,
falusi portájukon, a család és az otthon
szeretett kötelességeivel. Gönczi Dénes
tudata nem viseli el a hasadtságot, egy-
szerűen menekülni akar, s tudattalanja
talán még azt is érzi, hogy a halálba me-
nekül. Gönczi Dénes szereti Ilkát, tudja,
mekkora „adomány" a szerelme, de fél is
tőle, mert megérzi benne a rendkívüli,
öntörvényű némbert; akkor érzi meg
igazán, amikor Ilka anyja haldoklik a
másik szobában, s a „kisasszony" ahelyett,
hogy mellette maradna, ágyába vonja
szeretőjét: hogy ez a lány mindenre képes.
Hogy is értené meg Dénes, hogy Ilka
belső törvényei szerint ez a természetes:
épp akkor kívánja őt a legjobban,
magánya ellen, amikor ez a magány mind
közvetlen alakjában, mind baljós fantom-
ként: a halállal való találkozás
négyszemköztiségének emberi erővel el
nem viselhető pillanatában maximális
iszonyatával tör reá, zuhan bele az
életébe?

Iaszón, Médeia férje, a sematikus kar-
riert választotta: karrierje érdekében
döntött úgy, hogy elhagyja az egzaltált,
rendkívüli asszonyt, a „boszorkányt", s
beházasodik a királyi családba. Ez azon-
ban csupán az indokok felületesebb, lát-
ható síkja. laszón nem bírja elviselni Mé-
deiát, aki több nála, akitől mindig csak
kapott és elfogadott, s akinek lényegileg
soha nem nyújthatott egyebet, csupán
férfiúi szépségét, a testét. Iszonyodott
Médeia rémtetteitől? Az antikvitás
héroszaitól távol állt az efféle morális ér-
zék; például Héraklész rémtetteit alig
emlegeti a hagyomány, csupán igazság-
talan sorsát variálja-alakítgatja, egyre na-
gyobb nimbusszal övezve feltétlenül ro-
konszenves alakját. Médeia megölte
öccsét, hogy megkönnyítse laszónnak a
szökést az aranygyapjúval, majd saját
lányai által ölette meg Peliasz királyt; de
Iaszón lelkifurdalás nélkül fordította
hasznára c szokatlan cselekvéseket. Va-
lószínű, hogy Médeia a „Napleány"

mivoltával, rendkívüliségével, idegensé-
gével már megismerkedésük pillanatától
kezdve egyszerre vonzotta és taszította a
sikerszomjas, célratörő, de magától bol-
dogulni nem tudó királyfit. Ez a másmi-
lyenség akkor vált egyértelműen taszítóvá,
amikor a „civilizált" hellén világba kívánt
ismét beleilleszkedni, egy olyan világba,
ahol az asszonyok eleve aláren-



deltek, és fölnéznek a férjükre, ahol a férfi a
Nap és az asszony a Hold.

Iaszón vetett szemet Médeiára, vagy
megfordítva ? Nem ez a lényeges : Médeia
azonmód akcióba lépett Iaszón érdekében,
a cselekvő szerelem megtestesítője volt.
Az aktivitás a közvélemény szerint férfias
vonás, de helyesebb azt mondani: Nap-
vonás. Nyilvánvaló, hogy a cserbenhagyott
Médeia nem nyugodhat bele kudarcába,
hogy a kétségbeesés mélyéről, ahová,
szavai szerint, azért zuhannak az
asszonyok, mert nem kereshetnek
otthonukon kívül, baráti körben feledést,
mint a férfiak - „Mi meg saját lelkünkbe
nézhetünk csupán" - a cselekvésbe me-
nekül: bosszútervet kovácsol. A kétség-
beesés kicsíráztatja azt az asszonyi tébolyt,
mely a Napleány belrendszerében eleve
adott: az érzelmektől, indulatoktól
vezetettség teljes irrealitását. A szenve-
délyes, lelke legmélyéig feldúlt Médeia
embertelen, vagy jobban mondva: nem-
emberi - a Naptól való - bölcsességgel
férje megsemmisítésének bonyolultabb
módját terveli ki: nem öli meg, az túl
egyszerű lenne, annál sokkal többet akar:
úgy teszi boldogtalanná, hogy a boldogság
minden további lehetőségétől is meg-
fosztja. Ezért öli meg az új mátkát, majd
saját gyermekeit:

Nem látja általam szült fiát soha
már élve, és az új asszony sem szül neki
több gyermeket, mert rút halállal pusztul el
rút vétkeért, hatnak reá a mérgeim.

Bosszútervének láncszemei könyörtelen
következetességgel kapcsolódnak egy-
máshoz, szinte nem is érti a korinthoszi
asszonyok intő ellenvetéseit:

KARVEZETŐ: Mered megölni,
asszony, önnön magzatod?

MÉDEIA : Ha így sebzem meg legfá-
jóbban férjemet?!
A végzetes percben, amikor sor kerül a
gyermekgyilkos cselekedetre, már-már
megtorpan, hiszen mint érzelmi-indulati
lény, anyaságát is intenzíven éli át, de
látszatra épp „józan eszének" érvei pa-
rancsolják, hogy ne álljon meg a megkez-
dett úton, hiszen

Mindenképp meg kell halniok, s ha sorsuk
ez, inkább ölöm meg őket én, ki szültem
is.

Saját gondolatvilágán belül logikus, hogy
joga van így dönteni: úgy érzi, ő adta
gyermekeinek az életet, tehát el is veheti
tőlük. Médeia ma, a huszadik században,

ugyanezzel az érveléssel megy az abor-
tuszbizottság elé: jogomban áll dönteni a
saját gyermekem életéről-haláláról.

Szendy Ilka éppúgy nem ismer morális
gátlásokat, mint Médeia; váratlanul éri a
sérelem, de ösztönös reakciója hibátlan.
Nem Dénes „csábította el", ő szemelte ki
magának, „emelte magához" Dénest, ez
azonban Ilka érzékelésében nem csökkenti
a férfi részességét, felelősségét. S most
Dénes menekülni akar, ráadásul, úgy
látszik, búcsú nélkül, suttyomban, anélkül,
hogy döntését tudomására hozná. Gönczi
Dénes, az egrestelki kapás, egyedül mert
dönteni a kettejük dolgáról, s őellene
döntött. Az sem menti, hogy nem Mari
mellett döntött, hanem ugyanannyira Mari
ellen is: mindkettejüktől, a kettős helyzet
elől szökött el.

Szendy Ilka megöli Dénest, s bűne fel-
fedetlen marad; a kútba, a holttestre zú-
dított kövek Ilkát húzzák-nyomják egyre
lejjebb, a bűnhődés műve előbb a lelkében
teljesedik be, felbomlasztva tudatát, az-
után életében is : szinte véletlenül öli meg a
vén Faggyas. Halálát megkönnyebbülten
fogadja az olvasó: szükségszerűen
következik a folyamatból, amit cseleke-
detével megindított. Úgy hal meg, mint a
nagy tragédiák hősnői: elkövetett tragikus
vétke csupán ilyen katarzisban oldódhat
fel.

Médeia, a Napleány, diadalmaskodik:
nem-emberi mivolta emeli magasba, di-
csőíti meg a porig alázott Iaszón előtt, a
Nap küldötte fogat deus ex machinája hozza
meg a menekvést. Ilka, az erdélyi tí-
márleány, elpusztul, mert földi nő, mert
ember: nem vonhatja ki magát a bűnhő-
dés, bűntudat, vezeklés törvényei alól.

Ezért antik tragédia Euripidész Mé-
deiája, és ezért modern regény - a legna-
gyobb magyar regények egyike - Szilágyi
István könyve, a Kő hull apadó kútba.

Varsói nyár

Milyen gyors az átállás, csodálkozom
magamra, amikor kilépek a verőfényes
varsói utcára: biztosan azért, mert annyira
az én városom ez is, talán még jobban,
mint Budapest, hiszen ezt felnőtt fejjel,
tudatosan választottam magaménak.

A belső átállás: jó itt lenni, s nemcsak
azért, mert később virágzik a hárs, és a
téren kofafélék árulják a gerberát, öt
zlotyjával szálját, hanem is, mert azon-
mód természetes, hogy veszek belőle,
hogy virágot veszek a sarkon, amikor lá-
togatóba indulok, teára vagy vacsorára
vagy csak úgy - jó ez a másság, amire

nyomban átváltok, mihelyt kilépek a var-
sói utcára,

hisz Varsó egészen más, mint Buda-pest,
és én is hadd legyek egészen más, mint
odahaza, ez a jó, mert összefügg
egymással a kettő: Varsóban másképp él
az ember, és ez önmagában is öröm,

mert például Varsóban színházba jár az
ember, ez az egyik fő foglalatossága,
színházba jár akkor is, ha nyár van, mert
Varsóban a színházak nyáron is játszanak,
persze telt házzal, de ha szerencséje van az
embernek, előadás előtt egy fél órával
sikerül jegyet szereznie, vagy délelőtt
megkörnyékezni a titkárnőt, azzal, hogy
Budapestről jöttem .. .

S bár nem mindegyik színház játszik,
hanem fölváltva, huszonöt varsói színház
közül csak két miniszínház tart hosszú
nyári szünetet, a többi vagy június köze-
pétől július végéig, vagy augusztus elejétől
szeptember közepéig, vagy nyár közepén
keresztbe - a gyakorlatban tizenkét színház
játszik júliusban, tizen-kettő augusztusban,
és még a legforróbb időszakban, július 22.

és augusztus közepe közt is játszik hat-hat-
, tehát az ember színházba jár a varsói
nyárban.

S bár Ödön von Horváth két darabból
eggyéötvözött komédiájának bemutatója
az Ateneumban őszre marad, s Choiński új
darabját a Powszechny augusztus közepén
mutatja be, amikor én már Temesvár utcáit
rovom - mégiscsak eljutok a Wspólczesny
két kitűnő előadására, megnézhetem a
parádés szereposztású Cseresznyéskertet és
Mrożek sokat vitatott, már eddig is számos
külföldi szín-padot bejárt új darabját, az

Emigránsokat.
Ahogy a lengyelek Csehovot játszanak:

annyira otthonosak ebben a világban,
mintha a saját nosztalgiáikat ironizálnák,
de olyan visszafogottan, hogy el-tűnődöm:
mit szólna hozzá Csehov, ha látná? Talán
nem illetné Maciej Prus rendezőt azzal a
szemrehányással, amivel annak idején
Sztanyiszlavszkijt: „Azt mondja - írta
levelében Szerebrovnak -, hogy sírt a
darabjaimon . . . De hiszen nem azért írtam
őket, csak Sztanyiszlavszkij csinálta őket
»könnyesre «. Én mást akartam. Csak meg
akartam becsületesen mondani az
embereknek: nézzetek magatokra, lássátok
meg, milyen silányul, milyen unalmasan
éltek! Mi van ebben sírnivaló ?" - És mit
szólna Halina Mikołajska kitűnő anya-
alakításához? Hiszen - bár a szerző
leveleiben következetesen
„öregasszonynak" titulálta Ranyevszkaját -
végül a moszkvai bemutatón is, 1904
januárjában, maga Olga Knyipper,



Csehov csöppet sem öreg felesége játszotta
ezt a szerepet .. .

„Miért nevezik a plakátokon és az
újsághirdetésekben olyan makacsul drá-
mának a darabomat?" töprengett Csehov:
hiszen ő komédiát, vígjátékot írt! „Az
utolsó felvonás vidám lesz, egyébként az
egész darab vidám, könnyelmű ..." -
hangoztatta. Mennyiben határozza meg a
műfajt a szerző, mennyiben a rendezés és
mennyiben a színészek játéka? Annyi
bizonyos, hogy a „csehovi vígjáték" külön
kategóriává vált, ennek folytatója a lengyel
dráma-írásban Szaniawski, s ennek az
állóképnek a figuráit zilálja szét, cirkuszi
pojácaként zsinóron ráncigálva, Witkacy.
Csehov ragaszkodott az egyértelmű
műfajmeghatározásokhoz, s nem tudhatta,
hogy az egyik út épp tőle vezet az abszurd
színház tragigroteszkjéhez.

A Cseresnyéskert rendezőjén és kitűnő
szereplőgárdáján senki sem kért számon
műfaji követelményeket; az Emigránsok
varsói bemutatója épp műfajiságával,
állítólagos vígjáték mivoltával keltett vitát
és ellenkezést a kritikusok körében. Az új
Mrożek, írták, abban különbözik a régitől,
hogy alakjai konkrétak, reális
körülmények közt élő, reális emberek.
Éppen ezért, írja egy másik író másutt,
játszotta 1 két figurát olyan kitűnően két
emigráns egy külföldi előadáson, s az
ugyancsak emigránsokból álló közönség
sírva-nevetve ismert bennük saját magára.
Tehát a varsói bemutató, sajnálkozik az
előbbi kritikus, félreviszi az előadást,
amikor a komédia szférájában oldja föl a
dráma feszültségét.

Nem, nincsen egészen igaza, gondolom
rögtön: hiszen az új Mrożek mégis-csak
szerves folytatója a régiek egyiké-nek -
annak, aki B legényt, S legényt és N
legényt, Kartársat és Kedves Kartársat,
Első Urat és Második Urat bezárta egy
térben és időben meghatározatlan, de
szigorúan körülhatárolt helyzetbe, ahol
nem fejlődik a jellemük, és nem hordoznak
magukban konfliktusokkal terhes, tragikus
csírákat, hiszen szándékosan laposak,
szürkék, nem típusok, hanem sémák;
dialógusaik hol elvontak, hol gyakorlatiak,
de mindenképp nevetségesek, szituációjuk
a függőség, a kiszolgáltatottság, amiről
nem ők tehetnek, semmiképp sem ők:
hiszen arról sem ők tehetnek, hogy
laposak, szürkék, sematikusak.
Szituációjuk a Strip-tease-ben volt a
legegyértelműbb, s dialógusuk ott vált a
legelvontabbá: egy primitivizált platóni
dialógus paródiája volt, ami

egyúttal Kruczkowski híres darabjának, A

szabadság első napjának problémafelvetését
is parodizálta: a külső és a belső
szabadságról. Az Emigránsok dramaturgiája
épp a Strip-tease-hez kapcsolódik a
legszervesebben.

Az Emigránsok hősei, XX, a fizikai
munkás és AA, az értelmiségi, megint
csak inkább sémák, mint típusok : csupán
társadalmi meghatározottságuk, helyi és
időbeli létük vált konkrétabbá. Időbe és
térbe zártságuk: lépcsők alatt, csövek és
falak között, emigrációban, szilveszter
éjszakáján annyiban kevésbé reménytelen,
mint Első Úré és Második Úré, hogy
térbeli tényezője feloldható: kiléphetnek,
kitörhetnek belőle. Elszakadhat-nak
környezetüktől, egymástól, emigráns
mivoltuktól. Hazamehetnek. Ha akarnak.
Ha XX nem lenne rabja a pénz-keresetnek
de hiszen azért gyűjt, dolgozza magát
betegre, hogy egyszer haza-mehessen,
házat építhessen a családjának! -, ha AA
nem lenne rabja kivetettségbe zárt
szabadságának: hogy azt ír-hatja,
mondhatja, gondolhatja, amit akar, a
lépcsők alatt, csövek és falak között.

„Nyirkos cementfalak között képzel-
hetsz egy kis szabadságot" - milyen
tömören írta meg József Attila, gondolom,
s szinte visszatartott lélegzettel nézem,
hogyan válik a Teatr Wspólczesny
színpadán a gyakran fáradt dialógusok
egyhangúsága groteszk egyhangúsággá,
hogyan válik két ember össze-zártságának
tartalmatlansága hol tragikussá, hol
nevetségessé. Nem egyértelmű vígjáték,
amit látok, nincs igaza a kritikusoknak: ez
is tragigroteszk, a szín-padon is, s ezt -
meghökkentő újszerű

séggel - a két figura kétféle koncepciója
sarkítja ki: Mieczysław Czechowicz XX-
je csakugyan bohózati tahó - mert mikor
nem az? -, de hiszen szándékosan is
magában hordozza, s hadd hordozza,
előző inkarnációit: például a Tangó
Edekjét Wieslaw Michnikowski azonban
AA szerepében tűnődő, szarkasztikusan
komoly, végső kicsengésében tragikus
alak. Mit hozhat ki két ki-tűnő színész
'egy olvasva vontatottnak ható darabból,
csodálom, milyen remekül játsszák meg a
szituációt, hogy a szöveg rezonanciát
keltsen, ilyen rezonanciát! Mert a varsói
közönség rezonál és reagál,
bekapcsolódik, részt vesz, tapsol, nevet,
sőt: azt is tudja, mikor kell nem nevetni,
hanem mosolyogni.

Például a Csehov-előadáson. Nem ne-
vetni: mosolyogni.

Eszembe jut a pesti közönség, az ok-
talan, harsány röhejek, mosolygás helyett,
egyik-másik előadáson - de csak most jut
eszembe, utólag, Pesten. Mert Varsóban
az jut eszembe, ami ott van, az az idő és
az a hely, ami „hazában-lét" és nem
emigráció, virágok és színházak és együtt-
mosolygás és együtt-könnyezés a
lengyelekkel, nekem: 1976. július, varsói
nyár.

Fahajas boltok a krakkói ködben

Köd, köd és köd. Krakkóhoz ez illik, a
novemberhez. Es Schulzhoz is. Gon-
dolom, jóleső érzéssel, a Teatr Staryból
hazafelé menet. Végre egyértelműen
jónak érzem, amit Ryszard Major csinált:
Schulzot. Talán épp azért, mert nem
színházból, hanem prózából alkotott új
műfajt, saját szavaival élve: színházi

Schulz: Fahajas boltok a krakkói Stary Teatrban



parafrázist. Igaz, Białoszewskinél is:
csupán a varsói előadás egyik fele
Białoszewski színházából csinált színház,
a másik prózát emelt színpadra. Épp az
volt a baj, hogy „emelte", hiába a
„szegény-színházas" szcenográfia, a
lényeget torzította el.

Szeretnem kellene Ryszard Major ren-
dezéseit, gondoltam a varsói előadás után:
hiszen ő állította először, másodszor és
harmadszor színpadra Białoszewskit,
hosszú évek után. Miron Białoszewski
Külön Színháza nyolc évig működött, 195
5-től 1963-ig, 1970-ben doktoráltam
belőle, és 1973-ban jelent meg a krakkói
kiadónál a monográfiám; akkor sikerült
rábeszélni Białoszewskit hajdani színházi
szövegeinek kiadására is. (Magyarul a Híd
1974. decemberi számában jelent meg
három darabja, kísérő tanulmányommal; a

hazai olvasóközönség a varsói felkelésről
írt, magyarul Napraforgók ünnepe címen
kiadott emlékezéseit és Micsoda szerencse
címen összeállított válogatott verseskötetét
ismeri.) 1971-ben jelent meg a
szöveggyűjtemény könyv alakban, és a
krakkói „Pleonasmus" diákszínház még
abban az évben bemutatott egy
Białoszewski-összeállítást; a
„Pleonasmus" megteremtője és vezetője a
krakkói egyetem lengyel irodalom szakos
hallgatója, Ryszard Major volt. Major
1971-ben iratkozott be a varsói
Színművészeti Főiskola rendezői szakára,
és 1974-ben nyert a wroclawi fesztiválon
díjat második hivatásos szín-házbeli
rendezésével: a gdański színház-ban ismét
Białoszewskit rendezett, „Külön Színház"

címmel.

Nem láttam a „Pleonasmus"-féle
Białoszewskit, a gdańskit sem; érdekelt,
de féltem is tőle. Túlságosan szerettem a
hajdani „igazit", ahol - a cocteau-i afo-
rizmához híven - ugyanaz a három ember
(Białoszewski, Hering és Murawska) volt
a szerző, a rendező, a színész, a szín-
padkép és a jelmezek tervezője és elké-
szítője. Első találkozásom Major mun-
kájával közvetett volt: a Zielona Góra-i
színház igazgatója kért fel, írjak egy esz-
szét ún. Színházi Füzetükbe, abból az al-
kalomból, hogy Białoszewski mutatnak be
(1975 tavaszán), Ryszard Major ren-
dezésében: ezúttal Białoszewski próza-
kötetéből, A valóság beköpéseiből készül
színielőadás.

Csak a varsói előadást láttam, most,
1976 őszén, a Teatr Powszechny kis-
színpadán. Az összeállítás első fele három
mindarab, a Keresztes hadjáratok, a

Kochné és az Osmędeusze; a második fele
ismét A valóság beköpéseiből ollóz össze egy
csokorra valót. Az első fele jobban zavart,
mint a második: nyilván ugyan-csak azért,
mert nem tudtam az eredetit elfelejteni.
Miért nem hallgatták meg - a rendező és a
színészek - az egykori elő-adás dallamát-
ritmusát? Hisz az Osmędeusze teljes
egészében megvan magnó-szalagon,
Białoszewski bármikor szívesen
kölcsönadja. Hogy lehet annyira nem
odafigyelni, hogy még a kötetbeli szöveg
nyilvánvaló sajtóhibáját sem korrigálják?
És miért idéznek a színlapon olyan bőven
a könyvemből, ha szövegelemzéseimből
semmit sem hasznosítottak? Pedig Joanna
Żółkowska igazán kitűnően játszik, és a
hajdanit nem ismerő, mai közönség élvezi
a szöveget, élvezi azt, ami az előadásban
Białoszewski. Ennek a közönségnek a
prózaösszeállítás mond kevesebbet, hiszen
a költő-hős alakja nagyon nem-hiteles, és
a köznyelviségben eleve benne rejlő
abszurditás hatását erősen csökkenti a
túlrendezés, a teatralitás.

Talán meglepő : miért beszélek teatra-
litásról, amikor se jelmezek, se színfa-lak .
. . De az a sok ordítozás, funkció nélkül
való mozgás, handabandázás! A Külön
Színházat hol hadarni kell, hol kántálni-
énekelni; A valóság beköpései hol végletesen
monoton előadást, hol distanciával
parodizált „indulatos beszédet" kívánnak.
Miért is nem tanult Major többet
Białoszewskitől, a Külön Színház
lényegéből?

A krakkói Schulz-előadás végre meg-
győz Major tehetségéről, s azt is meglá-
tom benne, mi izgatja ezt az új, most fel-
nőtt rendezőtípust, azokat, akik a böl-
csészkar elvégzése után mentek a főisko-
lára, s két műfaj közt: a próza és a dráma
közt keresik a lengyel színház új útjait.
Bruno Schulz látomásos prózája teljes
sikerrel termékenyítette meg Major ren-
dezői képzeletét.

Bruno Schulz, a drohobyczi rajztanár,
aki a galíciai kisváros nagy szürkeségé-
ben színeket látott, nagyfejű, lefelé elkes-
kenyedő embereket rajzolt, és prózájában
apja, a kisvárosi rőfös alakját fantasztikus
mágussá óriásította fel - főleg első,
Fahajas boltok című novellagyűjteményét
tekintette önéletrajzi regénynek. Vízióinak
világában nem fizikai, hanem lélektani
törvények érvényesek, nincs feltétlen
azonosság, sem ellentmondás, minden
tárgy lehet egyszerre önmaga és nem-
önmaga, a hasonló dolgok egymás-

sá lényegülnek át. Ezt a világot állította
színpadra Major, s mindent el tudok fo-
gadni, amit csinál: azt, hogy a belső mo-
nológokat különböző szereplők szájába
adja, hogy a Démiurgoszt egy egész csa-
pat - a „Pleonasmus" színház diákjai, mert
Major hű maradt hozzájuk - testesíti meg,
s legelsősorban: hogy az Apa két alakban
van jelen a színpadon, az egyik beteg,
megtört és öreg, a másik elegáns, fölényes
és uralkodó .. .

Kitűnőek a színek: a fehérek, barnák és
feketék - a piszkosfehéren röpködő
párnák, a fahéjbarna pultok és a kopott-
fekete végek és kelmék. Jól választotta ki
Szwajgier a dallamokat: különösen a
Krokodil utca kupléjára gondolok.
Nagyszerűek a behozott „reális" kellékek:
főleg a konflis és a kondorkeselyű. Az a
szcenografusi lelemény is teljesen
meggyőző (Jan Banucha immár Major
állandó munkatársa), hogy az Apa ma-
dármániáját s az ebből teremtett mítoszt a
kitömött madár és a kis, festett fajáték-
szer illusztrálja. Biztos ösztönnel ragadta
ki Major a refrénként ismételt szöveg-
részeket, rangjához méltón - a színpad
eszközeivel ténylegesen felfokozva -
emelte meg a schulzi prózát.

És kitűnőek a színészek: elsősorban az
esettebb Apát játszó Roman Stankiewicz,
és az egyszerre démoni és hallatlan ele-
ganciával közönséges Adela alakítója,
Teresa Budzisz-Krzyżanowska.

Igen, gondolom, ez a „színházi para-
frázis" sikerült: ez valóban, egészen
Schulz, nagyszerű az előadás, és ugyan-
akkor irodalmi tett is: a néző odahaza
ismét előveszi Schulz prózáját. Az is elő-
veszi, aki - bár tudta eddig is, hogy Schulz
a lengyel irodalom nagy modern
vonulatának harmadik képviselője volt,
Witkiewicz és Gombrowicz mellett, a
harmincas években - talán nem olvasta,
nem szerette meg. Úgy, ahogy Major vagy
én. A magyar olvasók alighanem szeretik:
1969-ben kiadott kötete, az Apám tűzoltó
lesz című válogatás gyorsan elfogyott.
Talán mi is csinálhatnánk belőle színházat
?

Kilépek a krakkói ködbe, a novemberi
ködbe. Talán ilyen ködös november volt
akkor is, ott is: 1943-ban, Drohobyczban.
Amikor - november 19-én, Erzsébet-
napkor - a híres „véres csütörtökön" lelőtte
egy gestapós Schulzot az utcán.
Szökéséhez minden elő volt készítve már:
hóna alatt szorongatta a cipót, amit az útra
vett magának. Épp az ötvenedik
születésnapja volt.


