
fórum
szülődés tényleges beérést eredményez.
Vannak persze olyan esetek is, amikor
valaki abszolút „készen" jön, és aztán
érdemlegesen nem fejlődik tovább. Té-
vedhetetlennek lenni nem lehet - de a té-
vedések lehetőségét a minimumra szorí-
tani felelősséggel vállalt feladatunk.

- Válaszának első mondatait értelmezhetem
úgy, hogy sajnálja, amiért nincs több színi-
iskola hazánkban?

- Nem így fogalmaznék. A régi típusú
magániskolák feltámasztásáról igen sok és
bonyolult ok miatt természetesen nem
lehet szó, de nem is ez a jövendő fejlődés
által kijelölt út. Ha azonban az egyes
színházak - különösen a vidéki színházak,
melyeknek színészgondjai sokszor
égetőek - tudom, hogy nagy erőfeszítések
árán, de mégiscsak létrehoznának re-
ményteljesnek tartott színészjelöltjeik
számára egy szervezett továbbképző, il-
letve általában szakmailag képző stúdiót, a
gyakorlatos, illetve az ideiglenes vizs-
gákra készülő jelöltek szakmai felkészült-
sége igen lényeges pozitív változáson me-
hetne keresztül. Nem is beszélve a jelöltek
produkciókon belüli használhatóságának
minőségi színvonaljavulásáról. Érdemes
lenne egyszer utánanézni, hogy például a
Nemzeti Színház stúdiójából kikerültek
között hány olyan valahai színészjelölt
van, aki ma már fiatal színészeink
élgárdájába számítható.

- Nem befolyásolja rossz irányba az érté-
kelést, hogy nagyjából ugyanaz a bizottság fel-
vételiztet a főiskolán, mint a gyakorlatos
színészi vizsgán?

- Szeretném hangsúlyozni, hogy egyik
esetben sem egyetlen ember kezében van a
döntés joga. Természetesen sokszor
előfordul, hogy valakit nem veszünk fel a
főiskolára, de gyakorlatos színészi en-
gedélyét megadjuk. Mit bizonyít ez? Azt,
hogy aki alkalmas arra, hogy kisebb fel-
adatok birtokában színpadi gyakorlatot
szerezzen, nem feltétlen alkalmas arra,
hogy főiskolai felvételre is érdemes le-
gyen. A gyakorlatos vizsga szintje nem
oly magas, mint a főiskolai felvételi vizs-
gáé.

- Sokszor kelti a lebecsültség érzését, hogy
akik rendhagyó módon kerülnek a pályára,
elesnek egy sor olyan lehetőségtől, mint amit a
televízió-rádió-film-szinkron által történő
foglalkoztatás jelent.

- Amennyiben e téren hátrányos a
helyzet, ez nem elsősorban a főiskolai
végzettség vagy ennek hiánya következ-
tében lép fel. Sokkal inkább annak a két-
ségtelen ténynek köszönhető, hogy vidé

ki színházaink művészei esetében az em-
lített cégek súlyos egyeztetési problé-
mákkal küzdenek a nagyobb fokú vidéki
elfoglaltság és a távolságok miatt.
Különben utalnék itt arra, hogy számos
olyan fiatal művészünk van, akik, ha nem
végeztek is főiskolát, jelentős feladatokat
kapnak a televízióban, a filmnél, a rá-
dióban vagy a szinkronban.

- Miben látná a színházak utánpótlási és
létszámgondjának megoldását, arra is gon-
dolva, hogy közben a művészi színvonal is
emelkedjék?

- Mint már említettem, az egyes szín-
házakon belül, a középgárda vezetésével
kialakítandó stúdiós rendszerű képzés
megvalósítása igen sok gyakorlati ered-
ménnyel kecsegtetne. Ezen kívül jó len-
ne, ha színházi vezetőink jobban odafi-
gyelnének a főiskolás fiatalok teljesítmé-
nyeire, de nem csupán a tavaszi szerződ-
tetési pánik idején, hanem akár már a má-
sodévesek vizsgaelőadásainak megtekin-
tésétől kezdve. Nem véletlen, hogy a fia-
talok azokhoz a színházakhoz vonzódnak
leginkább, melyeknek vezetői már
másodéves koruktól kezdve figyelemmel
kísérik eredményeiket, figyelnek rájuk, és
együtt igyekeznek kialakítani egy majdan
kiszélesíthető művészi platformot. Tehát a
jól megszervezett stúdiós munka, mely
elősegítheti a saját felfedezések és a
mindenkor szükséges „háttér-szereplők"
nívós bázisának kialakítását és stabilitását,
összeötvözve a főiskolás ifjúság
fejlődésének figyelemmel kísérésével,
mindenképpen kialakíthatja né-hány év
szorgos munkájával a színházi nagy
produkciók követelményeinek meg-felelő
számú és színvonalú együttest. Ami pedig
a sokféle vélt vagy valódi hátrányérzetet
kelti, nos ezek a tényezők, úgy vélem,
rohamos tempóban fognak eltűnni.
Ugyanúgy, ahogyan a budapesti és vidéki
színházak művészi lehetőségei közötti
különbség is eltűnik majd. Hiszem:
mindazok, akik most még sérelmesnek
érzik, hogy nem egy jóindulatú vagy akár
biztos ítéletű színházigazgató a legfőbb
döntnök színészi besorolásuk felett, idővel
rájönnek arra, hogy a pálya védelme saját
sorsuk további alakulásának védelmét is
jelenti. Nem egymás érdekei ellen
vagyunk, hanem - esetleg hibákkal is,
hiszen mint mondtam, nem tévedhetetlen
egyetlen ember sem - közös cél érdekében
közösen dolgozunk és fáradozunk,
vizsgázók és vizsgáztatók: egy
értékesebb, sokszínűbb és tehetségesebb
erőkre támaszkodó színházi élet
megteremtéséért.

PÁSKÁNDI GÉZA

Néhány apró eligazítás

Berkes Erzsébet cikkéhez

Előrebocsátom: bárki bárkiről azt ír, amit
képessége, etikája és a sajtótörvény
megenged. Én ennél sokkalta nagylel-
kűbbnek szeretnék mutatkozni: rólam
bárki azt írhat, amit akar, ha 1. nem követ
el tárgyi tévedést, 2. nem biceg a logikája,
3. nem tereli kétértelműen vagy fél-
reérthetően világnézeti síkra a kérdést, 4.
állításai nem képeznek politikai vádat.

Előrebocsátom még, hogy a SZÍNHÁZ
júliusi számában közölt és alább végig
emlegetett cikk (Berkes Erzsébet: Az ördög

lakomája avagy az angyal hajszálai) a
fölsorolt négy neuralgikus pont közül
csupán az első háromnak felel meg.

Feltétlenül előre kell bocsátanom azt is:
nem azért írom e cikket, mert a) a mű-
bíráló jogát megtépázni akarom, b) az író
válaszjogát érvényesíteni akarom, c)
merthogy „magad uram, ha szolgád nin-
csen", tehát mintha feltenném : kihalt az a
kritikusfajta, aki kollégáival egy élő íróért
vitatkozni, akár hajba kapni is képes, d)
mintha Említett Cikk - továbbiakban
ugyanezen a néven - hangját szívderítően
nyeglének találnám, mint némelyek az
íróét, e) hogy valakit is lebeszéljek a
kardos-harcos, tűzrőlpattant szubjekti-
vitásról, amiként az nem egyszer elő-
fordul, ha író próbálna feleletében túlsá-
gosan vitriolos lenni - szóval, nem ezért
írom. Teszem mindezt a gyanútlan, tehát
jóhiszemű olvasó érdekében, aki esetleg
nem tudhatja: hányadán is állunk az alábbi
kérdésekben. Éppen ezért Említett Cikk
szerzőjének bocsánatát kérve, személyét
megkerülve - egyenesen a képzeletbeli
olvasóhoz adresszálom soraimat, hiszen -
érthető okokból - számomra ő a fontosabb.

Kezdjük tehát.
1. Említett Cikkben előfordul a követ-

kező: „Ha . . . ezt a játékot Csokonai ta-
nítványai adják, akkor ugye nem játszhat-

ják el azt, amit még Csokonai sem tudott.
Ha viszont ezek a diákok nem „azok" a
diákok, akkor miért nem tanulták meg
Csokonai életrajzát . . ." A kérdés látszó-
lag roppant logikus. Említett Cikk tehát
kizárná a harmadik esetet. Pedig van az is:
ezek a diákok nem azok, sőt: ennek
ellenére vagy éppen ezért megtanulták



Csokonai életrajzát, ám ráadásul még a
következőket is: a művészi szabadságot s
ezen belül az anakronizmusok költői jogát,
a szándékos időtévesztést, cserét (föl-
cserélést), a konvenciók színházát, a tör-
ténelmi kronológia esztétikumon-kívü-
liségét, a költött és nem költött alakok
békés egymás mellett élését, azt, hogy a
kollázsforma szerkesztésében eleve szen-
tesített az „eklektikusság", mert idők,
terek csúsznak össze, ahogyan sok minden
„kavarog e szívben" stb. Ezt mind
megtanulták ezek a diákok, mint ahogy azt
is : de gustibus non disputandum est, tehát: éljen
az eklekticizmus! A jóhiszemű és
gyanútlan olvasónak tudnia kell: még
Shakespeare is élt vele kevert-játékaiban,
plusz az anakronizmussal is.

2. Említett Cikk így szól továbbá:
„honnan veszik (ti. ama diákok), hogy
Csokonaiba minden nőszemély szerelmes
volt ..." A diákok ezt sehonnan sem
veszik, csupán azt veszik valahonnan, hogy
a Lillához, írott verseket több nő is magára
értette; ez tehát még csak hiúság,
legfönnebb szerelemlátszat, tehát épp

fordítva: ők hiszik inkább, hogy Csokonai
szerelmes beléjük, amint az később be is
bizonyosodik, amikor kicsinyes ha-ragjuk
a költő ellen fordul. A jóhiszemű és
gyanútlan olvasónak azt is meg kell
vallanom: ez szintén afféle költői kita-
láció. Invenció. Vehető akár a diákok le-
leményének is, akik éppen ilyennek akarják
látni és láttatni az eszményített Csokonait.
Apropos, volt egy sihederkori, nálam
idősebb barátom, akit én roppant nagyra
becsültem, és egyszerűen nem tudtam
felfogni: miért nem szereti őt a kedvese is.
Ilyen az élet.

3. A jóhiszemű és gyanútlan olvasó-nak
azt is cl kell mondanom, hogy Említett
Cikknek ez a kijelentése: „…it t vannak
toleranciánkat erősítendő Páskándi sorjázó
nyilatkozatai . . ." valótlanságot állít. Hogy
miért? Egyszerű : erősíteni csak azt lehet,
ami már megvan. Ha a toleranciát
erősítjük - akkor már megvan a
türelmesség. Nos: ajánlom, a jóhiszemű és
gyanútlan olvasó böngéssze végig (ha
kedve és ideje van) az elmúlt két-három év
színházi kritikáit. Tegye ezt kizárólag az
irántam való türelmességet vizsgálva.
Utána meglátja Említett Cikk alapvető
tárgyi és egyéb tévedéseit. Ha viszont a
jóhiszemű és gyanútlan olvasó
mesterfokon kívánna elmélyedni a
türelmességi elvek tárgy-körében (amely
persze nem csupán a felekezeti
toleranciára szűkítendő, hanem többek
között a stílusok iránti türelmesség-

re is), úgy Milton, Locke, Bayle, Voltaire,
Rousseau, Mirabeau, Robespierre, Paine,
Thomasius, Ruffini és mások műveiben
erre kitűnő alkalmat talál. Ha ezt a
mesterfokot a jóhiszemű és gyanútlan
olvasó elérte, már ilyen kérdéseket is
hajlamos lesz feltenni: miért kellene ép-
pen a kritikusnak türelmesnek lennie az
író iránt, miért nem fordítva és egyáltalán?

4. Említett Cikk „egzisztencialistákéval
rokonnak" véli a Vendégség hőseinek
döntését, akik az ,erkölcsileg jó és rossz
között" választanak. A jóhiszemű és
gyanútlan olvasónak itt sem árt meg-
tudnia az igazságot. Dávid Ferenc - ezt
maga is kimondja - két besúgó, két áru-ló,
két árulási „színvonal" között választhat.
Namármost: ha megyünk egy falusi úton,
s előttünk a fűben két kis sárga kupac üti
föl fejét, és nekünk valamilyen
kényszerítő oknál fogva - választanunk
kell közülük, ez vajon a „jó és rossz"

közötti választás lesz? A jóhiszemű és
gyanútlan olvasó számára egyből
világossá válik: a választás itt rossz és
rossz között történik, amikor is két rossz
közül a kisebbik vagy vélten kisebbik
rosszat vesszük magunkhoz. S ebből
máris kiderül, hogy a Vendégség éppen
hogy lappangó polémiát folytat az egzisz-
tencialista tételek egyikével-másikával
(például Sartre szabadságfelfogásával).
Ugyancsak Sartre mondja: „pokol a másik
(ember)". Dávid Ferenc magatartása
egyebet mond: a lehetőség a másik, a kiút a
másik, hiszen ő vesztett helyzetből még
saját besúgóját is meggyőzni próbálja,
ezzel mintegy lehetőséget, esélyt, villa-
násnyi távlatot érezve benne.

5. Említett Cikk írja: valósággal rá-
vetem magam a „hatvanas években ki-
adott ... abszurdokra", és hogy akkori
írásaimból rekonstruálhatók olvasmá-
nyaim. A jóhiszemű és gyanútlan olvasót
itt is be kell avatnom valamibe: a kép -
igazolhatóan! sokkal árnyaltabb. Mert a)
jelen sorok írója 1963-ig nem olvasott
jelenkori világirodalmat, nem csupán
hiányzó idegen nyelvtudása miatt, ennek
ellenére már 1963-64-ben írt groteszk-
abszurdoid karakterű jeleneteket (lásd
erről Földes László, Gömöri György és
mások írásait, az élőbeszéd tanúit nem is
említve), b) jelen sorok írójának
pillanatnyi stílusa - ha van egyáltalán -
minden „különösebb filológiai analízis" és
tegyük hozzá, előképzettség nélkül is
levezethető néhány még az ötvenes
években írott és megjelent írásából (versek,
karcolatok stb.), c) noha előbb-

utóbb jelen sorok írójára úgyszólván
mindenki hatott, mégis elsősorban a ma-
gyar irodalom groteszkbe villanó vonulata,
paródiás lehetőségei, szürreális-játékos
előmunkálatai, deákos viháncai, a magvar
szatíra dörgedelmes hagyományai: a
népköltészet és mese, a Hitvitázó
Szabadszáj, Faludy, Fazekas, Csokonai,
Mikszáth, Karinthy, Kosztolányi, József
Attila, Déry, Gábor Andor, Rejtő Jenő stb.
A jóhiszemű és gyanútlan olvasó joggal
teheti föl a kérdést: nem jobb-e, nem
előnyösebb-e az az irodalom, amely az
előzményeket is tartalmazza, ám némiképp
feleslegessé is teszi őket a maga
többletével? Sőt! Miután a jóhiszemű és
gyanútlan is olvashatta a Film, Színház,
Muzsikában, hogy a méltán el-ismert
mesternek, Dürrenmattnak nem-rég
mutatták be A haladék című, egy halni
készülő királyról szóló új darab-ját - nem
kérdezhetné-e meg: melyik volt előbb,
Páskándi Géza A haladék című játéka vagy
a Mesteré? Igazolhatóan Páskándi Gézáé,
ebből azonban az ég teremtett világán
semmilyen következtetést nem lehet s nem
szabad levonni (először is várjuk meg a
Dürrenmatt-darab magyar fordítását), mint
ahogy a Karinthy Énekórájának és Ionesco
Leckéjének hasonlóságaiból sem (bár ki
tudja). Az ilyesmi az esetek igazolhatóan
becsületes többségében csupán egyetlen
dologra figyelmeztet: a kor, levegőjében
„lógnak" bizonyos, szinte bárki számára
elérhető gondolatok.

6. Említett Cikk azt mondja, hogy tör-
ténelmi tárgyú darabjaim világában „úgy
tetszik, egyetlen konfliktus rajzolható még
ki: ha egy Apáczai formájú hős kerül
szembe egy Kálmán király indíttatásúval.
De, mintha ez a dráma már meg-
formálódott volna: Sütő Andrástól a Csillag
a máglyánban." A jóhiszemű és gyanútlan
olvasónak tudnia kell, hogy a nagyjából
egyenlő erejű-esélyű, formátumú hősök
összecsapásának követelménye nem
kizárólagos a világ dráma-irodalmában.
Rómeó és Júlia jóval gyengébbek, mint a
két család előítéletei, a gyűlölet végzete.
Ezért is hívják szerelmükhöz segítségül a
legerősebb tör-vényt, az élet másik,
sötétebb arcát: a halált. A
végzetdrámákban, sorstragédiákban
mindig is - dilemmatikusan - a sors, az
eleve elrendelés az erősebb: a hős eleitől
fogva annyira halálraítélt, hogy ezt a néző
is tudja vagy érzi, még-is lélegzet-
visszafojtva figyeli, hogyan történik meg ez
a halál. A mi-ről a hogyan-ra tevődik át a
hangsúly, hiszen a történe-



viIágszínház
tek, az alaphelyzetek száma lehet nagyon
sok, mégis véges, ám a hogyannak mindig
helyi színei vannak (az idő, a történelem, a
földrajzi tér, az egyszeri ember „helyi
színei"). A hőssel állhat szemben akár egy
tömeg is (sok lúd disznót győz alapon),
nem kell a konfliktushoz feltétlenül egy
másik egyszemélyű hős (az egyetlen
emberben megtestesült túlerő). Á
Vendégség az egy elven levők árulásáról és
elárultatásáról szól. A Tornyot választokban
is lényegében „egyházon belüli" a
küzdelem. Kálmán király testvér-harcban
áll. Ezek mind-mind az azonosságon, a
hasonlóságon, az egységen belüli széthúzás
modelljei. Ám nemcsak ezek, A rejtekhely
is hozzájuk kapcsolódik, amennyiben a
forradalmat vívók és a rejtezők egyaránt
polgárok, tehát osztályon belüliek is
küzdenek osztályon belüliekkel. A
történelem így hát nem-csak az
osztályharcok, hanem az osztályon belüli
harcok története is. Nos, a magam számára
ezeket a dolgokat én a hatvanas években
kezdtem fölfedezni. Ez a témakör
természetesen olyan nagy és - tőlem
függetlenül is - mindenkinek a keze-
szelleme ügyébe eső vagy eshető, hogy
úgy vélem: talán sohasem lesz ki-
meríthető.

Meg kell jegyeznem: amit fentebb el-
mondtam, az korántsem azt jelenti - ez
nem is tartozik rám -, hogy drámáim jók
vagy egyformán „színvonalasak", csupán a
tárgyi, logikai és más jellegű félreértésekre
adó megfogalmazásokat kívántam volna
tisztázni a jóhiszemű és gyanútlan olvasó
előtt.

7. Említett Cikk kijelenti: „Ez azonban
aligha (kiemelés tőlem) jelentheti azt, hogy
Páskándi Géza lehetőségek nélkül
maradt." A jóhiszemű és gyanútlan olvasó
figyelmét ismét fel szeretném hívni a már
emlegetett kegyelmes toleranciára (az
aligha szócska árulja el leginkább).
Másrészt: jóhiszeműt és gyanútlant ezúton
is meg akarom nyugtatni: valóban nem
maradtam drámai lehetőségek nélkül, mert
a) köztudomású, hogy van egy epikusabb
fogantatású ősi és új színház is, b) amíg
asztalfiókomba nézhetek - nem csüggedek,
c) amíg a világhelyzetekben dráma van,
senki sem marad „kenyér nélkül", így tehát
én sem.

Végül, de nem utolsósorban Említett
Cikk címéről ( A z ördög lakomája avagy az

angyal hajszálai) az jut eszembe: úgy kell
falra festeni az ördögöt, hogy az angyal-
nak lehetőleg egy hajaszála se görbül-jön
meg tőle.

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Két színház

Lengyelországi jegyzetek

A címet kölcsönvettem. Dwa teatry (Két
színház) - ez Jerzy Szaniawski lassan már
klasszikussá váló költői játékának a címe.
De mintegy az egész lengyel színház ars
poeticájaként is érthető. Lengyelországban
- történelmileg - két fő színházi irányzat
alakult ki és él egymás mellett: egy
elvontabb, költői-filozófiai színház, s egy
közvetlenebb társadalmi kötődésű,
zsurnalista-dokumentarista stílusú szín-
játszás. Szaniawski darabjánál maradva -
az „Álom Színház", s a „Kis Tükör".
Mindkettő egyformán fontos, mindkettő-
re szükség van. Tehát: folytonosság és
tolerancia.

A Két színház 1946-os krakkói bemu-
tatójának díszleteit még a Cricot 2.

megalapítója, az időközben rendezőként is
világhírűvé vált Tadeusz Kantor ké-
szítette. És ezzel a művel nyitott idén má-
jusban a lengyel drámák XIX. Fesztivál-ja
is Wrocławban. A varsói Teatr Mały
mutatta be Andrzej Lapicki rendezésé-
ben. Ő játszotta a főszerepet, a színház-
igazgató legendás alakját is, aki már-már
jelkép egy kicsit, összefoglalása mind-
annak, ami a közönség, a társadalom szá-
mára a színházban, a művészetben kedves
és fontos. Szenvedélyesen keresi az
igazságot, s színházában is ezt a költőivé
tett életigazságot akarja bemutatni. A há-
ború előtt sikerszínházat kell azonban
csinálnia, nem költői színházat: nem mu-
tathatja be az „esőről jött fiatalember", az
éhező költő darabját. A háború elsöpri,
szétszórja aztán a színházát. Egy ideig úgy
látszik, hogy nincsen is már szükség
színházra egyáltalán. Aztán egyszer csak
felhajtott gallérú esőkabátjában - ezúttal
már a „fényes szellők" szárnyán - betop-
pan új darabjával megint a fiatal költő. Sőt
felajánlja segítségét a „másik szín-ház", az
újjászervezett színházi élet kép-viselője is,
aki később a halála után így búcsúztatja:
„Hazudott! Mi leleplezzük. Hazugsággal
akarta leplezni meghatottságát.
Nyomorúságos művész lett volna, ha nem
látott volna más igazságot, mint a többség,
a telt nézőtér igazságát... Közöttünk leszel
mától fogva, közöttünk maradsz, amíg
csak élnek azok, akik együtt dolgoztak
veled, akik szerettek téged."

Az elmúlt évtizedek lengyel színház-
története valóra váltotta ezeket a szavakat.
Nem valamiféle kegyeleti aktusról van
szó. Nemcsak nyugdíjat adtak a régi nagy
művészeknek, de hagyatékuk méltó
örökösévé is tudtak válni. Ez is egyik titka
a mai lengyel színháznak.

Meg kell valljam azonban, hogy engem
erről nem Lapicki előadása győzött meg.
Annyi sok fáradt, rezignált értelmiségi
figura után, amelyet az utóbbi évek-ben ő
színházban és filmen eljátszott, ez az
alakítása is kicsit bágyadtra, halványra
sikerült. A darab igazsága tulajdonképpen
már az előadás után ragadott meg. Egyszer
az egyik éjszakába nyúló vitáról
bandukolva hazafelé egyszer csak vi-
lágosságot pillantottam meg az
Építőművészeti Múzeum
üvegcsarnokában. A hatalmas helyiség
közepén egy hosszú asztalra állítva
gyertyák égtek, sápadt fényükben egy
fiatal színész átszellemülten mondta
Mickiewicz Az ősök című verses
drámájának sorait. Amint megtudtam, a
wrocławi Teatr Współczesny előadása
több mint hét óráig tart, s közben - mint
őseik egykor templomból templomba kö-
vetve a cselekményt - a mai nézők is há-
rom helyszínen nézik végig a művet. Az
utolsó villamosok nyilván rég elmentek, s
a közelben parkoló gépkocsik csak kis
töredékét szállíthatják haza a közönség-
nek. Mint a világon mindenütt, holnap
ebben a városban is kora reggel munkába
indulnak az emberek. Nem dísztoprongyba
öltözött milliomos sznobok, hanem
ünneplő ruhás egyszerű lengyelek szo-
rongtak itt. Népszínház ez - közös színészi
és nézői élménnyé vált nemzeti múlt,
irodalom, kultúrtörténet.

Megszámoltam: az 1848-as bemutató óta
Az ősöknek ez az ötvenhetedik ön-álló
interpretációja Lengyelországban. Ha csak
a legutóbbi kettőt említjük is: Kazimierz
Dejmek 1968-as varsói és Konrad
Swinarski 1963-as krakkói rendezését,
mindkettőről elmondható, hogy a nemzeti,
társadalmi gondolkodás és ön-ismeret egy-
egy fázisának mély gondolati és művészi
összefoglalása volt. Ez akar lenni most a
krakkói Teatr Staryban Wajda szintén
hétórás előadása is, amelyben végigvezeti
a nézőket a lengyel történelem egyes
sorsfordulóin.

Népszínházzá tenni az „Álom Színházat"

- minden költőnek ez a vágya Mic-
kiewicztől Lorcáig és juhászig és Pi-
linszkyig és tovább. Vannak persze Len-
gyelországban is, akik mást értenek a
költői színházon. Sokáig közéjük soroltuk
a mai lengyel költészet nagy alakját,


