
Gondolat vagy szituációk?

Gondolati és stílusbeli egység, bizonyos
egyéni törekvések felmutatása, s
mindebben még egy külön figyelmesség:
megmutatni, hogy miképpen játszanak
ők - román színművészek - mai magyar
darabot: mindez elegáns és átgondolt
terítés egy vendégjáték alkalmával ön-
magukról. Jó, korszerű és profi
színházról, nemzeti színekkel is
rendelkező színjátszásról tettek
tanúbizonyságot. Érdemes ehhez még
egy általánosabb viszonyítást is
megtenni, már csak azért is, mert az
elemzés, az értékek jelzése teljességre
kötelez. A gondolatiság olykor nem
párosul a szituációk, a jellemek rend-
szerének plaszticitásával. R. Dumitru
drámai poémáját ugyan annak vettük,
ami: szép oratorikus játéknak, de nem
hallgathatjuk el, hogy a túlságosan szikár
konstrukció, a fordításon is átsütő
költőiség ellenére, helyenként közhe-
lyeket eredményez, s így inkább elő-
játéknak látszik egy mélyebb, részlete-
sebben, plasztikusabban kibontott drá-
mai történethez. Lovinescut már több
előadott művéből ismeri a magyar kö-
zönség és a szakma. Az Én is éltem

Árkádiában valószínűleg csak egy ér-
dekes nyitány az újabb fejlődési szakasz-
hoz, s minden bizonnyal ezért volt igen
érdekes (hét éve nagy érdeklődés mellett
játsszák Bukarestben) a román közönség-
nek és még nekünk is, noha közhelyek itt
is kísértenek. Cernescu rendezői mű-
vészete nagyon modern és erőteljes, de -
más rendezését is látva már - a kom-
pozícióért olykor feláldozza az emberi lét
totalitását kibontó részleteket, s színészei
néha monumentális marionett-játék
bábuiként mozognak. Nem véletlen és
legfőképpen nem figyelmetlenség, hogy
az Athéni Timon színészi teljesít-
ményeiről viszonylag kevesebbet
szólhattunk. Nem csalfaságból írjuk le,
hogy a leggazdagabb emberábrázolást
Örkény Tótékjának előadásakor láthattuk
a Nottara színpadán, nem függetlenül a
kiváló rendezői-színészi és az írói
kvalitásoktól. A színészi teljesítmények
színvonala ugyan átlagosan jó, ám
Bukarestben
más színházakban - talán több a felejthe-
tetlenül markáns színészegyéniség és
teljesítmény.

DURÓ GYŐZŐ

Vendégjátékok után

Mindig nagy érdeklődés kíséri a külföldi
színházak vendégszereplését. így
reményteljes várakozás előzte meg az
1978 őszére hirdetett három
vendégjátékot is: a világhírű prágai
pantomimszínház, a nálunk teljesen
ismeretlen manchesteri társulat
szereplését, amelyekre a Fővárosi
Operettszínház színpadán került sor,
valamint a „Szófia" Drámai Színház
bemutatkozását.

Színház a Korláton

Magyar néző számára bizonyára külön-
leges csemegét jelent, ha pantomimot
láthat. Ez az Étienne Decroux és tanít-
ványai által föltámasztott ősi színházi
műfaj hazánkban nem tudott meghono-
sodni. Négy-öt elszigetelt, egymással is
szakmai ellentétben álló művelője van
csupán, s körülbelül ennyire tehető az
általuk vezetett amatőr stúdiók száma.
Mivel ezek viszonylag ritkán kapnak al-
kalmat a bemutatkozásra a szélesebb körű
nyilvánosság és szakmai figyelem inkább
a külföldi művészek vendégjátékait kíséri.
Elég, ha Marcel Marceau vagy
Tomaszewski wroclawi együttesének
fellépéseit említjük.

pantomim háttérbe szorítottsága nem
sajátosan magyar jelenség. Elgon-
dolkoztató, hogy a színjátszást - az emberi
kapcsolatok ábrázolására közvetlen és
konkrét lehetőségeket kínáló művészetet -
egész Európában mennyire a verbális
kifejezés uralja. Pedig a modern kom-
munikáció-elméleti kutatások eredményei
szerint az emberek közötti érintkezés
jelrendszerében mintegy harmincöt
százalék csak a beszédelem, a többi nem-
verbális jel. Az európai színházi kultúrá-
ban viszont egy átlagosnak minősíthető
színházi előadás közlésrendszere nyolc-
van-kilencven százalékában a verbális
sávot veszi igénybe. A keleti színházi
kultúrákban ezzel szemben kifejezetten a
nemverbális formák uralkodnak. A
színházi, illetve színészi kifejezés hatá-
rainak tágítása, a színházi közlés komp-
lexebbé tételének igénye késztette Éti-
enne Decroux-t és tanítványait, például
jean-Louis Barrault-t, Marcel Marceau-t,
Jean Soubeyrant arra, hogy 1931-ben

Dorin Varga és Lucia Muresan Lovinescu: Árkádiában éltem én is című drámájában



hozzálássanak egy újfajta testbeszéd: a
„mime pur" kidolgozásához. Munkájukkal
nemcsak egy nagy hagyományú, de régóta
méltatlanul porladó műfajt kel-tettek
merőben megújított formában élet-re, de
hozzájárultak egy új színészeszmény
kialakulásához is. Ennek az „új
színésznek" nem a színpadi beszéd jelenti
a közönségre való hatás legfőbb lehető-
ségét. Kifejezési eszközéül egész testét
használja, annak összes képességeivel,
amelyeket tökéletesen ural és irányít, s
amelyek között csak az egyik fontos, de
nem kizárólagos helyet elfoglaló a beszéd.
Decroux aszketikus, a színpadról is
lemondó, az új formanyelv sűrített lé-
nyegét megteremteni kívánó iskolájának
eredményei, aztán főleg Marceau (a Bip
figura megteremtője) és Barrault nyitot-
tabb, gyakorlatiasabb, populárisabb fel-
fogása és tolmácsolása révén találtak utat a
széles közönségrétegekhez.

Csehszlovákiában a pantomim szinte
összeforrt ottani kezdeményezőjének és
megteremtőjének, Ladislav Fialkának a
nevével. Amint az általa alapított Divadlo
na Zabradli, azaz Színház a Korláton
elnevezésű együttes történetének rövid
krónikájából kitűnik, a prágai konzerva-
tórium tánctagozatán pantomimot oktató
Fialka tanítványaiból toborozta első
társulatát. A csoport 1959-ben bemutatott
első produkciójáról nyerte elnevezését.
Kezdetben - mintegy az európai
hagyományokat és a modern törekvéseket
föltérképezendő - a műfajban szokásos
etűdsorozatokból építették föl
előadásaikat. Ekkor alakult ki működési
gyakorlatuk is, amely szerint forgató-
könyv, koreográfia, rendezés és szcenika
egyetlen ember, a művészeti vezető funk-
cióját betöltő Fialka munkájának ered-
ménye. A társulat tagjai csupán az elő-
adás „megtestesítésében" vesznek részt. Ez
az egy személyre koncentrált kollektív
kifejezés egyrészt egységes közlési
koncepciót és megjelenítési stílust ered-
ményez, másrészt nosztalgikusan őriz
valamit a pantomim alapvetően személyes
jellegéből.

Megfogalmazni a kimondhatatlant, az
elbeszélhetetlent - ez minden pantomimus
legbensőbb vágya és törekvése. Mivel
gondolkodásunk eszköze a nyelv,
racionális természetű közléseink legcél-
szerűbb kifejtési területe a beszéd vagy az
írás, a gondolati úton megközelíthetetlen,
emocionális alapú üzenetek köz-vetítése
metakommunikációs jelekkel, nemverbális
közlések révén történik. Ha az emberek
közti érintkezés időbeli és

kauzális folyamattá, történéssé, történetté
fejlődik, a szituációk, indítékok és tettek
hálózata racionális úton nagyrészt
felfejthetővé válik. Történetek megjele-
nítésénél tehát a pantomimikus ábrázolás
könnyen egy folyamat szegényes jelzésé-
vé vagy dekoratív illusztrálásává válhat,
azok elemző kifejtésével, racionális ösz-
szefüggéseinek feltárásával adós marad.
(Ezért okozott számomra a várakozás-hoz
mérten csalódást annak idején To-
maszewski nagy testkultúrájú, szuggesztív
ábrázolóerejű társulatának plasztikusan
megformált, látványosan kiállított
Tvardowski mester élete című produkciója.)

A Funambules '77 című produkció Jan
Kaspar Debureau (1796-1846), a klasz-
szikus pantomim cseh származású, le-
gendás hírű művésze emlékének szentelt
előadás. Debureau húsz évig alakította
Pierrot-t, a fehér arcú bohócot a pá-rizsi
Théátre des Funambules - Bolondságok
Színháza - elnevezésű, XIX. századi
kabaré pódiumán. Debureau nem
ismeretlen a magyar művészetkedvelő
közönség előtt, hiszen a nálunk is bemu-
tatott Szerelmek városa című francia film
főszerepében Jean-Louis Barrault kel-tette
életre a mitikus mestert. Sőt 1953-ban
Marcel Marceau is készített egy etűdöt,
Egy este a Funambules-ben címmel,
amelyben halhatatlan figurája, Bip azt
álmodja, hogy egy este ő játszhatja Pier-
rot-t a Bolondságok Színházában. Fialka
„fennmaradt kéziratok, sajtóbeszámolók
és kortársak emlékiratai alapján" rekonst-
ruálta és részben újjáteremtette Debureau
pantomimjátékait. A kétrészes elő-adás
négy pantomimdrámát tartalmaz
(pantomimdrámákkal a Divadlo na Zab-
radli 1962-ben kezdett foglalkozni) és öt
kisebb etűdöt. A pantomimdrámák fő-
hőse a commedia dell'arte egyik legnép-
szerűbb maszkját jelentő Pierrot, azaz a
Fehérbohóc, míg az etűdök főszereplője
maga a szürke frakkba és cilinderbe öltö-
zött Debureau.

A Prológ címet viselő etűd egy gya-
nútlanul sétáló kis embert mutat be, akire
összes létező támadásával és ártalmaival
egyszercsak rázuhan a világ. Eztán föntről
fehér Pierrot-jelmez ereszkedik alá
sejtelmesen, amelyet Debureau-Fialka
tisztelettel felölt. S ezzel kezdetét veszi a

Komédia című klasszikus pantomim Loillet
zenéjére. A nyilvánvalóan commedia
dell'arte alapokra visszanyúló, sok
táncelemet is tartalmazó játék egy zordon
atyával súlyosbított szerelmi három-szög
története, amelynek természetesen Pierrot
a kárvallott hőse. Az utca című

közjátékban a műfaj szabályaival ellen-
kező éneklő és beszélő leány szereplőt
alkalmaz Fialka, hogy a biztos azonosítás
végett kimondathassa vele Debureau
nevét. A közjáték végén a magára maradt
Debureau a félelmetes külsejű Kísértővel
(Ivan Lukeš lenyűgöző erejű alakítása)
találkozik. Ez a fekete ruhás, vörös hajú
nő, az Érzékiség képében kísérti meg a
művészt, aki nem egyesülhet vele, de nem
is árthat neki. A z ezer frankos bankjegy
címmel francia népdalokra komponált
népi némajáték következik, melyben
Pierrot mint rongyszedő konfliktusba
keveredik a tolvajok királyával és
bandájával. A humoros pantomim-dráma
után következik az egész előadás
csúcspontját jelentő Komédiások című
második közjáték, melynek végén a ma-
gányos Debureau-nek ismét megjelenik a
Kísértő. Ezúttal markáns arcú, sátáni
mosolyú, delejes személyiségű, fekete
ruhás férfi alakjában, aki a mozgás ha-
tártalan lehetőségeit, a test végtelen ké-
pességeit villantja föl a pantomimus előtt,
de kettejük érintkezését ismét megakadá-
lyozza. Az első rész utolsó produkciója a
Pierrot Afrikában című, Cherubini és
Adam zenéjére játszott egzotikus katona-
pantomim, amely Napóleon katonája-
ként a sivatagban masírozó Fehérbohóc
és az arabok mulatságos története (ez a
bemutató leghígabb mondandójú, mű-
vészileg legfajsúlytalanabb része). A
szünet után következő tragikus pantomim
A rongyszedő címet viseli, és Mozart
zenéje szól alatta. Romantikus rém-dráma
az elérhetetlen szerelme miatt gyilkossá
váló, majd lelkiismeret-furdalástól
gyötrődő Pierrot-ról, egy-két bámulatos
ügyességgel és ellenállhatatlan humorral
megoldott részlettel, mint amilyen
például a kártyázási jelenet és a részeg
tábornok csetlése-botlása. A rá következő
Találkozás című harmadik közjátékban
beteljesedik Debureau és a Kísértő
párharca. A Kísértő megfosztja arcától a
pantomimust, elrabolva ezzel egyik fő
kifejező eszközét, személyiségét, életét. A
műsorzáró Epilógusban Debureau-Fialka
elbúcsúzik a mágikus Pierrot-jelmeztől,
amely a magasba emelkedik.

„A pantomim nem a szépségre, hanem
az igazságra törekszik" - írta legfonto-
sabb téziseként jean Soubeyran, panto-
mimtankönyve bevezetőjében. Úgy tűnik,
Fialka színháza időnként figyelmen kívül
hagyja a műfajnak ezt az alapköve-
telményét.

Az etűdök, a pantomimdrámák hely-
zetei, szituációi mindenekelőtt esztétikai



szépségükkel és nem emberi igazságtartal-
mukkal hatnak. Formai szempontból ez azt
jelenti, hogy a mozgások jellege a tán-
céhoz közelít. A szépség megfogalmazása
közben nem ritkán szépelgés az eredmény.
Erősségük az egészséges humor, ám itt is
nem egyszer a könnyű siker érdekében
művészi engedményeket tesznek.

The Royal Exchange Theatre Company

A manchesteri Királyi Tőzsde Színházi
Társulat bevallottan európai körútja szá-
mára vitte színre Shakespeare Tél i rege
(The Winter's Tale) című kései színmű-
vét. A produkciót székhelyükön, a há-
rommilliós angol gyárváros hipermodern
körszínházában be sem mutatták, hiszen az
európai színházak doboz-színpadaira
készítették. S úgy tűnik, hogy a
hagyományos színpadok technikai
feltételeinek figyelembevételével pár-
huzamosan valamiféle - szerintük a kon-
tinensen uralkodó - konvencionális
Shakespeare-fölfogásnak is meg akartak
felelni. Nem az angol színjátszás revelatív
erejű Shakespeare-színreviteleit tekintették
példának, hanem egy vélt „el-várások"

alapján kialakított ódon, unalmas,
akadémikus stílusú koncepciót
szembesítettek velünk.

Ez az előadás nem mondott semmit és
nem akart semmit. Braham Murray ren-
dezése mint valami leckét, úgy mondta föl
a darabot. Jellegtelen, bármilyen méretű
színpadra beférő, igénytelenségükben már-
már hazug díszletek között, gazdag,
csillogó ruhákban, plasztikusnak szánt, ám
modorosan vagy nevetségesen ható,
tartalmatlan gesztusokkal illusztráló
színészi játékkal körített, szép,
maradéktalanul élvezhető, Shakespeare-
szövegmondást kaptunk. amely a be-hunyt
szemmel hallgató nézőnek igazán
kellemes színházi estét biztosított. Csupán
az Autolycus szerepét játszó Harry Landis
eleven és természetes személyisége, aktív
színpadi létezése vonta magára
figyelmünket a második részben, úgy
éreztük, megelevenedett színházi mú-
zeumot szemlélünk.

Hogy Shakespeare e sokat vitatott,
1610-1611 körül íródott darabja az író
szemléletváltozásának beteljesedését, a
történelem folytonosságába, az élet, az idő
minden viszályt és ellentétet elsimító
erejébe vetett hitének megszilárdulását
dokumentálja: hogy a műből pontosan
érzékelhető az a szakadás, amely a Shakes-
peare korabeli angol társadalomban a
fővárosi udvari és a vidéki paraszti élet-
forma közt végérvényesen létrejött;

hogy a darabban kibontott nemzedéki el-
lentét és a zsarnokság kemény vonások-
kal felvázolt természetrajza is benne rej-
lik... - mindez érintetlenül hagyta a
rendezőt és a színészeket. Hogy a dráma
„titkairól": Leontes hirtelen támadt fél-
tékenységéről, Hermione tizenhat évig
tartó álhaláláról ne is beszéljünk .. .

„Szófia" Drámai Színház

Az 1969-ben alakult színház már a Bu-
dapesti Művészeti Hetek elmúltával lá-
togatott el hozzánk, s két-két előadással

Ivan Radoev: Az ember evő nő és Ta-
deusz Róžewicz: Kar to ték - szerepelt a
budapesti Madách Színházban és a szol-
noki Szigligeti Színházban.

Ivan Radoevet már ismerheti a buda-
pesti közönség: 1969-ben a József Attila
Színház mutatta be két egyfelvonásosát.
A most látott darabja - a cím sugallata
ellenére - nem a hosszú neve folytán té-
vesen kannibálnak minősített bájos, sö-
tétbőrű hölgyről szól (hiszen annak
semmiféle dramaturgiai funkciója nincs,
csupán néhányszor végigsétál a színen),
hanem egy hajdan volt funkcionáriusról.

Georgi Nozsarov szürkén-fehéren de-
rengő díszlete egy álomvilágot idéz: az
aggok házában vagyunk, ahol mindenki
megpróbálja legalább képzeletben
megélni azt, amiről az eddigi évtizedek
során lemaradt. Békés, nosztalgikus világ
ez, amelynek csendes, derűs egét csak a
rabiátus gondnok jelenléte felhőzi be.
Pánik tör ki a lakók közt és zűrzavar,
amikor a szociális otthonba egy „kon-
cepciózus" ember kerül: Topuzov, az
egykori "felelős személy", aki kiöregedett
a hatalomból, de nem tud megbékélni
helyzetével. Az igazgatónő és a gondnok
segítségével „szerkezetet" teremt az
otthon egyszerű és amorf mik-

rotársadalmában, célokat tűz ki, feladato-
kat jelöl ki, folyamatokat indít el,
szunnyadó erőket szabadít fel, hierarchiát
alakít ki a lakók között. Egy olyan öreg-
ember, akit még aktív életének lendülete
visz, megpróbál más öregembereket len-
dületbe hozni, de ezeknek nincs már ener-
giatartalékuk. A groteszk szituáció gro-
teszk fordulattal „oldódik meg": a hely-
zetet rosszul mégítélő, visszavonulni nem
tudó „örök kádert" egy olyan puska teríti
le, amely már régóta működésképtelen.
Ám a folyamat megállíthatatlanul megy
tovább: Topuzov helyére új házi zsarnok
lép: akik egyszer terrorizálhatók, azokat
többé nem kerüli el egyetlen irányítani,
parancsolni vágyó sem.

Radoev darabja izgalmas cselekmény-
bonyolítású, bár az egyes szálak talán
túlságosan is kuszán szövődnek egybe.
Valamennyi figurája jól megírt, egyéni
ízeket és színeket felvillantó alak. Mladen
Kiszelov rendekése is inkább színészveze-
tésben, az egyes szereplők jellemének ár-
nyalt ábrázolásában eredményes, mintsem
a játszó személyek közötti viszony- és
cselekményrendszer bonyolításában. Igy
a magyar néző pergő, kedves, de a tol-
mácsszöveg ellenére is nehezen követ-
hető kavalkádot szemlélhetett, amelyet
hol váratlan fordulatok, hol költői vagy
éppen magyarázó betétszámok tarkítot-
tak. Az árnyalatgazdag, ugyanakkor bát-
ran karikírozó színészi játékban világosan
érződött az ensemble-jelleg. (Az együttes
játékot egyébként a két rész elején a
szereplők kollektív felvonulása is
hangsúlyozta.) Kiemelkedő teljesítményt
nyújtotta Topuzovot megformáló Todor
Kolev.

Érdektelen, ugyanakkor sziporkázóan
érdekes volt a Kar tot ék bemutatója.
Róžewicz 1958-59-ben írta ezt a darabját,
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fórum
megteremtve ezzel saját - egyértelműen
lírai hangulatú és szerkesztésmódú - szín-
házát. A „Szófia" Színház előadását len-
gyel vendégművész, Kazimierz Braun
rendezte.

A Kartoték alighanem a „leglengyelebb"

dráma. Ebben a műben utalások sűrű
szövevénye hálózza a közönség köré a
lengyelek nemzeti múltját és kultúráját.
Helyes volt tehát lengyel ven-
dégrendezőre bízni a mű bulgáriai szín-
padra állítását, hiszen a dráma hivatko-
zásrendszerének felfejtése így biztosítva
volt. Braun azzal is tisztában volt, hogy
némiképp egy nemzetközi változatot kell
létrehoznia.

Mindenekelőtt a darab alapszituáció-ját
változtatták meg. Jan Kott annak-idején a
Hős fekvő helyzetében látta a darab
legfőbb nemzeti sajátosságát: „A Hős
fekszik, és átéli saját tragédiáját. A
tragédia - Andrzej Wirth meghatározása
szerint - fekvő helyzetben a leg-
súlyosabb."

A bolgár előadás Hősének azonban nem
lényegi létezésmódja a fekvés, ha-nem
csak egy állapota a sok közül. Ez a Hős
kifejezetten aktív, mondhatnám
mozgásmániákus. Ágya sem egy olyan
szobában áll, amelyen „mintha egy utca
menne át", hanem egy többé-kevésbé na-
turalisztikusan megformált utca kellős
közepén, amelyet nemcsak a nézőtér, ha-
nem a színpad mélye felől is a közönség
sorai szegélyeznek. (A produkció díszletét
és jelmezeit szintén lengyel vendég-
művészek, Wojtek Jantkowiak és Michal
Jedrzejewski tervezték.)

A Hős alaphelyzetének megváltozta-
tásával együtt egyes motívumok is kiestek
vagy éppen újak kerültek a helyük-be.
Például egy Gyermekkori barát és az
Újságírónő beiktatása a magánéleti szféra,
a Varjú nevű partizán szerepeltetése a
háborús emlékek fölerősítését szolgálta. S
a „lengyelség" külsődleges jelzéséül az

első rész végén fölhangzik az

egyértelműen Mrožek Tangójára asszo-
ciáltató „La Cumparsita" is, amely az
aggastyánok meggyilkolásához szolgál
aláfestésül.

Az előadás legnagyobb hibája, hogy
elemeire esik szét, csupán a főszereplő,
Koszta Conev szenvedélyes, sok színt
felvillantó játéka kelt a nézőben némi
folytonosságérzetet. Az a bizonyos „fekvő
helyzet" az eredeti darabban világnézetet,
magatartásformát, jellemet, történelmi
hátteret adott a Hősnek, és lírai
szerkezetet a drámának. A bolgár
produkció nem tudott hasonló élet-

helyzetet és vonatkozásokat nyújtani.
Egyúttal a darab világa, hangulata is
megváltozott: a Róžewicz által hangsú-
lyozott realizmus helyébe művi natura-
]izmus került, a költőiség csupán érde-
kességgé változott.

A vendégjátékoknak az előadásokon túl-
mutató, általánosabb tanulságai is van-
nak. A Budapesti Művészeti Hetek két
vendégegyüttesének általam látott előa-
dásán például a közönség soraiból jócskán
távoztak el a szünetben, a végén mégis
vastaps és ünneplés jutalmazta a produk-
ciókat. Pedig semmivel nem lettünk gaz-
dagabbak. Ellenkezőleg! Különösen, ha
meggondoljuk, hogy ezen a pénzen hány
olyan előadást lehetett volna meg-hívni,
amelynek színvonalát az alkotók hírneve
és a kritikák elismerése egyaránt
garantálja, s amely meghatározó jelentő-
ségű a világszínházi fejlődésben. Nem ju-
tott el hozzánk Eugénio Barba, Giorgio
Strehler, Anatolij Efrosz, Roger Planchon,
Ottomar Krejča, Peter Stein, Liviu Ciulei,
Tadeusz Kantor vagy Peter Brook párizsi
korszakának egyetlen rendezése sem. A
magyar közönségnek nem adatott meg,
hogy Jerzy Grotowski valamelyik
rendezését láthassa. Nem éltünk azzal a
lehetőséggel, hogy 1975-ben, a varsói
Világszínházi Találkozón tucatnyi kiváló
produkció volt „karnyújtásnyi közelség-
ben"; sem azzal, hogy évente Belgrádban a
BITEF-en mindig akad néhány olyan
importálható előadás, amely meg-
pezsdíthetné színházművészetünket. (Az
idén Belgrádban - és Újvidéken is - sze-
repelt a łódži Teatr Nowy Gombrowicz
Operettjének Kazimierz Dejmek rendezte
előadásával. Nagy élmény, kiváló össze-
hasonlítási alkalom lehetett volna a łódži
színház vendégjátéka - és alighanem az
országunkon való átutazásuk következ-
tében viszonylag könnyen meg is lehetett
volna szervezni.) Helyettük viszont
becsületes szándékú, de művészileg kö-
zömbös vagy vitatható értékű produkció
jött. De miért?

PETERDI NAGY LÁSZLÓ

Lengyel színház -
magyar színház*

A színház helye, szerepe a társadalom
életében Lengyelországban és Magyar-
országon történelmileg másként alakult.
Mégis egyforma érzékenyen reagálunk
ennek a helyzetnek a legcsekélyebb vál-
tozására is: közös hobbynk, szenvedé-
lyünk, komplexusunk a színház.

A múlt század nagy lengyel drámaíró-
jának, Słowackinak a munkásságát ele-
mezve jegyzi meg az írótárs, Norwid : „A
dráma nem pattanhat ki a semmiből, mint
Minerva Jupiter fejéből. Létre kell jönnie a
megfelelő formáknak ahhoz, hogy
segítségükkel az élet önmagába te-
kinthessen. Az idő kell megteremtse az
alapot hozzá, hogy ez a társadalmi önvizs-
gálat morálisan általánosítható eredmé-
nyekre vezessen." Egy más helyen ezt írja:
„A görögöknek megvolt a drámához az
alapjuk, a bacchusi »tragos«. Calderonnak
és Shakespeare-nek ott voltak a keresztény
misztériumok. Ott azonban, ahol a
színháznak nincsenek meg a maga igazi
gyökerei, ott mindig másra van utalva,
mindig máshonnan vár valamit vagy
valakit ..."

Tudjuk, Norwid keserű megjegyzését
nem a gyökerek hiánya, inkább az ezektől
való kényszerű elszakítottság, a párizsi
emigráció magyarázza. Hiszen, miközben
az 1830-as felkelés vérbe fojtása után
Párizsban élt s alkotott, a lengyel dráma-
írók java: Mickiewicz, Slowacki a cári
csapatok által megszállt Varsóban - a
bebörtönzés és a száműzetés kockázatát
vállalva - lengyel nyelvű színielőadásokat
tartottak. Sőt, éppen ekkor lett a színház a
lengyelek nemzeti, népi művészete, a
nemzettudat kifejezője és ébren tartója -
mindmáig. Enélkül a szín-ház nélkül pedig
a költők tollán született lengyel romantikus
dráma aligha tölthette volna be azt a
hatalmas szerepet az ország szellemi s
társadalmi életében, amelyet betöltött és
betölt.

Mickiewicz költői látomásszerűen megírt
négyrészes misztériumjátékának, az
Ősöknek az 1848-as bemutató óta ötvenhét
önálló interpretációja született

* A lengyel színházi napok alkalmából el-
hangzott előadás rövidített szövege.


