
aki a tizedik rum után is tudja, hogyan il-
lik fogadni a halált. Mégis, egy ponton
felborítja az asztalt, és azt hiszem, ez már
a vég: az orvostudományok és az illemtan
doktora asztalt dönt. László Gerő nagy-
szerű alakításához társul Orosz Lujza, a
kőkemény özvegyasszony. Ez az úr és ez
a nagyasszony a törvény, a mérce -
margóra száműzve. Ezen a margón, a pe-
remen üldögél talán az idő kezdetétől a
körhintás (Bíró Levente), zsebkendővel
letakarva, valamikor a játszma végén, és
ezt az árokszélet koptatja régóta a törött
lábú, megváltást lelő Püsök, az utcaseprő
is (Márton János). A színészek - sokan a
nyugdíjból visszatérve - a színház „tit-
kos" tartalékairól tudósítanak, és a töb-
biek, a fiatalabbak is azt bizonyítják,
hogy - egyelőre? - még mindig lehetséges
Kolozsvárott a színházteremtés.
Szomszédja-Jancsó Miklós-mintha valami
pompás lonesco-abszurdból tévedt volna
ide, Bíró József festője pedig gyönyörű
jelenetben szól őrület és zsenialitás,
teremtés és pusztítás félelmetes ro-
konságáról.

Talán csak hárman boldogok-vagy in-
kább kielégültek - ebben a pusztuló vi-
lágban. A fenekét riszáló szerető (Lőrincz
Ágnes), aki pezsgőbe és diszkóba oldja
csekélyke személyiségét, az idiótán
nyáladzó bolondos kocsmáros, akinek
csak akkor jön el a világvége, amikor fel-
kötötte, remegő kezével sem tudja majd
felszolgálni a rumot (a frissen végzett
Bács Miklós remek bemutatkozása ez), és
a rácson túli világ u r a .

vezére, a fel-
ügyelő (Nagy Dezső), a k i tökéletes rendet
gyalul majd az intézetben, ha sikerül
kitörölnie minden margón lévő elemet.
Igyekezete már így is fölöttébb eredmé-
nyes, ezt jelzi az első részt lezáró félelme-
tes - számára gyönyörűséges - vízió képe
is.

Itt meg is billen az előadás, Tompának
vissza kell térnie az eredeti útra és tovább
göngyölítenie a szerelmi történet szálát.
De nem sokáig. Az általa teremtett világ-
ban Kriszti születése túlnő a főhősnő
személyes sorsvállalásán. Ez a sors már
egy megváltót váró közösségé. Eltűnnek a
bútorok, szobák, eltűnik az intézet, a
rácsok. Üresség, várakozás mindenütt. Es
egy asszony áll a sötét, üres térben.
Magához szorított kicsi gyermekéhez fo-
hászkodik. Aztán hátul megjelenik egy
szakállas fiatal férfi. Kriszti-Krisztus az, a
fiú. Lassan közelít, megáll az anya, Krisz-
tina-Mária mögött. Megérinti, vállára
teszi kabátját. Megfordul, elindul, el-
megy.

Egy asszony áll e messiástalan, gyer-
mektelen, jövőtlen időben, egyedül.
Reménytelen, magányos a várakozás,
örök az advent. Leszáll a csendes éj.
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Színházi találkozó Varsóban

Két évvel ezelőtt, amikor Varsóban jár-
tam, lépten-nyomon az éppen akkor véget
ért nemzetközi színházi találkozó pla-
kátjaiba, a találkozót reklámozó hirdet-
ményekbe botlottam.

A novemberi - immár ötödik - nem-
zetközi színházi találkozó jóval szeré-
nyebb volt az előzőeknél, nemcsak a for-
mát illetően (megfelelő tájékoztató pla-
kátok, hirdetmények hiánya a város utcá-
in), hanem ami a leglényegesebb: a prog-
ram volt szegényes. Nem kívánom bírálni
a szerkesztőbizottság munkáját, hiszen
ismerve Lengyelország gazdasági hely-
zetét, csodával határos, hogy egyáltalán

meg tudták rendezni ezt a fesztivált, s
hogy a számos egyéb hazai fesztivált is -
évről évre - lebonyolítják. Az eddigi
nyolc-tíz külföldi együttes helyett most
hat előadás vett részt a találkozón. A
fesztivál csemegéjeként várt, lngmar
Bergman rendezte Strindberg-darab, a
J ú l i a k i s a s s z o n y egyeztetési gondok miatt
elmaradt; az úgynevezett kiegészítő
műsor pedig két hazai együttes bemutat-
kozásából állt. Természetesen a teljesség
igénye nélkül mondhatok csak véleményt,
hiszen varsói tartózkodásom egy hete nem
adott lehetőséget a teljes feszti-
válprogram megtekintésére, viszont
programon kívüli előadásokat is láthat-
tam.

A külföldi együttesek közül először a
Tel Aviv-i Kamara Színház produkcióját,
majd a leningrádi Drámai Kis Színház
Golding-adaptációját tekintettem meg. Az
előbbi érdekes összehasonlításra adott
alkalmat, az utóbbi viszont maradandó
élményt nyújtott. Amiért pedig érdemes
volt részt venni ezen a talál- kozón, az a
két lengyel előadásnak köszönhető. Az
úgynevezett kiegészítő program keretében
két alternatív színház mutatkozott be.
Pontosabban: az a két nem konvencionális
színház mutatta be egy-egy produkcióját,
amely már évekkel ezelőtt nemzetközi
tekintélyt vívott ki magának. Ezek az
együttesek méltán képviselték a lengyel
színjátszást. A KUL, azaz a lublini
Katolikus Egyetem Scena Plastvczna
csoportja egy látvány-színházi előadással
lépett fel, míg a Gardzienice együttes
Awwakum próféta életéről szóló
misztériumát mutatta be.

A Tel Aviv-i Kamara Színház Kleist híres
művét , a K o h l h a a s M i h á l y t mutat ta be.

James Saunders adaptációjában, Ilan
Ronen rendezésében. Az izraeli együttes,
a fülhallgatós tolmácsolás nehézségeit
elkerülendő, az előadásban szereplő egyik
lengyel származású színésszel narráltatta
a dráma eseményeit. Nyilvánvalóan
nemcsak a pontosabb megértést, de a
közönség megnyerését is szolgálta, hogy a
főszerepet alakító színész az első rész
kulcsmonológjának jelentős részét-
„Minden társadalomnak olyan az istene,
amilyet megérdemel" - lengyelül mond-ta
el. Kohlhaas Mihály alakját, önkényes
ítéletvégrehajtóvá, lázadóvá való fej-
lődését nálunk Sütő András Egy lócsiszár
virágvasárnapja című drámája tette is-
mertté. A Kleist novellája nyomán szüle-
tett két színpadi alkotás összehasonlítása
azt bizonyítja, hogy Saunders adaptációt
írt, míg Sütő valódi drámát hozott létre.
Saunders híven követi a novella cselek-
ményét, a mű apróbb részleteit is, Sütő
viszont Kleist szelleméhez hű. Nála a
színdarab pontos korrajza mögött a mai
áthallás sem didaktikus. A novella cse-
lekményét szabadon kezeli; a dráma el-
térő műfaji szerkezete, sűrűsége szerint
bontja jelenetekre az eredeti mű helyszí-
neit. Saunders hűsége epikus színházat
igényel, így a rendezőre nehéz feladat há-
rul. Ezt a nehéz feladatot Ilan Ronen nem
tudta megoldani. Az izraeliek elő-adása
történelmi képeskönyvnek indul, s
moderneskedő, erőltetett szimbolikába
torkollik. Ennek az előadásnak az isme-
retében igen nehéz elhinni, hogy ez a tár-
sulat színvonalas, izgalmas előadásairól
híres, pedig az 1944-ben alakult színház a
kritikák szerint Tel Aviv egyik vezető
színháza. Egy ismert izraeli rendező
negyvenöt évvel ezelőtt négy fiatal szí-
nésszel megpróbált együttest teremteni, és
létrehozni egy, az országban újnak
számító színházi formát - a kamaraszín-
!lázat. Új kifejezési eszközöket kerestek,
amelyek eltérnek az orosz színháztól örö-
költ expresszionista vígjátéki stílustól;
akkor, a negyvenes években ugyanis az
uralkodott a héber színpadokon. A színház
repertoárjában egyaránt megtalálhatók
voltak a legjobb nyugat-európai
színdarabok és a hazai. az ország életével
foglalkozó művek. Megújított, modern
héber nyelven játszottak. 1971-ben a Ka-
mara Színház Tel Aviv városi színházává
alakult. Vezetését egy híres közéleti
személyiségekből és művészekből álló
testület vette át. A hetvenes évek közepén
a színház Hanoch Levin művészi
útkeresésének színhelyéül szolgált. Levin
az egyik legismertebb izraeli drámaíró,-
akinek eddig tizenhárom színművét mu-
tatta be a Kamara Színház. A színház
művészeti programja fontos politikai és



társadalmi kérdések köré csoportosul:
ilyen az arabok és zsidók közötti konflik-
tus, a vallásos ortodoxia és szekularizmus
szembenállása, illetve a fiatal emigránsok
által benépesített ország egyéb problémái.
A színház vezetősége felvette a kap-
csolatot a fiatal drámaírókkal is. Dráma-
íróműhelyt hoztak létre, ahol a dráma-
írók együtt dolgoznak a színészekkel az
új színpadi formanyelv létrehozásáért. A
Tel Aviv-i Kamara Színház igen sokat
utazik; Jeruzsálemben és Haifában is ját-
szanak, de a kulturális központoktól távol
eső kis településekre is eljutnak. Az
izraeli együttes szereplését mind a külföl-
di, mind a lengyel színházi szakemberek
fokozott érdeklődéssel várták; végül is
csalódniuk kellett.

A Lev Dogyin vezetése alatt működő,
többnyire fiatal színészekből álló lenin-
grádi társulat két előadása ritka élményt
nyújtott. Először Fjodor Abramov kor-
társ szerző Fivérek és nővérek című re-
gényének színpadi változatát mutatták be,
amely - mint mondják - az ijesztően
hangzó két estére osztottság ellenére ma-
gas színvonalú, lírai előadás volt. (Sajnos,
ezt lublini tartózkodásom miatt nem lát-
hattam.) A leningrádiak másik produk-
ciója, a William Golding A legyek ura
című művéből készült adaptáció azonban
revelációértékű volt. Dogyin rendezése
iskolapéldája annak, hogyan lehet ki-
használni egy színpadi teret, hogyan lehet
egy előadás során kialakítani egy színpadi
jelképrendszert, hogyan képes bánni
testével, hangjával, és hogyan képes hat-
ni fizikai és szellemi jelenlétével tizenkét
fiatal színész. S ami a legfontosabb: miért
és hogyan szól a mai fiatalságról, nem pe-
dig a gyerekekről ez a mű? A találkozó
részletes programját ismertető füzet sze-
rint Dogyin egy Kaszpi-tengeri lakatlan
szigetre költözött egy nyárra színészeivel,
mielőtt elkezdte volna próbálni A legyek
urát. Az ilyenszerű felkészülés egy pro-
dukcióra nálunk már inkább negatív elő-
jelűnek számít, Dogyin módszerét azon-
ban az előadás fényesen igazolja. A Da-
vid Borovszkij által tervezett színpadi
térben (amely egy hajó roncsaiból áll) a
színészek otthonosan mozognak, nem-
csak fizikai állóképességről, akrobatikus
felkészültségről tesznek tanúbizonyságot,
hanem a hajóroncselemeket is olyan
ügyesen használják, hogy a néző sem
térben, sem időben nem tévedhet el.

Ha Varsóban járva olyan szerencsésnek
mondhatja magát az ember, hogy hozzá-
jut a WIK nevű, Pesti Műsor-szerű kiad-
ványhoz, s végigböngészi a színházak
programját, sajnálattal ugyan, de azt kell
mondania: egy-egy érdekesebb előadás-
tól, rendezéstől eltekintve tulajdonképpen
nem sok minden történik Varsóban. S bár
a rövid időre odalátogató vendég tévedhet
is, ezt a véleményét erősíti meg a lengyel
színházi szakemberek többsége, a
kritikusok és a fordítók is. Ez utóbbiak
egyike fájó szívvel beszélt a lengyel
színház, a lengyel dráma helyzetéről.
Ugyanakkor hozzátette: ha izgalmas
színházat akarok látni, feltétlenül nézzem
meg a KUL, a lublini Katolikus Egyetem
Scena Plastyczna csoportjának és a
Gardzienice együttesnek az előadását.

A találkozó kiegészítő programjaként
mutatta be a KUL a Pefanie című negy-
venperces előadását, Leszek Madzik ren-
dezésében. Leszek Madzik 1969-ben ala-
pította meg ezt az együttest, amelynek ő a
vezetője, rendezője, forgatókönyvírója
egy személyben.

A „petanie" szó megbéklyózást, köte-
léket jelent, de egyik kifejezés sem fedi
pontosan a darab címét. Igaz, magáról az
előadásról is igen nehéz beszélni a mi
megszokott fogalmi rendszerünkkel.
Leszek Madzik színházában ugyanis
nincs történet, nincs dramaturgiai folyto-
nosság. Egzisztenciális kérdések izgatják:
születés, halál, elmúlás, szenvedés.
Alapkategóriákkal dolgozik, olyanokkal,
amelyekkel nap mint nap találkozunk,
függetlenül attól, hogy milyen kultúrkör-
ben és milyen történelmi keretek között
élünk. A másik emberhez fűződő kapcso-
lat, a szerelem, a félelem, az idő érzete és
múlása foglalkoztatják. Ezeknek a minő-
ségeknek a bemutatása az ő színházában
a szó, a fogalmi képzés előtti szinten tör-
ténik: a tér, a ritmus és a hangulat segítsé-
gével. Ezek az elemek kapcsolatban áll-
nak az emberi léttel, a tér jelöli ki az em-
beri élet drámájának színhelyét, a biolo-
gikum szféráját és a testi gyengeséget. A
ritmus határozza meg az ember időbeli
létét és a halál felé haladását. A zene és a
képek dinamikája ebben a színházban
szoros kapcsolatban áll a tér elrendezé-
sével. A hangulat úgy alakul ki, hogy az
előadás magával ragadja a nézőt, a néző
érzelmileg együtt él az előadással. Ezek
az elemek adják ennek a színháznak a fi-
lozófiai hátterét, ennek segítségével mu-
tatja be a rendező az emberi lét esetle-
gességeit, gyengeségeit, az érzelmek tö-
rékenységét.

A Gardzienice együttes székhelye szintén
Lublinban van, de a Lublintól húsz
kilométerre lévő Gardzienice falu kápol-
nájában játszanak, és ott is élnek. Ezúttal a
pravoszláv hit védelmezőjének, Awwa-
kum prófétának az életéről mutattak be
XVII. század végi egyházi szertartások-
ra, népzenére, falusi hagyományokra
épülő előadást. Arra a kérdésre, hogy
miért itt, néhány kilométerre a határtól,
egy kis faluban jött létre Włodzimerz Sta-
niewski színháza, talán így adható meg a
válasz: Staniewski tizenkét évvel ezelőtt
még Grotowski tanítványa volt, aki több-
ször tartott itt műhelygyakorlatokat. De
hogy a teljes igazsággal tisztában le-
gyünk, közelebbről kell megvizsgálni az
együttes munkáját. „Staniewski színháza
küldetéses színház. Ez a küldetés művé-
szi küldetés, oly bátor odaadással meg-
valósított, hogy a kulturális elhivatottság
szintjére emelkedett. A Gardzienice cso-
port nagy munkát végzett, de ez más, nem
hagyományos dimenzióban történt. Ez a
munka a színházi kultúra egy sajátos vál-
tozatával való foglalkozást jelent. Köztu-
dott dolog, hogy a felforgató gondolatok
leginkább olyan emberektől erednek, akik
egy adott közegen belül működnek" - írja
a fesztiválprogram egyik cikkírója.

Staniewski önálló művészi tevékenysé-
gét azzal kezdte, hogy új közeget keresett
színháza számára. Ezt az új közeget falun
találta meg. A határhoz közeli falu neve
lett az együttes nevévé és útkeresésének
metaforájává. A Gardzienice együttes
1978-ban jött létre. Nem az államilag do-
tált színházak között keresték a helyüket,
hanem a második világháború előtt elfo-
gadott, de még most is érvényben lévő
törvény alapján egyesületet alapítottak. A
Gardzienice falusi színház tehát, de elő-
adásaiknak semmi köze a „népművészeti
bolt" stilizációjához; olyan művek ezek,
ahol a népi minta szervesen kapcsolódik
az avantgárd törekvésekhez, és egyéni,
újszerű stílust hoz létre. Ebben a színház-
ban új műfaj született: az etnooratórium,
mely radikális módon megváltoztatta a
zenés színházra vonatkozó elképzelése-
ket.

Azt mondják, hogy az európai színház
kétszer született meg, az ókorban és a
középkorban, s mindkét alkalommal a
zene szelleméből. Az alap mindkét eset-
ben a népdal volt. A Gardzienice Színház
produkcióiban annak lehetünk tanúi, ho-
gyan született meg a zenéből a misztéri-
um. Bizonyos értelemben ez az egész len-
gyel kultúra misztériuma. Nem véletlen
tehát, hogy előadásaik fő motívumai a
lengyel romantikában s ezen belül a leg-
nagyobb lengyel misztériumban: az
Ősökben gyökereznek.


