
gura: olyan férfi, akin eluralkodik a mo-
nománia, s lassan, majd egyre viharosabb
gyorsasággal elveszíti önkontrollját, és
állati lénnyé torzul. E folyamatot Lukáts
roppant precizitással és kidolgozottsággal
jeleníti meg, jócskán feledtetve, hogy ez a
végkifejletében tragikus alak nincs igazán
a testére szabva. Talányos és rész-ben
kibontatlan marad viszont viszonya
Desdemonával: az, hogy miért vonzódik a
lányhoz igazán, s azt sem tudjuk meg,
miért bízik vakon zászlósában. (Mindeh-
hez hozzá kell tenni, hogy Shakespeare
művében - e ponton is - jócskán vannak
„kitöltetlen helyek". Ám a szerepformá-
lásnak és a rendezői értelmezésnek pon-
tosan ezekre a dilemmákra kellene mar-
káns és erőteljes választ adnia.)

Desdemona szerepében Nagy-Kálózy
Eszter hamvas, üde, bájos velencei le-
ányzót formál: ez az ifjú nő egyszerre
gyermek és érzékiségét próbálgató asz-
szony. Pontosabban a gyermekből hirtelen
érik nővé, de úgy, hogy közben mind-
végig megőrzi gyermeki naivitását is. A
hirtelen jött szerelem magával ragadja,
gyorsan kell felnőtté érnie - de érzelmileg
még felkészületlen az asszonyszerep-re.
Igy aztán leginkább kiszolgáltatott ifjú
hitvesként és nőként értetlenül szemléli,
mi is történik vele. Még csak alig ízlelte
meg az érzékek mámorát, még vágyakoz-
na más férfira is (Cassióval nemegyszer
egymáson feledkezik a tekintetük), de már
hűséges asszonyként kell kitartania s
védekeznie Othello féltékenységével
szemben. Ennek az ifjú Desdemonának az
a tragédiája, hogy alig-alig ért meg va-
lamit az egész drámából, ezért aztán nem
is igen retten vissza férje eszelős félté-
kenységétől. Még akkor sem támad fel
védekező életösztöne, mikor már közvet-
len életveszélyben van. Ártatlanul, lélek-
ben szűzen, riadt naivitással szenvedi el s
asszisztálja végig értelmetlen, ostoba ha-
lálát.

Jagót Kulka János játssza, könnyed
eleganciával, fölényes intellektuális
vértezettel. (A szereposztás e ponton a
legsikerültebb.) Kulka zászlósa nem nagy
formátumú intrikus, inkább sima modorú,
alattomos, rámenős gazember. Szinte
logikai feladványként állítja az újabb és
újabb csapdákat Othellónak, játszik,
miközben maga sem tudja, mit akar elérni.
Talán azt, hogy megsemmisítse Othellót?
Talán, hogy asszonyt kapjon az asszonyért,
hiszen az is felsejlik előtte, hogy Othello
az ő feleségét is el-csábította. Kulka
Jagója üresen, ön-célúan és kisszerűen
gonosz - és paradox módon ettől lesz
igazán kortársian félelmetes -: szivacs,
amely magába szívja az élet mocskát, de
ki is okádja magából

azonnal a szennyet. „Mag nélküli" sze-
mélyiség, de számító, cinikus és veszélyes
is tud lenni. Ez a szerep kínálkozott fel
neki, hogy több lehessen önmagánál, hogy
meglelhesse azt, ami. Amikor Othello már
gyilkosan féltékeny Desdemonára, Jago
álszentül vigasztalja az aszszonyt, egy
percre hozzásodródik, meg-érzi a testét is,
majd a gyorsan szétszakadt ölelés után
onanizálásba oltja vágyát. Ez a Jago olyan
figura, aki igazából nincs is - mégis ő
mozgatja e világot, s így hiteles igazán.

A színpadot a három főszereplő játéka
uralja, a kisebb szerepek alakítói - olykor
dramaturgiai súlyuknál i s - haloványab-
bak: Quintus Konrád Cassiója, Sztarenki
Pál Rodrigója nem nehezíti meg túlsá-
gosan Jago ármánykodását. Koltai Róbert
Brabantióként aggódó apa, Adorjáni
Zsuzsa Emíliája hűséges és aszszonyát
féltő, józan érzékű társalkodónő, Magyar
Éva inkább féltékenységével ki-tűnő, mint
közönséges utcanő.

Hogy a kidolgozott és gondolatgazdag
rendezői koncepció, az olykor szépen
megoldott szerepformálások, a lenyűgöző
látvány (Menczel Róbert munkája), a
jelmezek puritán eleganciája (tervezőjük
Torday Hajnal), a hangulatfestő-hangu-
latteremtő zenei háttér (zeneszerző:
Mártha István) és a kitűnő, Kardos
Lászlóénál keményebb, érdesebb fordítás
(Eörsi István munkája) összességében
mégsem eredményezett revelatív erejű
előadást, annak oka, úgy vélem, a játék-
intenzitás hiányában s a szituációk időről
időre elnagyolt kidolgozásában keresendő.
Mintha csak nem győzte volna a rendező
kellő eréllyel és precizitással meg-
valósítani azt, amit eltervezett; így aztán
nem teremtődött olyan feszültség, amilyet
e valójában kegyetlen és brutális játék
megkövetelt volna. (Az új fordításban a
Desdemonát illető vád végig: „kurva". A
régiben maximum „piszkos lotyó...")
Annyi azért így is kiderült: az ösztönvilág
homályos régióiban hagyott még
felfedezni valókat ez az előadás.

William Shakespeare: Othello (kaposvári Csi-
ky Gergely Színház)

Fordította: Eörsi István. Díszlet: Menczel
Róbert. Szcenika: Zsanda Zsolt. Jelmez: Tor-
day Hajnal m. v. Zene: Mártha István.
Segéd-rendező: Tombor Zsuzsa. Rendező:
Ács János.

Szereplők: Lukáts Andor, Koltai Róbert,
Quintus Konrád, Kulka János, Sztarenki Pál,
Dánffy Sándor, Csapó György, Krum Ádám,
Hunyadkürti György, Nagy-Kálózy Észter,
Adorjáni Zsuzsanna, Magyar Éva, Lugosi
György, Anger György, Lukács Zoltán,
Némedi Árpád, Ottlik Ádám, Tóth Géza.

PÁLYI ANDRÁS

Közhely és varázslat

Janusz Glowacki és a Svábbogárvadászat
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Janusz Glowacki nevét nálunk mind ez
ideig nem sokan ismerték, holott az
elmúlt évtizedek lengyel irodalmának
egyik izgalmas, vitákat kavaró, érzé-
kenységeket sértő alakjáról van szó, aki-
nek karrierje minden ellentmondásossága,
paradoxonjai és bakugrásai ellenére
bizonyos értelemben tipikusnak is ne-
vezhető. Kézenfekvő a párhuzam Roman
Polanskival, aki csak öt esztendővel idő-
sebb, mint az 1938-ban született
Glowacki. Polanski tudvalevően már ifjú
fil- mesként azzal hívta fel magára a
figyelmet, hogy különös érdeklődéssel
viselte-tett a dekadenciára hajló ál- és
valódi művészkörök és a hamisítatlan
alvilág iránt; Glowacki a hatvanas évek
elején publikált első elbeszéléseiben nem
kevésbé varsói bohémek, aranyifjak és
csavargók írójaként hívja fel magára a fi-
gyelmet. Igaz, amikor első novelláskötete
megjelenik (1968), Polanski már Hol-
lywoodban filmezik; de ami késik, nem
múlik: a Szolidaritás betiltása után ő is
Nyugaton marad, s néhány év múlva fé-
nyes drámaírói sikereket arat az Újvilág-
ban, ami emigráns írónak igazán ritkán
adatik meg.

Külön érdekesség, hogy Glowacki
odahaza nem is nagyon írt drámát, sokkal
inkább novellistaként és filmíróként futott
be. Andrzej Wajda Légyfogója (1969) is
az ő novellájából készült, s történetesen
ez a novella lett egyetlen magyarul
megjelent elbeszéléskötetének, a
Légyvadászatnak (1973) is címadó írása.
A hetvenes évek közepe táján érdeklődése
a dramatikus műfajok felé fordul, több
hangjátékot és színművet is ír, némelyiket
előadják, de sikert nemigen arat velük. Az
ekkoriban kitűnő riporteri és publicista
erőket alkalmazó, varsói Kultura hetilap
munkatársa (olyan kollégái vannak itt,
mint Ryszard Kapuściński), s
tagadhatatlan, hogy a „hivatalos" sajtón
belül ez az orgánum tekinthető leginkább
a Szolidaritás szellemi előhírnökének.
(Ennek mintegy ékes bizonysága, hogy a
szükségállapot kihirdetésekor a
szerkesztőséget szélnek eresztik, és a lap
megjelenését hosszú időre felfüggesztik.)
A gdański sztrájkok idején Glowacki is a
hajógyárban tartózkodik, a riportkönyvet
azonban, amelyet élményei alapján Az
erőszak szétporladása címmel írt, nem



sikerül állami kiadónál publikálnia, csak
szamizdatban jelenik meg.

Utólag az is nagyon jól hangzik, hogy
Koszfészek (1979) című darabjáról,
amelynek odahaza csak sikertelen elő-
adása és rossz kritikája volt, egyedül Ste-
fan Kisielewski írta le a Tygodnik Pow-
szechnyben (a legismertebb és legkemé-
nyebb ellenzéki publicista a legrangosabb
ellenzéki-katolikus lapban), hogy egy
igazibb színpadi interpretációban „ez a
darab a lengyel Szá l l a kakukk fészkére
lehetne". Az viszont már tény, hogy a
londoni Royal Theatre-ben a Koszfészek
óriási sikert arat, épp azokban a napok-
ban, amikor Varsóban bevezetik a szük-
ségállapotot. Az író egyébként épp a pre-
mier miatt tartózkodik Angliában, ahon-
nan aztán nem tér vissza többé hazájába.
Sőt Amerikában is a Koszfészekkel veti
meg a lábát (noha előbb két egyfelvoná-
sosát játsszák, különösebb visszhang nél-
kül), igaz, ehhez Arthur Miller pártfogá-
sára is szükség van, aki Joseph Papp ke-
zébe adja a darabot. Odahaza 1981 óta
Glowacki nevét természetesen (?) le sem
írják, csupán Daniel Passent, a Polityka
ismert publicistája siet informálni olvasóit
az író készülődő amerikai sikerei hallatán,
kijelentve, hogy „Glowacki csak nagy
nehézségek árán tudja betornászni magát
az amerikai piacra", minthogy „ő
tipikusan az az irigylésre semmiképp sem
méltó figura, aki csupán állami támoga-
tással tudott boldogulni". Majd 1988 má-
jusában a D ia l o g színházi folyóirat né-
hány soros hírben tudatta, hogy „Janusz
Glowacki kapta a The Hollywood Drama
League Awar d díjat »az 1987-es év ki-
emelkedő drámaírói teljesítményéért«. Az
amerikai színikritikusok ezzel a Los
Angeles-i Mark Taper Forumban bemu-
tatott Svábbogárvadászatot tüntették ki."
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Valóban ennyire jó darab lenne a Sváb-
bogárvadászat? Aki Szegeden, a Kis
Színházban ismerte meg Glowacki da-
rabját, nem egészen érti az amerikai szí-
nikritikusok lelkesedését. Annak ellené-
re, hogy az előadás, amelyet Jordán Ta-
más rendezett, számos erénnyel dicse-
kedhet: ökonomikusan építkezik, jó rit-
musa van, értékes színészeket látunk a
színpadon stb. stb. Az egész produktum
mégis lényegileg hatástalan marad.

Glowacki prózaíróként is mindig sze-
rette a sztereotípiákat. De sosem azért,
hogy közhelyeket mondjon velük. A no-
vellista pályája egyfajta nyelvi szabadság-
harcként is értelmezhető: felveszi a kesz-
tyűt, s felelni akar arra a kihívásra, amit a

modern irodalom számára a legkülönbö-
zőbb rétegnyelvek jelentenek. Ám az is
igaz, hogy „elbeszéléseit átitatja a Glo-
wacki-prózára jellemző gúny és irónia,
amivel az ábrázolt jelenségeket mintegy
távol tartja magától" - írja róla Leszek
Bugajski a nyolcvanas évek legelején, s
mindjárt hozzá is fűzi: „Annak ellenére,
hogy sok benne a gunyorosság, hogy tár-
sadalmi-erkölcsi helyzetjelentéseit több-
nyire túlszínezi, alapjában arra vágyik,
hogy visszataláljon a »tiszta« irodalom-
hoz. Vagyis az irodalomról álmodik, és
nem az irodalmi publicisztikáról, amely
manapság oly uralkodó és oly nagyon
előtérbe került. Ez talán kissé ómódúan
hangzik, és bizonyára nagyon is esztéti-
záló magatartást rejt, ha mai ízlésünkhöz
és az esszéregény iránti rajongásunkhoz
mérjük. De azt hiszem, az irodalmi érték
ilyetén exponálásának éppen most
mélyebb értelme van."

Hogy mi ez a mélyebb értelem? Érdemes
utalni itt az író Egyre nehezebb szeretni
(1980) című elbeszélésére, amely
tulajdonképpen azt sugallja, hogy az iro-
dalom nem rendelkezik többé olyan
nyelvvel, amely képes lenne a világot le-
írni. A novella hőse kénytelen azt a mes-
terséges nyelvet használni, amelyben még
ott van a szétzúzott kultúra, és már ott van
a feltámasztására tett kétségbe-esett
kísérlet is. A történet az ötvenes évek
elején játszódik, amikor a „régit" már
erőszakkal elpusztították, és az „új" még
nem képes kitölteni az űrt. Nem is olyan
könnyű hát a hagyományt elvetni.

A színházi Glowacki egészen másképp,
de lényegében nagyon hasonló alapkérdést
exponál.

A hetvenes évek közepén szeretett kissé
botrányszagú kijelentéseket tenni. „Félek,
hogy a legragyogóbb színház az
intézményes színház falain kívül talál-

Glowacki: Svábbogárvadászat (Szegedi Nemzeti Színház). Szakács Eszter (Anka) és Jakab Tamás (Jurek)



Jakab Tamás, Kovács Zsolt és Hegedűs Zoltán (Mr. és Mrs. Thompson) a Svábbogárvadászatban
(Keleti Éva felvételei)

nyen ostorozza a hazai színjátszást, hogy
annál több elismeréssel szóljon az angol és
amerikai színházról. De nem is lenne
Janusz Glowacki, ha nem igyekezne igen
hatásosan elbagatellizálni a felvetett
kérdést. „A fekete humor közel áll az
amerikaiakhoz. Tetszik nekik, hogy ko-
moly dolgokról komikusan írok. Len-
gyelországban az emberek megszokták,
hogy komoly dolgokról csak komolyan
lehet beszélni. Én e tekintetben nem váltam
be. S ezért boldogulok itt jobban, mint
otthon" - mondja. De hát gondoljunk csak
Polanskira: ő többé-kevésbé ugyanilyen
okokból nem találta a helyét odahaza.
Vagyis az írói-színházi hang-nem,
különösen ha művészi önkifejezés-ről van
szó, nem tekinthető mellékesnek. Glowacki
könnyed, morbid és játékos. Ami nem
jelenti, hogy játékának nincs mélyebb
értelme, mert van. Pontosabban: lehet.
Kellene, hogy legyen.
Szegeden is kellett volna, hogy legyen.
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Még a Koszfészek londoni sikere után
nyilatkozta, hogy a Royal Theatre elő-
adásának titka valójában nem más, mint
hogy ott a Koszfészekből „politikai darabot
csináltak, nem pedig társadalmi drámát,
mint a lengyel előadásban". Azt hiszem,
hasonló műfaji tévesztés történt a

Svábbogárvadászattal is Szegeden, amivel
nem akarom azt állítani, hogy Jordán
Tamás nem „játszatja ki" a mű politikai
hangsúlyait. De Glowacki szótárában a
„politikai darab" és a „társadalmi dráma"
között másféle - poétikai-műfaji -
választóvonal húzódik. Utóvégre egy
„társadalmi dráma" is tud politizálni,
olyannyira, hogy a politikai kérdéseket is
„súlyos" társadalmi problémaként pre-
zentálja. A „politikai darab" viszont
„könnyed": a hangsúly a játékra és az
iróniára kerül, s az úgynevezett társadalmi
kérdések csak ezen át, ennek közvetítésével
szólalnak meg. Glowackinak ez

nagyon fontos, mert ő így látja a világot.
Hősei elsősorban saját önazonosságukat
keresik, de nem filozófiai elhivatottságból
vagy tudományos-szociológiai
kíváncsiságból, hanem mert nem tudnak
megbirkózni saját életszerepeikkel. Hogy
világosabb legyen, miről beszélek:
Glowacki az említett interjúban „politikai
irodalomként" emlegeti Franz Kafkát is,
akit egyébként igen közel érez magához.

Miről szól hát ez a darab? Glowacki azt
mondja, egy emigráns író rémálmáról. A
hely és az idő tekintetében akár önélet-
rajzi fogantatású is lehetne. New York-ban
vagyunk a nyolcvanas évek elején, és
Janek, az író, aki munka, megbízás, sőt
munkakedv nélkül itt tengeti az életét, ál-
matlan éjszakáin svábbogarakra vadászva,
a Szolidaritás betiltása után hagyta el
Lengyelországot. Anka, a felesége, aki
otthon ismert színésznő volt, itt végképp
kilátástalan helyzetbe került: a szerencsébe
vetett vak bizalom azonban lassan
szétporlik, ahogy az ébrenlét és az álom, a
józan önismeret pillanattöredékei és az
illuzórikus képzelgés fantáziafutamai
összefolynak e talajtalanná lett varsói
művészházaspár egymást és önmarcan-
golásában. Miközben életük helyszíne, ez
az egyre nyomasztóbb New York-i lakás (a
könyörtelen háztulajdonossal, undok
szomszédokkal és a padló deszkái alatt
meglapuló bogarakkal) kérlelhetetlenül
reális, olyan lelki vidéken bolyonganak ők,
ahol magától értetődően lépnek elő a
szekrényből, a falból, a levegőből múltjuk
és jelenük képzelt - vagy valóságos? -
figurái. Ez Glowacki igazi dramaturgiai
mesterfogása: hogy e feltűnő alakokat
ugyanaz a két színész játssza, hol az ott-
honi cenzor bőrébe, hol az itteni beván-
dorlási hivatalnok fizimiskájába és még
egy sor egyéb szerepbe bújva, egészen
odáig, hogy egyiküknek (nyilvánvalóan két
férfi színészről van szó, habár az író ezt
nem köti ki, azaz itt még egy „csavarási"

lehetőség rejlik, amennyiben az egyiket
arra rátermett színésznő játszaná) Mr. és
Mrs. Thompson látogatásakor még afféle
„nagyságos asszony"-szerep is jut.

A lényeg azonban, hogy e sajátos kí-
sértetjárás eredményeképp Janek és Anka
végül rádöbbennek: haza kell térniök, nem
tehetnek mást. Es ettől a felismeréstől
rendkívüli módon megkönnyebbül-nek,
mindjárt nyúlnának is a telefonért, hogy
fölhívjanak valakit az otthoniak közül, s
elújságolják döntésüket. De kit? Sorra
veszik az ismerősöket, a barátokat. Az
egyik Párizsban van, a másiknak nyoma
veszett, a harmadikat internálták, vagy
lecsukták, vagy meghalt, vagy „kol-

ható" - nyilatkozta a Teatrnak. Ugyan-
ebben az interjúban olvashattuk: „A leg-
kitűnőbb előadás, amit életemben láttam,
egy gyűlés televíziós közvetítése volt,
továbbá a Lengyelország-Anglia mérkőzés
a Wembley-stadionban." Nemcsak arról
van szó, hogy Glowacki kedveli a nagy
szavakat, a hatásos gesztusokat. E
kijelentésekből nyilvánvalóan kiolvasható
bizonyos színházi professzionalizmus
elvetése. Csakhogy azaz író, aki prózai
szerzőként a „tiszta" irodalom után
vágyott, ami eleve meghatározott szakmai
igényességet jelent, színházi
elképzeléseiben sem bizonyul vérbeli
avantgardistának. Inkább a „tiszta"
színházra vágyik, s ennek is megvan a
mélyebb értelme.

Mindig a banalitásról, a sztereotípiákról
beszél, a látszatokról, amelyekbe hősei
belemenekülnek, de amelyek még-is
nyomasztóak számukra. Glowacki hősei
mindig elvágyódnak abból az életből,
amelyet élnek; és sosem képesek lépni,
mert a közhelyek, amelyekkel körülbás-
tyázták magukat, fogva tartják őket. A
dráma a lélek színpadán játszódik, de
nemcsak ott. A „tiszta" színház minde-
nekelőtt játékot jelent, s Glowacki bebi-
zonyítja, hogy személyében mesteri játé-
kossal van dolgunk. Igazi „technikás"
szerző, igazi „profi" drámaíró. Legalább-is
a Svábbogárvadászatban az. 0 , aki annak
idején a legerőteljesebben a színházi
professzionalizmus ellen lázadt. Hogyan
jutott ide? Megtagadta-e magát? Vagy
valami másról van szó?

Azt hiszem, az út, amit a drámaíró
Glowacki megtett, csak látszólag kanyar-
gós és ellentmondásos. Alighanem kez-
dettől ugyanaz foglalkoztatta: a játék ele-
mentaritását, primer örömét elfedő pro-
fesszionalizmus ellen tiltakozott - de
nyilván egyetlen percig sem gondolta,
hogy a színpadi játék szakmai hozzáértés
és elmélyülés nélkül igazi lehet. Két évvel
ezelőtt interjút adott a Wezwanie című
lengyel szamizdat lapnak, s ebben kemé-



laboráns" lett stb. stb. A hosszú névsor
végén kiderül, hogy nincs senki az „óha-
zában", akit fölhívhatnának. Egymásra
néznek, és a következő kérdést már fel se
kell tenniök egymásnak. Akkor kihez
mennének haza? De végül is ki miatt ma-
radnának itt? Az egyik változat kiábrán-
dítóbb, mint a másik; a néző nem is tudja
meg végül soha, hogy Glowacki hősei ho-
gyan döntöttek. Ez azonban már nem is
tartozik ehhez a drámához, amely valóban
keserű, sötét kontúrokkal megrajzolt
helyzetjelentés a lengyel értelmiség szét-
hullásáról és szétforgácsolódásáról.

„Politikai darab"? Igen. Sőt vádirat az
ellen a hatalom ellen, amely az 1956-os
néhány esztendős olvadás kivételével
évtizedeken át „következetesen" értel-
miségellenes politikát folytatott. Hisz
nemcsak a sztálinizmus végezte el Len-
gyelországban a maga kontraszelekció-ját,
de a hatvanas évek közepétől az írók és
gondolkodók nagy része előbb belső
emigrációba, 1968 után pedig külföldre
távozott. A hetvenes években mégis úgy
látszott, hogy az ekkor színre lépő, alkotói
ambíciót és friss szellemi energiát hozó
nemzedék némileg helyrebillentheti a
mérleg serpenyőjét, ám ez a nemzedék is
„elvérzett" a szükségállapot ki-
hirdetésekor, hisz épp a legjobbak ismét
elhagyták az országot. A S vább ogá rva -

dászat fináléja ezt a fájdalmas sebet „tépi
fel", amely így, ebben a végletes formában
magyar analógiákkal nem is magya-
rázható. Innen, a politikai „vádirat" felől
tehát a magyar néző számára nehezen
közelíthető meg a mű; de mint láttuk,
Glowackinak korántsem csak afféle be-
olvasást jelent a „politikai darab", ha-nem
mindenekelőtt: közéleti töltésű, ironikusan
prezentált színpadi játékot, ami csupa
álarcosdi, virtuóz lelki és fizikai
maskarádé. Ez az az attitűd a Svábbogár-

vadászatban, ami „tetszik az amerikai-
aknak", s ami ezt az ízig-vérig lengyel - és
kelet-európai - ihletésű darabot ha-
misítatlan amerikai színművé teszi.

Paradoxon, de a fentebb mondottakból
talán kiderül, miért érzem így: a
Svábbogárvadászat „amerikai" aspektusa
hozzánk - a mai magyar színjátszáshoz és
a mai magyar közönséghez - közelebb áll
és érthetőbb, megközelíthetőbb, mint a
„kelet-európai" aspektus. A darab primer
politikai tartalmának ugyanis csak akkor
van aktivizáló szerepe a színházban, ha
közvetlenül magunkra tudjuk vo-
natkoztatni; ami viszont játék, az épp azért
az, ami, hogy minden áttétel és minden
újabb variáció gazdagítsa. Ez az
„amerikai" játékmodor egyébként is
valójában a Molnár Ferenc-i-iskola mo-
dernebb kurzusa: már csak ezért is kö

zünk lehet hozzá. Vagy kellene, hogy kö-
zünk legyen. Csakhogy a magyar színház
Molnár Ferenc-i hagyománya - sok más
hagyományhoz hasonlóan - elhalt, s nem
szervesült a modern törekvésekben. Akik
őrzik, többnyire „muzeális" formában
őrzik (az utolsó nagyszabású ki-vétel
alighanem Márkus László volt), akik
viszont a színjátszás új útjait keresik,
nemigen nyúlnak vissza ehhez a tradíció-
hoz.

Azt hiszem, ez a mélyebb oka annak,
hogy Szegeden - minden méltányolható
szakmai kidolgozottsága és gondossága
ellenére - nem sikerült megszólaltatni azt a
Glowacki-színházat, amelyet annak idején
maguknak a lengyeleknek sem sikerült.
Jordán Tamás rendezésében szívesen
dicsérem az ambíciót, Szakács Eszter
Ankájában a lélektani árnyalatokat, Jakab
Tamás Janekjában néhány frappáns, jól
megragadott jellemvonást (kevésbé
Kovács Zsolt és Hegedűs Zoltán kissé túl
egysíkú, itt-ott kabaréízű epizódjait);
igazán csak az róható fel ne-kik, hogy nem
jöttek rá, ott kell keresni e darab nyitját,
ahol a legkevésbé gondolnánk: a rég
eltemetett vagy muzeális értékként
ápolgatott, de így is, úgy is porosnak,
avíttnak elkönyvelt molnári tradícióban.
Kérdés persze, hogyha rájöttek volna erre,
képesek lettek volna-e vizet meríteni az
elapadt forrásból. Sőt talán rá is jöttek erre
- elméletileg -, csak ez nem derül ki az
előadásból. Lehetséges. Alig képzelhető el
ugyanis, hogy egyetlen próbafolyamat
alatt áthidalható az a szakadék, amely a
saját tradícióival meghasonlott magyar
színjátszás jelen állapotát (minden
elismerhető és elismerendő értéke és
eredménye mellett) jellemzi.

Glowacki, aki szereti a közhelyeket,
varázslatot tud velük művelni: ironikus
játékában a sztereotípiák az élet igazi,
lényegi összefüggéseire utalnak, miközben
fonákjáról színére fordítják a valóságot.
Épp ez a Molnár Ferenc-i benne. Sajnos,
ez a varázslat kimaradt a szegedi
előadásból. Az ambiciózus vállalkozás
torzóban maradt, azt tanúsítva, hogy a
színházi sikernek vagy sikertelenségnek
kulcskérdése a játékstílus, az adekvát
színpadi nyelv megtalálása - amiről újra és
újra hajlamosak vagyunk megfeledkezni.

Janusz Glowacki: Svábbogárvadászat (Szegedi
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Fordította: Prekop Gabriella. Díszlet: Do-
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„Ha egy nyomorult kínjainak enyhí-
tésére, jobb híján, a simogatást kény-
szerülsz választani, tudnod kell, hogy
az érintésnek olyannyira személyes-
nek kell lennie, hogy az csak néki szól-
jon; úgy, ahogyan csak őt, az ő nyo-
morúságát lehet megérinteni. Minden
más esetben, segítés helyett, a tetszel-
gés vétkébe esel."

Johannes de Sanctis

A tempó és a fokozás eszközeinek meg-
lelése mellett jószerivel egyetlen kérdés-
re kell válaszolnia a kiváló dramaturgiai
érzékkel megírt darab rendezőjének. Mi
robbantja szét a már az első jelenetben is
töredezettnek mutatkozó idillt? Vajon a
fékezhetetlen ösztönök számára eleve
szűkek-e a társasági formák, avagy a tár-
sadalom megváltozott erőtere roppan-
totta-e össze azokat a normákat, ame-
lyeknek labirintusában bolyongva az ösz-
tönök régebben érzelmekké fáradtak?
Korántsem érdektelen kérdések ezek egy
olyan világban, ahol a járműveken már
plakátok szólítanak fel bennünket arra,
hogy ugyan adnánk át a helyünket az arra
rászorulóknak.

A fentebb jelzett mindkét értelmezés
pszichologizáló megközelítést igényel te-
hát. Eltérés - a drámai építmény szét-
rombolásának veszélye nélkül - inkább
csak abban lehet, hogy a mű előadása egy
némiképp időtlenebb, Freud nevével
fémjelezhető avagy Wilhelm Reich el-
gondolásával rokonabb emberképet té-
telez-e. Magyarán, a színpadi események
az alakok pszicho(pato)lógiájából vagy
társas viszonyaik véletlentől is alakított
változásainak interiorizálásából eredez-
tethetőek-e inkább. Léner Péter rendező,
csak találgatni lehet, miért: Brechtesíti a
darabot. Ennek következtében az előadás
olyannyira tempótlan, hogy szinte
jeleneteire esik szét, s ráadásul a fokozást
szolgáló színpadi megoldás, bár rendkívül
hatásos, tökéletesen külsődlegesnek
bizonyul. Így azután a szcenikai eszközök
mintegy eltakarják azt a drámát, mely az
egyébként elmélyült - de következetes
színészvezetés hiányában
összehangolatlan - színészi játék nyomán
elősejlik. Ezért kell azt a némiképp szo-
katlan megoldást választanom, hogy még
az előadás tulajdonképpeni felidézése
előtt részletezem annak hibáit. Igy válhat
érzékelhetővé, hogy ami az elemzés nyo-


