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Tadeusz Różewicz, a kortárs lengyel drá-
ma - Slawomir Mrożek mellett - legneve-
zetesebb képviselője ez év október 9-én
lesz hetvenéves. E kissé előrehozott szü-
letésnapi ünnepléssel siettünk köszönte-ni
a Kartoték, a Kotlik az öregasszony, A mi
kis stabilizációnk, a Fehér házasság és
számos más színdarab szerzőjét, aki -
ritkaság értékű bemutatóival

nálunk mint a költőien képszerű színpadi
forma megteremtője. a szentesített fogal-
mak megkérdőjelezője és a szellemi fron-
tok ütközőpontja Ismeretlen. Magyaror-
szágon utoljára 1967-ben jelent meg
Różewicz-kötet, róla magáról szinte semmi,
s ha nagy ritkán előadják, érzékelhető a
ját-szók és nézők tanácstalansága.
Adósságunkat igyekszünk törleszteni né-

hány tanulmány és - a mellékletben -
drámafordítás közlésével. Mottóul Andrzej
Kijowski jellemzését választottuk:
„Różewicz, a második világháború szülötte
a harmadik háború költőjévé vált, amely az
ő számára a béke első napján kezdődött.
Ez a háború az emberért, az értéke-kért
folyik; sűrűn esnek benne az áldozatok, s
egyre terjed a rommező."

TADEUSZ RÓŻEWICZ

AKÖVETKEZETLENSÉGSZÍNHÁZA
mikor 1957-ben felmerült bennem a Karto-
ték alapötlete, nem gondoltam színházra,
közönségre, rendezőkre, színészekre. A
kortárs színházzal dacoló, megalkuvást

nem ismerő alapállásom szülte a darab
koncepcióját. Csak az írás folyamán (amikor
már kirajzolódtak a színházi megvalósítás
lehetőségei) kezdtem a darab bizonyos elemeit
a színház követelményeihez igazítani. Végül a
Kartoték egy, a „színházzal" kötött
kompromisszum eredményeképpen jött létre.
Vannak azonban benne olyan fontos elemek,
amelyeket a rendezők nem aknáztak ki, és a
kritikusok sem vettek észre. Az 1958-59-ben
befejezett darabban két lehetőséget kínálok fel
a rendezőnek, amelyekre a szerzői
instrukciókban félreérthetetlenül utalok: „A
történet résztvevői közül sokan nem játszanak
nagyobb szerepet, azok, akik főszerepet
játszhatnának, gyakran nem jutnak szóhoz... A
nyitott ajtókon át (mindkét ajtó állandóan nyitva)
gyorsan vagy lassan különféle emberek jönnek-
mennek. Néha beszélgetéstöredékeket hallani.
Néha megállnak, és újságot olvasnak... Úgy hat,
mintha az utca menne át a hős szobáján. Egyik-
másik járókelő néhány pillanatig hallgatja, miről
beszélgetnek a Hős szobájában. Időnként köz-
bevetnek néhány szót..." (Fordította: Kerényi
Grácia)

Nem láttam nálunk olyan előadást, amelyben
a rendező felhasználta volna ezeket a javaslato-
kat. Holott ezek a darab drámai szerkezetének
igen lényeges elemei, éppoly fontosak, mint az
„Aggastyánok kara". A rendező itt szabad kezet
kapott, happeningszerű képeket alkothatott vol-
na. Annak idején nem éltek ezzel a lehetőséggel.
1959 óta várom, hogy egy rendező megjelenítse
a színpadon azokat az idegeneket, akik
tetszőleges párbeszédeket folytatnak, vagy
felolvasnak különböző híreket az újságból. Akár
vicceket is

mesélhetnek egymásnak. De visszatérek a fő-
hőshöz. „Hősöm" (az eredeti elgondolás szerint)
ellenpárja lett volna Beckett hőseinek vagy anti-
hőseinek, akiket túl tevékenynek találtam a drá-
mákban. A „Hős", állandó színpadi jelenléte elle-
nére, teljességgel ki lett volna rekesztve a cse-
lekményből. De a Kartotékvégül is úgy jött létre,
hogy kompromisszumot kötöttem a „színház-
zal". A „Hős" részt vett a „cselekményben", mo-
nológokat mondott, hagyta, hogy a darab többi
szereplője bevonja őt a dialógusokba. Pedig ere-
detileg másképp terveztem: igen, jelen van a
színpadon, de elzárkózik attól, hogy részt ve-
gyen az előadásban. Valamennyien róla beszél-
nek - a jelenlétében -, valamennyien közös
erővel rakják össze életének „adattárát". Az,
hogy az ágyon hever, bebújik a szekrénybe, a
falhoz áll, kiabál és szavai -tulajdonképpen már
megalkuvás. Az elsődleges, tiszta elgondolás-
nak azért megmaradtak a nyomai, például az Ag-
gastyánok kara és a „Hős" közötti párbeszéd-
ben:

AGGASTYÁNOK KARA
Tégy valamit, mozdulj, szólj.
Csak fekszik, s az idő repül.

A Hős betakarja arcát az újsággal

Gondolkozz, tégy valamit,
vidd előbbre a cselekményt,
a füled piszkáld legalább!

A Hős hallgat

Nem történik semmi.
Mit jelent ez?

Mozdulj, mert veszve a színház

És a Kartoték „Hőse" megmozdult. Igaz, nem
vitte előbbre a cselekményt, de élénkebb lett.
Megszólalt, kiabált, viccelt, gúnyolódott... szó-
val kompromisszumot kötött.

Nem idézte elő a régi színház vesztét, és nem
teremtette meg az újat. A Kartoték:
kompromisszum a színházzal.

A másik megalkuvás: A Laokoón-csoport. Ez a
szoborcsoport úgynevezett „ládalekvárból",
szilárd gyümölcsízből készült volna. Nem már-
ványból, nem gipszből, hanem közönséges ve-
gyes gyümölcsízből. Szándékom szerint az esz-
téták, az álújítók leleplezése lett volna, gyü-
mölcsízből kifaragva. A döglött esztétika „cloaca
maximája" lett volna. Csakhogy a darab építge-
tése közben a drámaíró keze mindenféle figurá-
kat kezdett formázni a lekvárból, s valamiféle
„cselekményt" körített köréjük.

A színház (az „igazi") követelte a jogait, s így
egy csaknem komédia keletkezett, díszletekkel
és felvonásközi szünettel. Egy seregnyi figura
mászott elő a lekvárból. Ha legalább „szétmá-
szott" volna...

A szemtanúk (avagy a mi kis stabilizációnk)
nem színpadi mű, hanem három részre tagolódó
költemény. Eljátszható, de el is szavalható.

A Spagetti és kard nemcsak a partizánokról, a
kombattánsokról és az olaszokról szól, hanem a
makarónievésről is.

A Nevetséges öregúr? Egy színmű forgató-
könyve. Ebből kell megcsinálni a darabot.

Miképpen kell eljátszani a színházban a Ne-
vetséges öregurat? Amikor felmerül ennek lehe-
tősége, meg kell érteni, hogy nem monológ, ha-
nem több képből álló színmű. Szerepelnek ben-
ne bábuk, hús-vér kislányok, színészek, sőt egy
kanári is. A bírónő, ez a szép bábu, az öregember
rajongása, vallomásai és vallomása hatására (a
második felvonásban) fokozatosan megeleve-
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nedik, míg végül a másik pillantásai, dalocskái (a
térdére tett célzásai) mágikus hatására együttér-
zéssel, sőt kacérsággal megáldott eleven
asszonnyá változik.

Az öregember: ronggyá lett ember, de nem
mindig volt ilyen; volt idő, amikor Napóleon volt,
aktivista, férfi, szatíraíró. Két provokáció van a
darabban, két hamis vád. Az egyik politikai ter-
mészetű: egy fiatalkorú zsaroló megvádolja az
öregembert, hogy a nyilvános illemhely falára il-
letlen ábrákat rajzolt, a hatalmakat és korunk
Legnagyobb Emberét célba vevő feliratokat fir-
kált. A bosszút forraló kislányok pedig, akik el
akarták venni tőle a kanáriját (vagy egyéb ma-
dárkáját), azzal a kiagyalt váddal illetik az öreg-
embert, hogy beteges hajlamú.

Az öregember pucér babákat, bábukat stb.
gyűjtött.

Az öregember életében ez a „vesszőparipa"

ugyanazt a szerepet töltötte be, mint mások éle-
tében a horgászat, a pipagyűjtemény, az érem-
gyűjtés. Nem afféle viszolyogtató eltévelyedés
ez - visszautasítom a színházi kritikusok hamis
vádjait. Nem sorolom fel itt mindazokat a képe-
ket, amelyeket meg kellett volna jeleníteni a szín-
padon. Ismétlem: ez nem monológ.

Az Elment hazulról: színmű az időről (és kissé
félve teszem hozzá: valamint a
paradicsomleves-evésről). Ebben a darabban a
nő teste: óra. A két-órányi várakozás
„örökkévalósággá" változik.

A Félbeszakított játékmegalkuvás nélkül, kö-
vetkezetesen megírt darab. Azaz inkább követ-
kezetesen nem megírt darab. Tetszés szerint el-
nyújtható. Tarthat egy óra hosszat, két órát, vagy
akár három óra hosszat is.

Mi köt engem a színházhoz? Az a vágy, hogy
valóban realista és ugyanakkor költői színművet
írjak. Nem olyan egyszerű dolog ez, ugyanis nem
tudom, miben különbözik a költői színház a rea-
lista színháztól.

Egész működésemet ugyanakkor a kortárs
színházzal és a színházi kritikusokkal folytatott
szakadatlan vitának tartom.

Miért becsülöm a kísérleti színházakat és a
diákszínpadokat? Azért, mert képesek hibákat
elkövetni és tévedni. A „nagy" színházakban a
bukást halálos komolyan veszik. Az egyik unal-
mas „klasszikus", amellyel a főváros egyszerű
(bár hazafias lelkületű) közönségét gyötrik, négy
óra hosszat tart. Recsegnek-ropognak az ülé-
sek, de senki se hagyja ott az előadást. Mennyi-
vel könnyebb otthagyni egy amatőr együttes elő-
adását! Ennek a nem tökéletes és nem profi
szín-háznak ez az egyik legemberibb,
leghumanitáriusabb értéke. Egy ilyen színházban
az előadás tarthat öt percig, de éppúgy tarthat
akár öt óra hosszat. Az ilyenfajta „érdek nélküli"
színházra semmiféle hatással nincsenek a
hivatásos recenzensek által írt dolgozatok.

Fordította: Cservenits Jolán
Jegyzet a gliwicei STEP diákszínpad műsorfüzetébe


