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nálták, mint otthon, a falujukban, csak éppen a
lélek szállt ki az egészből, és így semmi sem ma-
radt. Nem volt más, csak színjátszás, a szó ne-
gatív értelmében.
 Ezért hagyja el olyan ritkán a párizsi

Bouffes-du-Nord Színházat?
 Ellenkezőleg, mi sokat utazunk. Az igaz,

hogy három év kalandozás után boldogan fo-
gadtuk el a Bouffes-du-Nord Színházat, amely
tökéletesen megfelel igényeinknek, de sokat
turnézunk, mind Franciaországban, mind kül-
földön. El is mesélhetem - úgyis köze van mai
beszélgetéseink tárgyához -‚ mit tapasztaltunk,
amikor az Übü királlyal turnéztunk Franciaor-
szágban.

Két módszer a nézővel
való kapcsolathoz

Olyan kérdést érintek most, amely még koránt-
sincs eldöntve számomra. Ha erős hatást aka-
runk gyakorolni a nézőre, nyitottá akarjuk tenni
egy olyan világ befogadására, amely szoros
kapcsolatban áll hétköznapi életünkkel és mégis
tágasabb, gazdagabb, titokzatosabb annál, ak-
kor két módszer áll rendelkezésre.

Az első az, hogy szépségre törekszünk. A tá-
vol-keleti színház jelentős része ezen az elven
alapul: úgy akarják ámulatba ejteni a képzeletet,
hogy mindenben a lehető legszebbet keresik
meg. Gondoljanak például a kabukira vagy a
kathakalira: milyen választékos a maszk, milyen
tökély nyilvánul meg a legjelentéktelenebb kel-
lékben is. E szándék indítékai jóval túl mutatnak
az esztétikán; mintha épp e végtelenül letisztult
választékosságon át törekednének messzebb-
re, a szakrális felé. A díszlet, a zene, a jelmezek
- minden a szépség keretében jelenik meg. A
legcsekélyebb gesztust is a legnagyobb mű-
gonddal dolgozzák ki, hogy elkerüljék a banali-
tás, a közönségesség csapdáját.

A második módszer ennek épp az ellentéte.
Eszerint a színész akkor teljesíti ki a maga
legnagyobb lehetőségét, akkor tudja
összekapcsolni a maga képzeletét a néző
virtuális képzeletével, ha képes egy banális
tárgyat mágikussá varázsolni. A nagy színész
például képes rá, hogy ezt az igazán ronda
műanyag flaskát gyönyörű gyermekké varázsolja.
Indiában láttam egy zseniális táncosnőt, Balát,
aki egyetlen gesztussal el tudta hitetni a gyermek
Krisna jelenlétét. Csak az ilyen tehetségű
színész tud hasonlóan tiszta színházi formát
teremteni, és létrehozni azt az egyedülálló
alkímiai jelenséget, amikor az ember mintegy
kettős látásra tesz szert: agya egyik részével lát-
ja, hogy ez csak egy ásványvizes üveg, a másik
részével azonban, örömtelin, belső feszültség
nélkül, ugyanakkor egy kisgyermeket lát, és az
anyát, amint fölébe hajlik - és a kettő között nin-

csen semmi ellentmondás. Ez az alkímiai jelen-
ség attól függ, milyen tárgyat választunk; a
tárgynak ugyanis semlegesnek kell lennie, híján
mindennemű sajátos a priori minőségnek.

Ezt a kérdést nyitva hagyom, mert nem lehet
megmondani, a két módszer közül melyik a jobb,
melyik a helyes.

Ami bennünket illet, mi a Bouffes-du-Nord-
ban is, másutt is olyan feltételeket keresünk,
amelyek megfelelnek törekvéseinkhez. Az Übü
királyesetében elhatároztuk, hogy csak a lehető
legkevésbé „mágikus" helyeken fogunk játszani,
tornatermekben, sportcsarnokokban, a lehető
legkedvezőtlenebb és legrútabb terekben. A szí-
nészeknek igazi kutatómunkába került és nagy
élvezetet szerzett, hogy ezeket a helyeket átala-
kítsák és életre keltsék. Csakhogy ez az eljárás
nem minden darabnál és nem minden helyzet-
ben alkalmazható.

- Én magam Délnyugat-Franciaországban épp
ilyen feltételek között láttam az Übü t. Ez az, amit
ön a színház,, tisztátalanságának" szokott hívni?

Színházban eléggé ritkán játszom, nagyon
össze kell szednem magam hozzá.
Kissé különös a viszonyom a
színházhoz. Nem rendelkezem olyan különös
tehetséggel, amely lehetővé tenné, hogy bármit
eljátsszak. Kicsit körül kell néznem, bár hozzá
kell tennem, hogy néha óhatatlanul hibázom,
néha pedig veszítek - de én nem tudok
szerepről szerepre szállni, mint Jerzy Trela. Ne-
kem alaposan el kell mélyednem a dologban,
hogy emberileg jól érezzem magam. Még rosz-
szabb szerepeket is elfogadok, ha azok emberi-
leg gazdagítanak.

Ha a szerepeimről kérdeznek, nem szoktam
megemlíteni, hogy játszottam Lengyelország
legkitűnőbb Menyegző-előadásában, abban,
amit Grzegorzewski rendezett, mert az előadás
ugyan valóban nagyszerű volt. de azén részem,
az én hozzájárulásom oly kevéssé volt jelentős,
mintha el sem játszottam volna a szerepet; míg a
vitatott, rosszul megrendezett Platonovban talán
rossz volta szerepfelfogásom, de mindent bele-
adva, a végkimerülésig játszottam, és mindig
úgy távoztam a színházból, hogy teljesítettem a
kötelességemet. Ha rosszul is, de teljesítettem.

A tiszta és a tisztátalan

Pontosan. Az igazi kérdések a paradoxonokban,
a megoldhatatlanságban rejlenek. Aközött, ami
tiszta akar lenni, és ami csak a tisztátalannal való
kapcsolata révén tisztulhat meg, sajátos köl-
csönhatás alakul ki. Az idealista színház például
egyszerűen működésképtelen, mert annyira
törekszik rá, hogy kívül maradjon az anyagisá-
gon. A színházban a tiszta csak valami lényegé-
nél fogva tisztátalanon át fejeződhet ki; az él-
mény középpontjában éppen ez a titokzatos há-
zasság áll.

De csak beszélünk itt a Bouffes-ról* meg a
tisztátalanságról... mi volna, ha elmennénk és
ennénk valamit?

(Folytatjuk)
Fordította: Szántó Judit

A „bouffe" szó egyszerre jelent buffót, bohózatosságot és zabálást

Sohasem szoktam azokra a szerepekre gondol-
ni, amelyeket nem kínáltak föl nekem. Ez azért
van, mert kezdetben sokat foglalkoztattak, és
nagyon jó rendezőkkel dolgoztam, akik tudták,
milyen szerepeket osszanak rám. Nem okvetle-
nül az az igaz, amit a színész önmagáról gondol.
Akik nagyon öntudatosak, azok gyakran nagyzá-
si hóbortba esnek, és gyakran tévednek. Én nem
tévedtem sokszor, mert a rendezők tudták, mi-
lyen szerepet bízzanak rám. Azt is Wajda találta
ki, hogy én játsszam Sztavrogint...

Hogy milyen a színház e pillanatban? Negyven-
éves korában az ember átél egy bizonyos válsá-
got, én ezt akkor valahogy megúsztam, engem
ötvenéves koromban kapott el. Azért említem
ezt, mert ha nem beszélnék róla, az olyan volna,
mintha nem beszélnék a szakmámról, mert ami
velem történik, az mind a szakmámmal áll kap-
csolatban. A dolog összecsengett a hazámat el-
ért válsággal. Olyan volt ez, mint egy pózna,
amellyel keresztüldöfték a szívünket, a képzele-
tünket. A színész finom, érzékeny szerkezet. Le-
het utolsó gazember, káplár, alkoholista - egy-
szersmind költő is... Nos, ami történt, rettenete-
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Nowicki a Tangóban (Krakkó, 1965)

sen érzékenyen érintett bennünket. Én iszonyú-
an naiv ember voltam. Mert a színésznek naivnak
kell lennie. Meggyőződésem volt, hogy azzal,
amit csinálok, amit a kollégáim csinálnak, valamit
javítunk a világon, neveljük az embereket,
meg-rendítjük őket... Fantasztikus
művészálomban éltem, ha ugyan a színész
művésznek nevezhető... és egy napon hirtelen
elvették tőlünk mind-ezt. Olyan seb ez, amely
talán sosem gyógyul be.

Soha nem játszom templomokban, mert a
templomban való fellépést bűnnek tartom. Ebből
ered a magányosságom. Amikor Jerzy Jarocki
felajánlotta nekem, hogy lépjek fel Eliot Gyilkos-

ság a székesegyházban című művében, egysze-
rűen nem mentem el a próbára. Úgy éreztem,
olyan ez, mint onanizálni a gyóntatószékben.
Hogy lehetne színházat csinálni templomban? Itt
a waweli katedrális; bejön egy félrészeg színész,
és elkezd szavalni...

Talán azért rúgtak be, mert nem bírták elvisel-
ni Szent Szaniszló porainak közelségét; ennek a
helyzetnek a fonákságát csakis részegen lehe-
tett elviselni. Egészséges reakció volt - a szí-
nész egészséges állatfaj. Érezték, hogy igy
menthetik meg méltóságukat, amelyet nem lett
volna szabad ezen a helyen közszemlére állítani.
Ez a história rettenetesen szétverte a sorainkat.

A színház többé nem az, ami azelőtt volt. Még te-
le a nézőtér, szerencsére az emberek még min-
dig járnak színházba, a Teatr Stary mindig telt
ház előtt játszik. De folyvást az az érzésem, hogy
ez a nézőtér nem az igazi... kicsit még a színpa-
don is érzékelem ezt. Persze jó lenne valahogy
leküzdeni ezt az érzést, valami különleges ered-
mény vagy technika segítségével...

A leglényegesebb, hogy valami üzenetet ta-
láljunk a közönség, különösen az ifjú nézők szá-
mára, és ebben, úgy látom, óriási szerepük le-
hetne a kritikusoknak, a kritikának, amely ma-
napság már nem is azt mondom, hogy borzal-
mas, hanem egyszerűen elképesztően furcsa.
Ha itt nem történik változás, akkor ők - a kritiku-
sok - kivégzik a lengyel színházat. Ha nem értik
meg, hogy a színház társalkotóivá kell lenniük -
akkor semmit sem értettek meg. Ha én a színészi
munkám során fel tudom használni az intelligens
néző észrevételeit - volt már rá példa -, akkor
ugyan miért ne tudna egy kritikus még ennél is
többet segíteni? Az előadás komoly elemzése
nagy segítség. Ha például hosszabb ideig ját-
szunk egy darabot, közben is sok mindent meg-
változtathatok az előadás javára. Ha a próbán a
rendező észrevétele nyomán gyökeresen meg-
változhat a szerepfelfogásunk, miért ne fejthetne
ki hasonló hatást a kritikus is? Csak éppen nem
pusztán jó meg rossz osztályzatokat kellene osz-
togatniuk. Könnyes szemmel szoktuk emlegetni a
Teatr Stary fénykorát, az olyan szinikritikusokat,
mint Kudliński vagy Bober, akik szerették a
színházat. A kritikusnak szeretnie kell a színhá-
zat. Természetesen nem naivan, lelkendezve,
kritikátlanul; mindenkinek a maga módján kell
szeretnie a színházat. De nem szeretheti a
színház ürügyén önmagát vagy a férjét, nem
gyógyíthatja általa a komplexusait. A kritikus
nem írhatja le sem azt, hogy zseniális vagyok,
sem azt, hogy mindenre alkalmatlan. Mutasson
fel nekem alternatívát, ha valóban ért hozzá. Rit-
kán játszom színházban; szeretném, ha minden,
ami ezzel az intézménnyel kapcsolatos, bizo-
nyos színvonalat képviselne.

Tadeusz Łomnicki a legnagyobb színészünk.
Minden jelentős szerepe bevonul a lengyel szín-
ház történetébe. Igazi mester. Mindig is azt mon-
dom: ő az első, utána sokáig-sokáig nincs senki,
majd következnek a különböző tehetségek,
egyéniségek stb. Valamennyiünknek abba kelle-
ne hagynunk időnként a munkát, és két hónapig
az ő iskolájába járni, hogy tanuljunk tőle alázatot
és erőt. Tadeusz Łomnicki: hallatlan erő, rendkí-
vüli tehetség. És ha felmerül a kérdés, hogy a
színész alkotó-e vagy interpretátor, Tadeusz
Łomnicki esetében egyértelmű a válasz: alkotó.
Ő a legpocsékabb szövegből is csodát csinál.
Műve-
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lődésügyi tárcánk mindmáig megtagadta tőlünk
az alkotói státust. A filmgyártásban a maszk-
mester alkotó, a színész interpretátor. Mi, akik
megmentettünk annyi rossz írót, feljavítottunk
annyi rossz írást, mi, akik annyi sikerült grimaszt
vágtunk, annyi rendezőt kigyógyítottunk indolen-
ciájából - mi csak interpretátorok vagyunk!

Jarocki és Wajda rendezői módszere között
alapvető különbség van. Színházamban, a krak-
kói Staryban a színészek többsége Jerzy Jarocki
színésze. Jarocki akkoriban, amikor még egész-
séges volt, hallatlan fizikai erőbedobással vett
részt a próbákon. Ő maga rendkívüli színészi
adottságokkal is rendelkezett. Amikor próbálni
kezdtük Mrožek Tangóját, én kaptam Edek sze-
repét, és eleinte úgy volt, hogy ő játssza Arturt.
(Később aztán visszakozott.) Akkoriban nagyon
lefoglalt a diákszínházban végzett munkám,
mert az volta véleményem, hogy nem szabad a
színházban várni a sült galambot, az embernek
magának kell megteremtenie a lehetőségeit.
Emlékszem, abban a kis színházban párhuza-
mosan éppen Dürrenmatt Balesetére készül-
tünk, amikor Jarocki próbálni kezdte a Tangót,
de még csak asztalnál. És akkor Fabisiak, aki
Stomilt játszotta, szólt nekem, hogy menjek
vissza, mert Jarocki remekül próbál. Egyébként
nem voltam tudatában annak, hogy milyen sze-
repet nyomtak a kezembe. Nagyon fiatal voltam
fizikailag rendkívül erős. Feljártam Jarockihoz,
és ő meg Ewa Lassek, akár az agyagból, meg-
mintázták a figurámat; én ehhez csak a magam
hihetetlen temperamentumát és erejét tettem
hozzá. Körülbelül nyolc öltönyt nyűttem el az elő-
adásban. Olyan hőfokon, olyan hallatlan intenzi-
tással játszottam az első belépéstől az utolsóig,
hogy szinte minden előadás után rámfért volna
egy újraélesztés, pedig erős voltam, minta bivaly.

Elmondom egy különös élményemet azzal kap-
csolatban, hogy a rendezők milyen különös vi-
szonyban vannak a színészekkel. Sok olyan ren-
dező van, aki valóban szereti a színészeket, és
ha igazi tehetséget lát, akkor örül, ha a színész
fölébe nő a szerzőnek és a rendezőnek, és olyan
önálló észrevételei, ötletei vannak, amelyeket a
tehetség és az intuíció diktál. Ők ezért szeretik a
színészeket. Aztán vannak olyan rendezők, akik
éppen ezért nem szeretik őket. Hiába, köztük is
vannak kicsinyes emberek, akik irigylik a színész
által elért közvetlen sikereket... azért, mert
olyankor tulajdonképpen a rendező mint olyan
megszűnik.

Így történt ez, amikor Wyspiański Novemberi
éjével Londonban voltunk. Az angol kritikus
részletesen leírta, milyen voltam a szerepemben
- azután odabiggyesztette a végére: rendezte
Andrzej Wajda. Leírta, hogyan tartom a szivart,

Ragozsin a Nasztaszja Filippovnában

hogyan mozgok. És egyetlen mondatban, hogy
az előadást a világhírű filmrendező, Andrzej
Wajda rendezte. Vagy itt van az az eset, amikor
először mentünk a Tangóval Kölnbe. Amikor a
németek nagyon belelendülnek az ovációba,
ami-kor rákezdik: „toj-toj-toj-toj", azután a
végén: „úúúúúúú!", az úgy hangzik, minta
fegyverropogás; és épp olyan félelmetes is.
Zygmunt Hübner igazgató sápadtan állta
kulisszák mögött a húsz-perces tapsvihar alatt.
Megkérdeztem tőle: „Direktor úr, meglesz a
száz złoty emelés?" „Meglesz, meglesz."
Természetesen nem kaptam fizetésemelést.
Hazafelé a vonatban meg-köszöntem
Jarockinak, hogy nekem adta a szerepet, de ő
csak mosolygott. A wrocławi színházi fesztiválon
azután díjat kaptam ezért a szerepért, tízezer
złotyt, rengeteg pénz volt ez akkor nekem; hát
még a siker! Nagy híre ment ennek az
alakításnak, és én mindig, minden alkalommal
köszönetet mondtam érte Jarockinak. Azután
észrevettem, hogy kezdi azt hinni, gúnyolódom.
Szabadkozott: „Elég volt - mondta -, mindezt
csak saját magadnak köszönheted.", Pedig ez
nem igaz, nem az én érdemem volt. Ő rendezte
olyanra az előadást; más rendezőnek többé nem
is sikerült ezt utolérnie. Ahogyan a kiváló
kvartettekben vagy szextettekben úgy szól
egyszerre több hangszer, mintha csak
egyetlenegy szólna,

úgy dolgozott Jarocki is. Elmondom, mi volta tit-
ka a színészi stílusok egyneműségének: az,
hogy Jarocki alapjában véve minden szerepet
eljátszott előttünk. és a jó színészek őt
utánozva, csak hozzátették a saját
egyéniségüket, hogy azért mégse legyen
puszta utánzás az egész. Valamennyien, a
legkisebb epizodistától a fő-szereplőig,
ugyanabban a stílusban játszottunk.

Ezekről a dolgokról manapság már nem be-
szélünk a színházban, mindenki mást játszik, az
egyik Bałuckit, a másik Witkacyt... a maga mód-
ján mind tehetséges, de hogyan beszélhetnénk
itt stílusegységről? Jarockinál szerényen,
visszafogottan, olykor már-már unalmasan
dolgoztunk, hogy a mű eszenciája átkerüljön a
színpad-ra. Mindenki lemondott a tehetségéről,
háttérbe vonult egy nagyobb tehetség javára, a
siker javára. Így dolgoztak valaha a művészek,
ilyen problémáink voltak akkoriban. Azért nem
lehet ma már senkivel sem szót váltani, mert
mindez nem létezik.

Andrzej Wajda már kész színészeket kapott Ja-
rockitól, olyanokat, mint Walczewski, Anna Po-
lony, Pszoniak, Nowicki, Trela, Słuhr. Vala-
mennyien Jarocki színészei voltunk. Nála tanul-
tunk, azután az igazi szakmai gyakorlatot a szín-
padon szereztük meg. Jarockinak ez volt a sza-
vajárása: „Igen, ezt most nagyon jól játszotta,
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Andrzej Buszewicz-csel Dosztojevszkij
Ördögökjében (Krakkó, 1971)

most próbáljuk meg nemesen..." A tempera-
mentum, az igazság nála csak a kezdet volt, ez-
után leheletnyi torzítás következett az igazság
érdekében. Verejtékes munka folyt minden
egyes színre lépésért, minden egyes mondatért.
Mesterségre tanított bennünket.

Wajdánál másképpen volt. Például ott van az
Ördögökben az a szép jelenet Liza és Sztavrogin
között mára tűzvész után... A színésznő nem tu-
dott boldogulni vele. Erre Wajda mindössze há-
rom mondatot hagyott meg neki. „Gyorsan,
gyorsan - mondta -, aztán már szaladjon is be
Pszoniak-Verhovenszkij, mert ő tud játszani."
Wajdánál az embernek meg kellett találnia a he-
lyét a színpadon; ha ez nem sikerült, ha csak te-
hetsége volt, de ahhoz nem volt ereje, hogy átve-
rekedje magát, akkor Wajda számára egészen
egyszerűen megszűnt létezni. Néhány évvel
ez-előtt még hallatlan intuícióval rendelkezett,
legfőbb erőssége, színházi működésének
hatóereje a színészválasztás volt. Később
valahogy elbizonytalanodott. Kiderült például,
hogy Krystyna Janda kiválasztása Júlia
kisasszony szerepére bár kézenfekvőnek tűnt,
mégis nyilvánvaló tévedés. Jarockinak hallatlan
érzéke volt ahhoz, hogy kit válasszon, mire
válassza, és kit tegyen mellé.

Színházunk legfőbb motorja mégis Konrad Swi-
narski volt. Ő emelte legmagasabbra a lécet.

Wajda és Jarocki szeretett volna hasonlítani
Swinarskira; igyekeztek olyan pulóvereket visel-
ni, mint ő... Mi pedig visszafojtott lélegzettel hall-
gattuk Swinarski elbeszéléseit arról, hogyan za-
rándokolnak hozzá Zürichben meghallgatásra a
színészek, ő meg válogathat közöttük. Áhítattal
hallgattuk mindaddig, amíg ki nem utaztunk Zü-
richbe, ahol aztán kiderült, hogy mi mindannyian
sztárok vagyunk az ottani amatőrök között, és
valóban ötvenet kell meghallgatni közülük, hogy
egy játszani is tudjon. Mindenesetre akkoriban
ezek a hírek rendkívüli hatást gyakoroltak ránk.
Swinarski pedig már nemcsak hogy rendezeti
külföldön, de már félvállról is vette a külföldet, ké-
pes volt megszakítani, mondjuk, Helsinkiben a
próbákat, hogy meghúzza magát egy szerény
kétszobás krakkói lakásban, és tébolyult módon
elmélyedjen a színházi munkában. Nagyon ma-
gasra tette a többi rendező számára a lécet -
ezért is volt aztán három titán a krakkói Teatr
Staryban. Arról nem is beszélve, hogy a színé-
szek között ismeretlen fogalom volt a lazaság, a
haknizás. Mindenki rendkívül szerény volt. A né-
metek el sem tudták képzelni, hogyan lehetsé-
ges, hogy az a színész, aki egyik nap Arturt
játssza, másnap Iovat alakítson? Igazi együttes
munka volt az, nagyon magas színvonalon.

Rettenetes az a helyzet, amely manapság van
kialakulóban. Igaz, a kommunista rendszer egy
csomó szörnyűséget művelt, de sokszor mintegy
véletlenül, sznobizmusból, hülyeségből, figyel-
metlenségből, hízelgésből remek dolgokat is

produkált, és olyan színházat teremtett, amilyen
a lengyel volt. Amikor ellátogattak hozzánk
kollégáink a Broadwayről vagy más
országokból, egyszerűen nem értették, honnan
jött elő ennyi jó színész. Ha Stuhr kimegy
Olaszországba, akkor ott ő játssza a főszerepet.
Mellette a többi színésznek van valami civil
foglalkozása, évente húsz-harmincszor
találkoznak, tulajdonképpen ez afféle
félamatörizmus. Ha fel is bukkan egy-egy sztár,
nyomban el is tűnik a film berkeiben, többé nem
látható színpadon. De hogy harminc színész
legyen egy társulatban, és valamennyi nagy
tehetség... Igaz, valamennyien csaknem
ugyanannyit kerestünk, és ezt bosszantóan
igazságtalannak éreztük, most is azt mondjuk,
hogy ez igazságtalan volt, de ez az igazságtalan-
ság eredményezte, hogy a társulat összeforrt.
Rendkívüli társulat volt. Minden javaslat, amely a
színház megváltoztatására irányul -
impresszáriószínház, sztárszínház - azzal a
céllal, hogy bejöjjenek az emberek: romba dönti
a lengyel színházat.

Swinarskinál a rendező ellenőrizte a színészt,
a színész pedig félt minden rossz mozdulattól, és
mindent kiadott magából, és ez sugárzott a szín-
padról...

Vég nélkül mesélhetnék a Nasztaszja Filippov-
nával* kapcsolatos élményeimről, tapasztalata-
imról. Soha többé nem volt részem ilyen színészi
kalandban. Egyébként ma már én se telepednék
ilyen ágra... egy alig létező ágra, amelyet ráadá-
sul én fűrészelek magam alatt...

Emlékszem a varsói színházi találkozóra: ot-
tani vendégszereplésünk teljes kudarcba fúlt.
Olyan volt, mint a meztelen király esete, akinek
senki sem meri megmondani az igazságot. Nagy
szerző, nagyszerű színpadi feldolgozás, ismert
művészek, ünnepélyes alkalom - ott volt Varsó
színe-java, azt hiszem, maga a minisztertanács
elnöke is -, mi pedig... Hőség, szétszórtság - és
semmi sem sikerült. Kérdezték, mi történt velünk;
azt válaszoltuk, hogy ez improvizáció, ami most
éppen nem sikerült. De miért éppen Varsóban
nem sikerült? Hát éppen azért, mert Varsóban
olyan nagy volta várakozás, mindenki kitárta a
szívét - csak mi nem. Egyáltalán nem is lett
volna szabad játszanunk. Azután elutaztunk
Dubrovnikba, és ott csoda történt: az előadás új-
jászületett. Ezt követően hat éven át játszottuk a
világ minden táján. Olykor fantasztikus dolgok
estek meg velünk. Néha egy nap kétszer is ját-
szottunk. Mindvégig kínzott bennünket a köztem
és Jerzy Radziwillowicz között feszülő ellentét.
Nem tudtuk megérteni egymást sem a színpa-
don, sem az életben. Én is el akartam játszani
va-

Andrzej Wajda rendezése Dosztojevszkij A félkegyelműcímű regé-
nye nyomán
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lamit, ő is el akart játszani valamit. Ráadásul tud-
tuk, hogy nekünk nem is szabad megértenünk
egymást. Nos, ez volt az a színészek közti kínzó
konfliktus, amelynek nyomán szerencsés eset-
ben megjelent az igazi Dosztojevszkij.

Hogy milyen különös előadás volt ez,
bizonyít-ja az is, hogy kollégáim többsége el se
jött meg-nézni. Mintha megérezték volna, hogy
van ben-ne valami kóros, hogy ez olyan játék,
amelynek nem volna szabad végbemennie; erre
csak két olyan őrültet lehetett rávenni, mint
amilyenek mi voltunk, Radziwiłlowicz meg én.
Ebben a játékban benne volt minden, még az is,
ami kompromittálhatot bennünket, mert a
gesztusok utáni hajsza hallatlan stresszel járt.

Budapesten az utolsó előadás végén lehajítottuk
a színpadról Nasztaszja Filippovna csokrát; ezt a
gesztust búcsúnak szántuk. Minden alkalommal
elbúcsúztunk az előadástól, azután mégis be-
utaztunk vele vagy húsz országot. Hogy mi min-
dent nem műveltünk! Amikor tudtam, hogy senki
sem érti a nyelvünket, magánszövegeket mond-
tam, olyasmiket, hogy szeretnék már hazamenni
Krakkóba... Csakhogy közben egész idő alatt
meg kellett őriznem a maximális kifejezőerőt.
Mulatságos volt, amikor visszatértünk Lengyel-
országba, ahol az emberek már zúgolódtak,
hogy van egy világhírű előadás, amely az or-
szágban nem látható. De amikor a darabot be-
mutattuk Wrocławban, azok, akik ismertek, nem
értették, mi van velem, és megkérdezték:
„Mondd, tulajdonképpen mit játszol?" Igen, mert
én, hogy megteremtsem a kellő hangulatot, és
abban a tudatban, hogy külföldön úgysem értik a
nyelvünket, úgy játszottam, minta madár; nem a
szöveg volt számomra fontos, egyszerűen kü-
lönböző hangzásbéli feszültségeket akartam
közvetíteni, a mozgással, a formával akartam
felkelteni az érdeklődést, teljesen figyelmen kívül
hagyva a szöveget.

Ebben az előadásban olyan szépségek rejlet-
tek, amilyenekkel a színész csak egyszer talál-
kozik életében. Tudom például, hogy az előadás
sok részlete, s épp a színészileg legjobbak, a né-
ző számára láthatatlanok maradtak, mert sötét-
ben zajlottak. A színész számára ez általában
rettenetes dolog; amikor a színész tudja, hogy jó
a mimikája, akkor odatolakszik a reflektorfénybe.
Itt meg éppen fordítva történt: ültünk a sötétben,
és nagyon szép dolgokat hoztunk létre. Rendkí-
vüli figyelmet és szerénységet követelt tőlünk ez
a megoldás. Folyvást ott munkált bennünk a fé-
lelem és a bizonytalanság, hogy jó-e ez vagy
nem jó, hogy egyáltalán milyen az egész.

Andrzej Wajda kissé zavarossá tette a helyzetet
azzal, hogy a színpadi átdolgozást a saját nevé-

Teresa Budzisz-Krzyžanowska és Nowicki A
földigiliszták életéből című Enquist-darabban
(Krakkó, 1983)

vel fémjelezte. Jöttek aztán hozzánk külföldről,
és kérték a szöveget, de nekünk nem volt szöve-
günk, mert folyvást improvizáltunk. Egy-egy es-
tén akár ötször, hatszor is egészen váratlan dol-
gokkal találkoztunk. Arra törekedtünk, hogy ne
ismételjük magunkat... És ha valamit megismé-
teltünk, azért nagyon szégyenkeztünk... Pedig
általában a színész, amikor megismétel valami jó
megoldást, el van ragadtatva magától.

A dolog a nyitott próbákkal kezdődött. Wajda,
aki akkor érkezett alkotói pályája csúcsára, úgy
vélte, hogy a próbákban van valami csodálatos
és illékony, amit be kellene mutatni a közönség-
nek. Több színészt is be akartunk vonni, de az-
után azok sorra elmaradoztak... Végül az egyik

próbánkon kétségbeestünk, mert kiderült, hogy
amikor közönségünk van, nem próbálunk, ha-
nem eljátsszuk, hogy próbálunk. Ahelyett, hogy
gondolkoztunk volna, felléptünk a közönség
előtt, és egyetlen lépést se tettünk előre, éppen
fordítva. Amikor aztán a nézők eltávoztak, és is-
mét az üres zsöllyék előtt álltunk, akkor ezek az
üres zsöllyék úgy hatottak ránk, mint az ajzószer,
pedig hát az embert általában untatják az üres
széksorok; a színészt az doppingolja, ha megér-
keznek a nézők. Velünk azonban éppen fordítva
történt. Ráébredtünk, hogy pokoli nagyot vétet-
tünk a közönség ellen, hiszen ők jegyet váltottak,
hogy aztán tanúi lehessenek a hiúságunknak,
nagyzási hóbortunknak, lejáratódásunknak -
és az egész voltaképpen csak akkor kezdődött
el, amikor ők már eltávoztak.

Lejegyezte: Király Nina
Fordította: Cservenits Jolán



SUMMARY

Author István Örkény would be 80 this year. Two inter-
views concerned with him head this issue. Anna Földes
talked to actor-director Pál Mácsai, director of a recent
Budapest revival of Örkény's Pisti in the Holecaust,
while Péter P. Müller saw American teacher and director
M. Christian Heppinstall about a production of the same
play in Washington, D.C.

Our critics this time are Judit Katalin Magyar, Dezső
Kovács, Anna Geréb, László Jakab Orsós, Andrea
Stuber, János Széky, Eszter Babarczy, Tamás Tarján,
Katalin Kállai, György Molnár, László Zappe and
Tamás Tarján once more; they inform our readers
about Örkény's Pisti in the Holocaust (Madách Studio
The-
atre), Sophocles' King Oedipus (both Dezső Kovács
and Anna Geréb reoport on its performance at the In-
dependent Stage), Shakespeare's Titus Andronicus as
adapted by Friedrich Dürrenmatt (Nyíregyháza),
Goldoni's The Servant of Two Masters (Comedy
Theatre), J.M.Synge's The Playboy of the Westem
World (revived both in Veszprém and at the Theatre
High School's ódry Stage), Joe Orton's What the Butler
Saw (Pest Theatre), Shelagh Delaney's A Taste of
Honey (Merlin Theatre), Paul Portner's thriller Shear
Disaster (Radnóti Theatre), The Wizard of Oz (Comedy
Theatre), Peter Shaffer's Yonadab (Zalaegerszeg) and
István Eörsi's Tombstone and Cocoa (Budapest
Chamber Theatre); in this last case Mr. Tarján's review
is introduced by a note of the author who has also
directed this revival of his play.

Two of our reviews have a somewhat special form.
András Nagy sums up three productions - Shakes-
peare's A Midsummer Night's Dream, Albert Camus'
The Misunderstanding and András Forgách's Vitellius -
all seen at the Pécs theatre, while Zsigmond Kompolthy
continues his series of fictitious critical dialogues, this
time centred on Klára Fehér's play: This Country is for
Sale (Budapest Chamber Theatre).

Gábor Szigethy also continues his series on recent
theatre history, this time with the analysis of a letter
actress Mária Mezei sent to a one-time Communist
minister of culture.

The issue closes with our column of world theatre.
Judit Szántó made an interview with Spanish play-
wright Femando Arrabal who visited Budapest to see a
play by him - The Architect and the Emperor of Assy-
r ia -done in the annexe of the Katona József Theatre.
We publish the second part of Peter Brook's Paris lec-
ture (The Devil's Name is Boredom) and an essay by
Polish actor Jan Nowicki on his artistic ideas.

Volcsánszky Katalin: Jelenet az Iphigeneia Tauris-
ban című táncjátékból. Pina Bausch
táncszínházának előadása.

A Franciaországban élő magyar fotográfus
kiállítása áprilisban látható a Francia Intézetben.
„Csak annyit teszek, hogy egy-egy általam szeretett
színházi ember - Znorko, Tanguy, Brook, Pina
Bausch, Székely Gábor, Ascher Tamás, Antal
Csaba... - világában mozogva képeken rögzítek egy
saját világot." (V. K.)

1992. február 22-én, életének hatvanötödik évében a Lear király előadása közben elhunyt Len-
gyelország legnagyobb színésze, Tadeusz Łomnicki

Kedves Olvasóink!

Örömmel értesítjük Önöket, hogy megszületett a SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY. A Kereskedelmi Bank Rt.,
a Magyar Színházművészeti Szövetség és a SZÍNHÁZ szerkesztősége által létrehozott alapítvány
elsődleges célja a SZÍNHÁZ című lap folyamatos megjelentetésének biztosítása.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY kuratóriumának elnöke Szigethy Miklós, a Kereskedelmi Bank Rt. első
vezérigazgató-helyettese, tagjai: Babarczy László, Géher István, Koltai Tamás, Spiró György.

Mostantól elsősorban a szakma, olvasóink támogatásában bízunk! Jogi és magánszemélyek,
társaságok, társulatok és egyesületek bármilyen (csekély) összegű befizetése csatlakozást jelent
alapítványunkhoz.

A SZÍNHÁZ ALAPÍTVÁNY számláját az OKHB V. ker. Október 6. úti fiókjában vezetik; száma:
216-24669.

Nincs összefüggésban az Alapítvány létrehozásával az a mindannyiunkat - olvasókat és szer-
kesztőket - kedvezőtlenül érintő tény, hogy lapunk árát emelni kényszerülünk. Az állandó olvasó-
inkra háruló anyagi terhet csökkentendő, előfizetőinket kedvezményben részesítjük: féléves előfi-
zetéssel egy, egész évessel két ingyen példányt kap az olvasó. Régi előfizetőink ebben az évben
változatlan áron kapják a lapot.

A SZÍNHÁZ ára 1992. áprilisától: egy példány a standokon és a színházakban 68 Ft; az előfizetési
díj fél évre 340 Ft, egy évre 680 Ft.

Bízunk abban, hogy olvasóink nem pártolnak el lapunktól. Köszönjük megértésüket.

A szerkesztőség


