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Teatr węgierski, co tu dużo mówić, różni się 
zdecydowanie od polskiego. Tak bylo w wieku 
dziewiętnastym, tak jest i dzisiaj. Nie mieli Węgrzy 
odpowiednika polskiego dramatu 
romantycznego, znacznie si lniejsza jest tu tradycja 
teatru mieszczańskiego, a za prawdziwie 
węgierską specjalność należy uznać operetkę: 

nazwiska Imre Kalmana i Ferenca Lehara zna 
każdy, komu w ogóle ta dziedzina z czymś się 
kojarzy. W latach międzywojennych królowała 
natomiast lekka komedia czy wręcz fa rsa. 
Najznakomitszym jej przedstawicielem a zarazem 
najpopularniejszym dramatopisarzem tego okresu 
był Ferenc Molnar (1878-1952), autor m.in. 
„Diabła", „ Gwardzisty ", „Zabawy w pałacu", 
których za letą są świetne dialogi i wspaniale 
skonstruowana akcja. Do lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku dramat węgierski, jeśli w ogóle 
byl znany za granicą, to wlaśnie dzięki jego 
twórczości. Następcy Molnara zapewnili rodzimej 
scenie przede wszystkim sukces frekwencyjny; 
dzięki nim dramaturdzy węgierscy peńekcyjnie 
opanowali rzemiosło sceniczne. Powojenny teatr 
węgierski przejął konwencje właściwe 
faworyzowanym przez mieszcza1\stwo sztukom 
obyczajowym i komedii bulwarowej. Prawdziwy 
powrót do tej tradycji nastąpi ł jednak dopiero 
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych , 

w latach socrealizmu nie było o tym mowy. 

Z poszczególnymi europejskimi scenami 
tradycyjnie związani są reżyserzy, nie zaś autorzy. 
W Budapeszcie było akurat na odwrót: np. Mol nar 
miał staly kontrakt z Teatrem Komediowym 
(Vigsz inhaz), Teatr Węgierski upodobał sobie 
Lasz ló Fodora. W rezultacie dała się odczuć 
przewaga tekstu literackiego nad inscenizacją. 
Nie ostatni to przejaw prymatu literatury, 
zwłaszcza, że większość pisarzy próbowała swych 
s ił w dramacie dopiero po sukcesach osiągniętych 
w innych gatunkach. Wiele sztuk zresztą to po 
prostu autorskie adaptacje prozy: przed wojną 

robi! je Zsigmond Móri<'Z, po wojnie - m.in. Imre 
Sarkadi, Akos Kertesz, Endre Fejes, których 
dramaty prezentowano także w Polsce. 
Najbardziej znane sztuki „ojca węgie rskiej 

groteski" lstvana brkenya - „Rodzina Tatów" 
i „Zabawa w koty" - powstały z nowel o tych 
samych tytulach. Dla sceny pisywali t ż poeci 
Sandor Weores i Janos Pilinszky albo reżyser 
filmowy Geza Beremenyi . Po wojn ie mianem 
dramatopisarzy par excellence można określić 
jedynie Miklósa Hubay'ego i Miklósa Gyańasa. 
Sytuacja ta zmieniła się dopiero w latach 
dziewięćdziesiątych, kiedy pojawiła się młoda, 
obiec uj ąca generacja, do której należy między 
innymi Zoltan Egressy. 

Teatr węgierski jest wysoce profesjonalny 
i w dobrym tego słowa znaczeniu tradycyjny. Brak 
tu radykalnych eksperymentów artystycznych. ale 
za to ogół przedstawień nie spada poniżej 
pewnego poziomu. Profesjonalizm wyraża się 
przede wszystkim w znakomitym aktorstwie: 
do teatru idzie się nie dla wizji reżysera, ale dla 
wykonawców głównych ról. Artyści znad Dunaju 
mówią lekko, bez wysiłku, mają doskonale 
ustawione glosy. Potrafią wydobyć motywacje 
psychologiczne postaci, podkreśli ć naturalistyczne 
szczegóły, realia obyczajowe: wszystko to 
w połączeniu z żywiołowym temperamentem 
sprawia, że charaktery są zarysowane mocno, 
postacie są z krwi i kości. 
Przedstawienia na Węgrzech trwają wyraźnie 
dłużej niż w teatrach polskich. Nie są rzadkością 
spektakle trzy- a nawet czterogodzinne. Dla 
przykladu: monodram „ Pamiętn ik wariata" 
wg Gogola (wyk. Ivan Darvas, Teatr Pesti, 1968) 
trwał trzy godziny( !), a grano go przez ponad 
300 wieczorów. Sale są pełne, bilety często trzeba 
zamawiać kilka miesięcy wcześni ej. Niektóre 
teatry oferują tzw. „allójegy" (miejsca stojące). 
na które bilety kupuje przede wszystkim młodzież. 
Przeważa jednak starsze pokolen ie, holdujące 
klasyce, domagające się komun i katywności . Dla 
tej pub li czności wizyta w teatrze jest wydarzeniem 
towarzysk im. 
Wyjście do teatru to w Budapeszcie nadal 
w pewnym sensie ceremonia; przychodzi się dużo 
wcześ niej i czeka w świetnie zaopatrzonych 
bufetach-kawiarniach z miłą obsługą. 
Tak potraktowany widz reaguje żywo 
i spontanicznie: gorącymi oklaskami przyjmuje 
swoich ulubionych aktorów przy pierwszym 
wejściu na scenę (nb taki zwyczaj w okresie 
międzywojennym panowal także w teatrach 
polskich). Szczególną ceremonią są także uklony 
aktorów po zakończeniu sztuki. Wychodzą kolejno 
przed kurtynę, zawsze trzymając się jej 1 edną 

ręką . Potem kurtyna znów podnosi się i opada; 
brawa nie ustają , aktorzy zaś jeszcze raz kolejno 
kłaniają się publiczności . Ta finalowa owacja, 
rzadko już dziś w Polsce spotykana, trwa bardzo 
długo. Niekiedy pub l iczno ść wyraża swoją 

wdzięczność podchodząc do sceny. Nikt nie 
opuszcza widowni, póki ostatni aktor nie pokaże 
s i ę przynajmniej kilka razy. Po spektaklu gmach 
teatru nie pustoszeje, a bufet jeszcze d ł ugo 
rozbrzmiewa głosami widzów zawzięc ie 

dyskutujących o obejrzanej sztuce. 

Csi lla G i zińska 

OD „KRAINY UŚMIECHU" 
DO „PORTUGALII" 

CZARUŚ .„Najpierw musisz wie•zieć, 
gdzie jest Portugalia. Wiesz? Na 
samym skraju luropy. Masz jakąś 
mapę? Na samym skraju. Tam, gdzie 
kończy się ziemia, kontynent. Nie tak, 
jak tutaj, że kończy się ziemia 
i zaczyna się jezioro. Tam jest inaczej. 
Od tego miejsca nie ma już nic, tylko 
morze. Nie widać drugiego brzegu, 
ni1dzie, na niebie ani na ziemi. Woda 
nie ma końca. Więc to tam żyją ci 
Portugal~zycy. To dość biedny kraj, 
wiesz? Większość ludzi nie ma nic. 
Ci, co mieszkają nad morzem, są 
bardzo biedni. Gdyby nie byto morza, 
nie mieliby z czego żyć. Bo żyją 
z morza. łowi• ryby i takie tam różne„. 
MYSZKA Wszyscy towią ryby? 
CZAR ś Prawie wszyscy. Dobrze się 
mają, nie chcą robić nic innego. lubią 
spokój. Są spokojni, cierpliwi. 
MYSZKA Na to Burak na pewno Rie jest 
Portugalczykiem. 
CZARUŚ Są też bardzo uczuciowi, lubią 
się bawić, śpiewać, pić„. 
MYSZKA Dobra. ale opowiadaj o morzu. 
CZARUŚ czekaj, zaraz opowiem. Tam 
jest inaczej niż tu . Dni się inaczej 
bawią. Elegancku„. 
U nich wszystko się łączy 
z marzeniami. 



Irze~a ~yto urodzić się 1dzie indziej 

Parę miesięcy temu na wspólnej konferencji Polacy i Węgrzy doszli 
do niezbyt może odkrywczego wniosku, że wzajemnie o swojej 
dramaturgii mało wiedzą. Polacy znają na dobrą sprawę tylko 
Gyi:irgy Spiró, autora „Szalbierza", a Węgrzy Mrożka, Różewicza 
i Gombrowicza. Moi rodacy dziwili się, że w Polsce młodymi 
dramatopisarzami zajmują się różne grona, ale z drugiej strony 
„zawodowych" dramaturgów w Polsce nie ma; dziwiło też to, że 
nie ma w Polsce zwyczaju, by autor uczestniczył w pracach nad 
realizacją sztuki, co u nas jest regułą. Zazdrość za to budził fakt, 
że w Polsce prasa teatralna śledzi nowe dramaty bez względu na 
to czy są inscenizowane, czy nie. Zazdroszczą Węgrzy „bratankom" 
teatru telewizji, który szybciej reaguje na współczesne sztuki, 
polskie i zagraniczne (pokazał między innymi „Kwartet" i „Operę 
Mydlaną" Spiró oraz „Portugalię" Zoltana Egressy'ego). Właśnie 
„ Portugalia" jest przykładem niespotykanego chyba w nowej 
polskiej dramaturgii spojrzenia na świat i człowieka - spojrzenia 
życzliwego, choć pozbawionego sentymentalizmu. 

Autor tej sztuki urodził się w 1967 roku; studiował hungarystykę, 
historię i filologię portugalską na uniwersytecie w Budapeszcie. 
Po ukończeniu studiów pracował jako dziennikarz, był także 
perkusistą znanego węgierskiego zespołu rockowego „Striptiz". 
Debiutował w 1991 roku tomem wierszy „ Epoka pocałunków", 
a jako dramatopisarz - sztuką "Reviczky". Obecnie zajmuje się 
wyłącznie pisarstwem, tłumaczy też z portugalskiego i włoskiego; 
regularnie pojawiają się jego nowe sztuki. W 1999 Egressy otrzymał 
nagrodę literacką im. Erni:i Szepa, a w 2000 nagrodę im. lstvana 
Órkeny'a. "Portugalia" powstała w roku 1998. Od razu wystawiono 
ją w słynnym Teatrze im. Józsefa Katony w Budapeszcie i do dzisiaj 
idzie przy pełnej widowni. Doczekała się przekładów na niemiecki, 
angielski, czeski, słowacki i polski; poza polską telewizją pokazała 
ją także czeska, a w ojczyźnie Egressy'ego nakręcono na jej 
podstawie film, którego scenariusz napisał sam autor. Inne jego 
utwory dramatyczne, to: „Szczaw, frytki", „Niebieski, niebieski, 
niebieski", „4x100" oraz jeszcze nie wystawiane „Trzy trumny", 
„Raj utracony" i „ Wypadek". Powodzeniem cieszą się też sztuki 
dla dzieci, takie jak "Urodziny Cimpiego" lub „ Marynarz Fafeye". 

Od premiery „Portugalii" Egressy jest najpopularniejszym młodym 
dramaturgiem na Węgrzech; widocznie brakuje nam dobrych, 
„świeżych" utworów scenicznych, szczególnie tych ze sporą 
dawką humoru. Sztuki Egressy'ego różnią się dosyć od tego, co 
piszą dziś węgierscy dramaturdzy. W teatrach gra się np. trylogię 
Laszlo Martona o Zygmuncie Bathorym, historia klęski węgierskiej 
cywilizacji w podtekście kryje pytanie o węgierskie „ tak" lub 

CZARUŚ Posłuchaj, coś ci opowiem. 
żyt kiedyś malarz o nazwisku Gauguin. 
Niemal do czterdzieslego roku życia 
byt urzędnikiem. Solidnie pracował, 
miał żonę i trzy córki. Pewnego 
wieczoru przyglądał się swojej 
rodzinie, rozmawiali, jak zwykle poszli 
spać. Rano powiedział, że jedzie do 
swojej ciotki. A po trzech latach 
napisał do rodziny z Tahiti. Tylko tyle: 
„Jestem zdrów. Maluję. Gauguin". 
MYSZKA Aha. 
CZARUŚ Rozumiesz? 
MYSZKA Co? 
CZARUŚ No, że żyt sobie i nagle doszedł 
do wniosku, że powinien robić coś 
innego niż dotychczas. 
Zdecydował się i wyjechał. Mając 
prawie czterdzieści lal! 
MYSZKA A co z dziećmi? 
CZARUŚ No właśnie! Ale wyjechał. 
MYSZKA I to jest w porządku? 
CZARUŚ Nie wiem, czy w porządku. 
Najważniejsze, że w każdej chwili 
możesz coś pomyśleć i jeśli jest ci żle, 
to coś zmienić. Rozumiesz? Jeżeli, 
powiedzmy, nie czujesz się szczęśliwa 
tam, gdzie jesteś. 

„nie" dla zjednoczonej Europy. Gyi:irgy Spiró stał 
się głośny dzięki powstałej w 1983 roku sztuce 
„Impostor" i uważany jest za kontynuatora tradycji 
realistycznej, zapoczątkowanej przez Sandora 
Bródiego i Mihaly'a Kornisa. Widzowie cenią Spiró 
za pokrewieństwo z czeską szkołą filmową. Andor 
Szilagyi sięga do tradycji Gombrowicza - jego 
"Straszna matka" ze swoją groteskowo 
-karnawałową wizją i postaciami przypominającymi 
bohaterów powstania 1956 roku do pewnego 
stopnia kontynuuje „Iwonę". 
Egressy z kolei nawiązuje do naszych 
dwudziestowiecznych autorów, Dezsii 
Kosztolany'ego i lstvana Órkeny'a, którzy każdej 
postaci, choćby najzwyklejszej, przypisują szczególne 
znaczenie, czyniąc ją niepowtarzalną. Postacie 
Egressy'ego są znane każdemu, często buduje je 
ze stereotypowych elementów, ale dla każdej z nich 
tworzy indywidualny język. Najbardziej wyrazisty 
jest język Kobiety, która nie potrafi wypowiedzieć 
ani jednego słowa bez błędu, do tego jest jeszcze 
prymitywna i wulgarna. Właśnie język, dowcipny 
i obfitujący w kalambury, jest zaletą sztuki, chociaż 
na Węgrzech nie wzbudził powszechnego 
entuzjazmu: obok pochwał nie brakowało i potępień. 
Reżyser „Portugalii" i zarazem popularny aktor 
Andor Lukats, nazwał tę sztukę tragikomedią, 
a jej styl - poetyckim naturalizmem. W zamierzeniu 
autora w centrum akcji znajdowało się dwoje 
młodych ludzi: Myszka (po węgiersku nazywa się 
Masni, czyli Wstążka) i Czaruś (w oryginale 
dziewczyna nadaje mu ksywkę Bece, co jest połową 
węgierskiego słowa „becenev" oznaczającego 
„przezwisko"). Oboje chcieliby się wyrwać 
z dotychczasowego otoczenia: inteligent ze stolicy 
marzy o wyjeździe do dalekiej Portugalii, córce 
wiejskiego karczmarza wystarczy Budapeszt. 
W trakcie realizacji scenicznej akcenty przesunęły 
się jednak na „sceny z życia prowincji". 
W naszym kraju odbieramy tę sztukę jako 
specyficznie węgierską, ale już podczas spektaklu 
w austriackim Grazu okazało się, że wszędzie można 
ją udomowić; tak samo w szekspirowskim 
„Hamlecie" nie chodzi przecież o Danię. Po próbie 
czytanej "Portugalii" w londyńskim Instytucie 
Węgierskim wstał Nowozelandczyk i powiedział, 
że jest to dramat o jego rodzinnej wsi. Wówczas 
odezwał się Francuz, którego zdaniem Egressy pisał 
raczej o jego miejscowości. Publiczność trzech 
teatrów czeskich orzekła, że sztuka jest typowo 
czeska. Może więc i polska? A przecież serce 
każdego Węgra bije mocniej na dźwięk nazwy 
,,Fradi", najlepszej i najpopularniejszej drużyny 

piłkarskiej lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. 
Dzisiaj są to glównie wspomnienia; stołeczna 
drużyna nadal jest znana, ale jej sława wiąże się 
raczej z agresywną postawą kibiców. Bohaterowie 
„Portugalii" rozmawiają o Fradi i czekają na jej 
przyjazd, bo kiedyś piłkarze tej drużyny byli „kimś". 
Ksiądz pije regularnie Unikum Zwack, słynny 
czarniawy napój w okrągłej zielonej butelce 
z krzyżykiem - działa on dobrze na żołądek. Dziś 
mówimy o nim jako „hungaricum"; ma on dla 
Węgrów takie znaczenie jak dla Polaków 
„Żubrówka", dla Czechów „Becherovka" lub dla 
Niemców „Jagermeister". Kobieta najczęściej pije 
szprycera na czerwonym winie. W rzeczywistości 
nie jest to wino z wodą sodową, ale czerwona 
woda sodowa; mniej jest tam wina niż wody, 
a może najwięcej jest w nim malinowego soku, 
co zdarza się nieraz w karczmach. Węgierska jest 
w sztuce strzelnica z serduszkami-piernikami, 
i lusterkami ze zdjęciem nagiej kobiety na odwrocie. 
A „drapacze chmur", buty na koturnach, 
które dostaje Kobieta w końcowej scenie 
„Portugalii", to atrybut peszteńskiej lumpenerii 
i szpanujących prowincjonalnych dziewczyn. 
Podobno najwięcej takich butów sprzedano 
w Europie właśnie na Węgrzech. 

„Portugalia" przywodzi niekiedy myśli o Czechowie. 
W wiosce o nazwie lrgacz ciągle wydaje się, że za 
chwilę coś się wydarzy, ale są to tylko pozory: 
naprawdę nic się nie zmienia. Poniedziałek to 
poniedziałek, lato to lato, knajpa to knajpa i tak 
będzie nawet wtedy, gdy życie bohaterów się 
skończy. Można pójść do knajpy, wypić „browarek", 
rozmawiać o piłce, ale dialogi są i będą te same. 
Latem do rangi wydarzenia urasta pójście na 
strzelnicę, czy też nad jezioro. Może urodziliśmy 
się nie tu, gdzie należało, może inni ludzie są 
winni temu, że życie nie odpowiada naszym 
oczekiwaniom, a może po prostu chodzi 
o to, że marzenia i rzeczywistość rzadko kiedy 
dadzą się pogodzić. 

Melinda Farkas 



INNE SZTUKI ZOlTANA EGRESSY'EGO 

SZCZAW, FRYTKI 
119981 
Tytułowy szczaw z frytkami to 
ulubiona potrawa z dzieciństwa 
jednego z bohaterów. Podobnie 
jak w Portugalii, mamy do 
czynienia z zamkn iętą 

przestrzenią i też mówi s ię 

o piłce nożnej . Akcja sztuki 
rozgrywa się w szatni dla 
sędziów piłkarskich, a osobami 
dramatu są główny sędzia 
i dwóch sędziów liniowych. 
Teoretycznie piłka jest dla nich 
sprawą najważniejszą, ale była 
to dla nich jedyna droga do 
wybicia się, droga, która 
okazała się ślepą uliczką. 

Główny sędzia ma przydomek 
Smutnousty; jest raczej szorstki, 
energiczny i samolubny. Starszy 
z sędziów liniowych (Mydlo) 
popadł w tarapaty finansowe, 
a jego małżeń stwo leży 

w gruzach. Młodszy (Artysta) 
jest alkoholikiem, wiecznym 
marzycielem. Wierzył w miłość 
i w swoje dyletanckie wiersze, 
ale został porzucony przez 
kochankę i nie dostanie więcej 
szczawiu z frytkami na obiad. 
Kiedy Mydło wyciągnie żółte 
kartki z kieszeni głównemu 

sędziemu, Smutnousty będzie 
wyciągał same czerwone kartki 
i tym samym usuwał graczy 
z boiska, wówczas nie tylko 
na boisku zrobi się piekło„. 

NIEBIESKI, 
NIEBIESKI, NUBUSKI 
120001 
Sztuka wprowadza nas w świat 
cyrku, ale artyści są tu żałośni , 

nie potrafią już robić sztuk, 
przeobrażać się, czarować. Jeśli 

kiedykolwiek mieli talent, to 
dawno już go zmarnowal i; 
stracili wszelkie ambicje, 
zapomnieli o widzach, których 
mają bawić, nie ćwiczą. Osią 
akcji jest kwestia przyjęcia 
„Filadelfii" do międzynarodo

wego stowarzyszenia cyrków 
wędrownych WC (World 
Circus). 
Stary cyrkowiec jest 
nieuleczalnie chory, w dodatku 
nie ma komu przekazać cyrku. 
Jego żona szuka pocieszenia 
w alkoholu, matka przez cały 
czas ogląda telewizję, 
szwagierka zostaje prostytutką; 
syn gra na harmonijce, córka 
marzy o karierze modelki, a jej 
chłopak studiuje żargon 
przestępczy, bo chce pisać 
kryminały. Końcówka tej sztuki 
też przypomina Czechowa: 
nic nowego się nie wydarzy, 
wszystko potoczy się tak, jak 
do tej pory. 

4 X 100 120021 
Bohaterkami są zawodniczki 
sztafety, których celem jest 
zakwalifikowanie się na 
Olimpiadę . Miejscem akcji jest 
szatnia żeńska i sąsiadujące 
z nią pomieszczenie do masażu . 

Dziewczyny rywalizują ze sobą 
nie tylko w sporcie, ale i w życiu 
osobistym. Masażysta Dali jest 
niezrozumianym inteligentem, 
alkoholikiem, który swój zawód 
traktuje tylko jako ostatnią 
deskę ratunku . Każdą 
z dziewczyn coś z nim łączy 
albo łączyło: Jedna jest jego 
obecną żoną, druga - byłą żoną 

i matką jego dziecka, trzecia 
- o czym nie wiedzą inne - była 

jego kochanką. Najmłodsza 
z biegaczek na razie tylko go 
kokietuje. 
Trudno zostawić stres 
i problemy poza boiskiem 
i ścianami szatni. Czy 
dziewczyny potrafią ze sobą 
biegać? Czy w obliczu 
wspólnego dla wszystkich celu 
można zapomnieć 

o konfliktach? 
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CZARUŚ Czego pan w życiu najbardziej pragnął? 
GOSPODARZ Ja? 
CZARUŚ Chyba marzył pan o czymś. 
GOSPODARZ o Murzynce. Byłoby cudownie. 
CZARUŚ I co pan w tym celu zrobił? 
GOSPODARZ Czekałem, żeby przyszla. Ale nie przyszla. 
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