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A PÁPA SZÍNDARABJA

Karol Wojtyla életpályáját bőven díszítik irodalmi érdeklődéséből és tehetségé
ből -fakadó megnyilatkozások. Az élőszó használatának, értékelésének mesterségét
még a szószéki szereplések előtt, egy "színházi műhelyben" - a Krakkóban mú
ködő Drámai Stúdió '39, majd a Rapszodikus Színház tagjaként - tanulta és alkal
mazta. De már korábban, szülőhelyén, Wadowicéban kezdett irodalommal foglal
kozni. Később néhány fiatal egyetemistával - mai ismert írókkal, többek között
Tadeusz Holujjal, Tadeusz Kwiatkowskíval, Jerzy Lauval, Marian Pankowskival
és Wojciech Zukrowskival - együtt megalapították Krakkóban a Fiatal Művészek

Klubját. ahol irodalmi és szerzői esteket rendeztek, lapot szerkesztettek.
A Drámai Stúdió '39-et a neves iró és színikritikus, Tadeusz Kudlinski hivta

létre. A társulat amatőr szinészeket foglalkoztatott. Karol Wojtyla mindjárt a
1r1egalakuláskor csatlakozott hozzájuk és itt aratta első nagy, művészi sikereit.
Ekkoriban kezdte irni Albert barát című drámáját. A Stúdió '39 működésének

1939 szeptemberében a ndci támadás vetett véget.
A Rapszodikus Színház 1941-ben, a WtÍdowicéból Krakkóba menekűlt Kot

larczyk vezetésével kezdte meg működését. A színház nevét Juliusz Slowacki
nyolcsoros raps...:5diáiról kapta, amelyeknek Kotlarczyk nagy csodálója volt. Az
előadásokat illegálisan, mindig más-más háznál tartották. A bemutatott művek

hazafias tartalmukkal, milvészi szándékukkal és' fonnájukkal a nemzeti öntuda
tot táplálták, erősítették ti, megszállókkal szemben. A premieren Juliusz Slowacki
"Król-Dueh" (Király-Szellem) címú filozófiai eposztöredékét adták elő, a kísérő

zenét pedig Chopin műveiből állították össze. Ezt, második bemutatóként, ugyan
csak Slowacki-mű, a "Beniowski" (Benyovszkí) követte. Előadták Mickiewicz Pan
Tadeuszát is. Wojtyla a szinháznál mint színész és rendező tevékenykedett. A Rap
szodikus Színház az akkori irodalmi élet legjobbjait tömörítette maga köré (Jerzy
Braun, Zofia Kossak, Jerzy Turowicz, Wojciech Zukrowski, stb.).

Ebben a környezetben, a tanulás és a gyakorlati alkalmazás kettős özvöze
té ből alakult, kristályosodott ki Karol WO,ityla előadói művészete, rendkívüli
szónoki tehetsége. A színpadot, az egyetemi katedrát, a ezészéket mindenkor filo
zófiai felkészültségével, művészi rátennettségével, magas szintű etikájával és a
1temes, szép és igaz iránti érzékenységével tette tartalmassá.

Minden írása - akár vers. akár tudományos próza, bölcseleti elmélkedés
'!.'agy morális tanulmány legyen is az - sokrétű, gazdag szőttes. Ezekkel hódított
magának nagy közönséget - előbb hazájában, majd annak határain túl. Jeannine
Luczak-Wild Kísérlet Karol Wojtyla költészetének értelmezésére címú, a Neue
Züricher Zeitung 1979. október 12-i számában megjelent tanulmányában írja,
hogy "rangos irodalmi alkotásokról van szó, olyan sokrétű - Roman Ing4rden
fenomenológiai strukturalizmusának krakkói .hagyományát követő - művekről,

amelyekben fonna és tartalom kölcsönösen meghatározza és megvilágítja egymást".
irm álnevei közül az egyik: Andrze; Gruda, a másik - a gyakrabban használt:
Andrzej Jawien. Ez utóbbit a nagy humanista lengyel író, Jan Parandowski
Visszatérés az életbe című művéböl vette. igy szignálta Az Aranyműves Boltja
cimű pszichodrámáját is, mely a Znak lengyel folyóirat 78. számában jelent m-eg,
1960-ban. Először az olasz rádióban adták elő hangjáték formájában. Legújabban
pedig a Münste.ri Teremszínház 1980-81-es repertoárján szerepel, A mil az em
beri élet egészéről szól, nem csupán a házasságról. De középpontjában az emberi
élet e legvitásabb problémája - a nő' és férfi kapcsolata - áll. Ez az 4 terület
amely az emberi életet a maga teljességében, mélyrehatóan érinti, és itt kínálko:
zik a legtöbb alkalom nézeteltérésekre, összeütközésekre, a harmónia megbontására.

Az Aranyműves boltja költői mű. Ogy is mondhatnánk: drámai oratórium.
Alcíme: "Elmélkedés a házasság szentségéről, olykor drámai fordulatokkal". Ma
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:t'ilágszerte fordítják, előadják, elemzik. A sikert elsősorban annak kell betudnunk,
hogy valóban írói alkotás, amelyben a szereplők "a költészet· hítes egyszerűsé

{!ével" tesznek vallomást a házasságról, s;z;erelemről, az emberi kapcsolatokról.
Ezt az egyetemes problémdt sokféle szempontból lehet bemutatní. Itt a katolikus
világnézet adja meg rangját. Ez azonban korántsem jelenti a mondanivaló "le
sziikitését", Találóan állapítja meg a már idézett Jeannine Luczak-Wild, hogy
ebből az "egy szentségről folytatott meditációból (s ráadásul éppen ennek a szer
zimek: a medítációjából) hiányzik a teológiai érvelés. Az ,előtér' szintje a - ter
mészetesen a transzcendencia felé nyitott - egzisztenciális dramatikára korlá
tozódik, a meditáló személyek nyelve a hétköznapok és -Adám (az egyik fősze

replő) esetében - a keresztény létfilozófia nyelve, amely kiilönősen emlékeztet
az ,alkotói hűség' Gabriel Marcel-féle filozófiájára. A filozofikus szemlélet ilye
tén, tudatos alkalmazásának köszönhető, hogy a mil nagymértékben ,általános
érvényű' - tehát nem csupán a ,katolikus' irodalom példája." Az is bizonyos,
a darab iránti közérdeklődést [okozze: a tény; hogy Karol WOjtyla, Krakkó érseke,
II. János Pál néven ma .a világegyház páp!ÍÍa.

Az Aranyműves boltja a drámában az a hely, amely köriil igen mélyreható
gondolatok fakadnak. Ott lehet megvásárolni a házassági h1lség szimbólumát, a
jegygyűrűt. De jelentősége és .. súlya csa1é párosával van: két jegygyűrű - titkon
- eggyé fűzi, egybeköti az egymást szeretii párokat. Mérni is csak párosával
lehet őket. Ahogy az Aranyműves mondja: "Az én aranyműves mérlegemnek az'
a sajátossága, hogy nem méri a [émet, csak az ember életét és sorsát". A jóban
-rosszbcn egymás mellett való kitartást, vagyis "nem a fém súlyát, hanem az
ember fajsúlyát". Mérlege ilyen értelemben mér mindent, s ezért· csalhatatlan.

A három rész ből álló mil számos monológra tagolódik. Ezeket csupán ese
tenként váltják fel a közéjük iktatott, de velük szervesen összetartozó dialógusok
(ahogy az alcím mondja: "drámai .iordulatok"). A különböző idősíkok - múlt és
jelen - egybefolynak, keverednek egymással. Ismét J. Luczak-Wildet idézve:
"A mü filozófiai mondanivalója alapján érthetővé válik az egyébként rendkívül
szokatlan időbeni perspektíva. Hiszen a visszaemlékezésre való alapozás tulaj
donképpen nem a drámai, hanem a lirai költészet ismertetőjegye (Staiger), a
reminiszcencia múlt ideje ellentétben áll a dráma ,présentation'-ra, a szhipad
,abszolút jelenére' (Lukács) irányuló lényegével. Csakhogy ennek. a meditáci6nak
éppen. az a. különlegessége, hogy egyszerre visszaemlékezés, megjelenítés és kive
títés, s ezzel dráma a szó staigeTi értelmében is: múlt jelen és jövő egyetlen
nagyszabású, egész embert követelő gesztusba tömörül, egységes alakká válik a
létezés megválasztásának aktusában, a házasságkötés elhatározásában. E válasz
tási aktus meditáció útján történő szüntelen ismétlésének szükségszerűségében

rejlik a hűség etho'sza és drámája: 'így nyer értelmet a mű ,elcsusszantott' idő

1wr spektívája."

Az Aranymú~es boltja három részében a szerző három házaspárt mutat be,
sajátos problémáikkal. Az első rész: "A jelek" - a szeretetről, jegyességról,
Teréz és András esküvői készülődeséről szól. Ok a sikeres házasságot példázzák.
Bennük nagy volt az egymás iránti szetetet. megértés, s ennek gyümölcse a bol
dog házasélet. A második rész: "A Vőlegény" - rosszul sikerült házasságot mutat
be Anna és István házasélete tele kínos vergődésekkel, gondokkal. Megoldás
-- akárcsak a. görög drámákban - nincs. De a keresztény gondolkodás révén
mégiscsak felcsillan a remény - a jövőben. Ebben a részben egy jelképes alak
is szrnre lép: Adám,' aki - nevének bibliai, jelentésbeli értelme szerint - "Az
Ember", ugyanakkor (majd a harmadik részben) a másokért vállalt áldozat,
Krisztus jelképe is ("én alighanem azért vagyok, hogy minden ember helyét be
töltsem, magamra vállalva további sorsukat, mert bennem kezdődött a sorsuk"
- idézi Ádám szavait Teréz, később pedig megállapítja: "Adám sorra megne
t'ezett bennünket. A saját nevét elhallgatta. Olyan volt, mintha közös nevezője

volna valamennyiünknek, és egyszersmind védő meg bíró"). A harmadik rész:
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"A gyermekek". A dráma legszebb része. A harmadik házaspár az e16z6 ketteS
gyermekeiböl áll: Mónika - Anna és István lánya; Kristóf pedig Ter~z és Aftdrás
fia. Ok most kezdik közös életüket. Ennek a közös életnek a mértélu, hogy minél
tökéletesebben WlCrözzék vissza az abszolút .Létet és Szeretetet.

Az Aranymiivel! boltjá-t hilen és költőien fordította Balássy Péter lengyelM!.
Az els6 ~s másodík részben fölhangzó kórusokat Balassy László költötte át. A
darabot Budapesten a Szent Kereszt plébániatemplOmban mutatták be 19BO. má
;us lB-án, neves fővárosi milvészek .....: Kohut Magda, Venczel Vera, RaksánJIÍ
Gellért, Szokolay Ottó -, valamint az eoyhdzközség részéről S. Balogh Judit ~.

rilzik László közremilködésével. Rendezte; P. Horváth László. A darab megér
demelt sikert aratott. Az egyházi sajtó mellett elismerően méltatta a Magyar.
Nemzet, Népszava, az llet és Irodalomban E. Fehér Pál, valamint a Magyar
Rádió is.

A következőkben a Vigilia mutatja be a művet, Andrze; Jawien drámai el
mélkedését, a budapesti oratórium-előadásra készült, némileg rövidített azöveg
könyv alapján.

.4NDRZEJ J.4WIEN

AZ ARANYMŰVES BOLTJA
Elmélkedés a házasság szentségéről,

olykor drámai fordulatokkal ll-

Fordrtotta BAlÁSSY P~TER

t A JELEK

(TERÉZ, ANDRAS)
l.

TERÉZ

András engem választott, és megkérte a kezem.
l.ía délután öt és hat között ...-
Éppen a piactér jobb oldalán mentünk, míkor András megfordult és azt mon4ta:
Akarsz az élettársam lenni?
tgy mondta. Nem úgy, hogy: akarsz a teíeségem lenni,
hanem, hogy: akarsz az élettársam lenni.
Ezt mondta, de míndíg maga .elé nézve, mintha félne
olvasni a szememből, és egyúttal, mint aki hangsúlyozni szeretné,
hogy valamiféle út áll előttünk, még nem látni, mi a vége,
csak azt kell mondanom
arra, amit kér: "igen".
És én azt mondtam: "igen" - nem azonnal,
hanem néhány perc múlva ...
Emlékszem, András nem fordította felém rögtön az arcát,
maga elé nézett még elég sokáig, mintha csak
az utat kémlelné, ami reánk vár.

*A mG eredeti elme: PRZED SXLEPEM ,JUBILERA (Medltaeja o sacramencle maIHnltwa
przeehodzaea ebwllaml w dramlltl
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