
MROŽEKHATVANÉVES
bben az évben ünnepli hatva-
nadik születésnapját a jelen
kori lengyel drámairodalom
egyik legjelentősebb alkotója,
Sławomir Mrožek. A jelenleg

Mexikóban élő írót Krakkóban kéthetes
fesztivál keretében ünnepli az egész szín-
házi világ. Nem csak a lengyel, hanem az
egyetemes színházi világ. Hiszen Mrožek
hatása túlmutat országa határain. Nem
csak úgy, hogy munkásságának egy ré-
szét már hazáját kényszerűen elhagyva

alkotta, hanem úgy is, hogy drámaírói
szemlélete megtermékenyítően hatott az
elmúlt évtizedek európai színjátszására is.

A június 14-től 29-ig tartó fesztiválon
számos, különböző országból érkező tár-
sulat mutat be Mrožek-előadásokat, töb-
bek között Budapestről a Mulatságot
játssza az Árkosi Árpád vezette együttes.
Krakkó minden színházában Mrožek-da-
rabot láthat majd a nemzetközi közönség.
Szabadtéri előadásokra is sor kerül. A
bemutatósorozatot elméleti konferen

cia egészíti ki, amelyen a mai színház
szociológiai kérdéseiről, a befogadás kü-
lönböző kultúrákban kialakuló eltérő
problémáiról, Mrožek-, Havel- és Piran-
dello-művek összehasonlító elemzéséből
adódó tanulságokról fognak vitázni a szak-
kemberek. Az Arka Kiadó ekorra időzí-
tette Mrožek művei kétkötetes válogatá-
sának megjelentetését.

Az eseményről részletesen beszámo-
lunk majd, ezúttal két írással köszöntjük
mi is a nagy lengyel írót születésnapján.

SŁA WO MI R M ROŽEK

SZÍNHÁZ, VALÓSÁG
„Színház, valóság" - a címadás nem ke-
vés fejtörést okozott. Kis híján azt írtam:
„Színház és valóság". De ennek a kis
kötőszónak a beékelése máris lényegbeli
különbséget jelezne a két fogalom kö-
zött? Megengedhető-e az efféle különb-
ségtétel? A valóság kétségtelenül szín-
ház, de mi más a színház, mint valóság?
Másrészt, ha a „színház" szót csupán egy
vesszővel választjuk el a „valóság" szó-
tól, máris egyenlőségjelet teszünk a kettő
közé. Megengedhető-e az efféle egyenlő-
ségtétel?

Nagyon sok - bár nem minden - függ
attól, hogyan határozzuk meg a valósá-
got. Beletörhet a bicskánk, hacsak nem a
filozófiának szenteltük életünket. Minden
ez irányú kísérlet eddig kétes eredmény-
nyel zárult. Ezért tűnik meggyőzőbbnek
„A színpad és a valóság", mint a „Szín-
ház, valóság" cím. A fogalom ilyen leszű-
kítése szerencsésen konkretizálja gondo-
latmenetünket - legalábbis, ami annak
első felét illeti. A színpadhoz mint látható
és tapintható fizikai jelenséghez nem tár-
sul más allegorikus képzet.

Miután a „színház" fogalmát megfosz-
tottuk absztrakt jelentésétől, hasonló-
képpen járhatunk el a ,,valóság" esetében
is, segítségül híva a színház fogalmának
iménti konkretizálását. Tegyük fel, hogy a
valóság - nevezzük így az egyszerűség
kedvéért - magában foglalja mindazt, ami
a színpadon kívül létezik. Egyetlen percig
sem vitatom, hogy gondolatmenetünket
így rettenetesen vulgarizáljuk, de még
kevésbé tartanám helyesnek, ha be-
levesznénk homályos útvesztőkbe.

A színpad érzékelésekor először is az
ötlik fel bennünk, hogy az imént oly érzé

ketlen módon definiált valósággal ellen-
tétben, élesen meghúzható fizikai határai
vannak. A színpad a metszésvonalak te-
remtette térben létezik. Itt nincs határte-
rület: vagy a színpadon, vagy azon kívül
vagy. Senkiföldje nem létezik. Nem
mondhatjuk el ugyanezt a valóságról. Is-
ten tudja csak, hol kezdődik, és hol ér
véget - ha egyáltalán beszélhetünk kez-
detről és végről. Semmit sem állíthatunk
teljes bizonyossággal, mivel sokan közü-
lünk nem is hisznek Istenben, a hívők
közül viszont sokan nem hisznek az
Isten-ről és a művészetről alkotott
nézetekben. A valóság a maga
végtelenségében homályos képzeteket
kelt bennünk, ájulás-szerű szédülés fog
el bennünket tőle.

Feltesszük a kérdést: miért van az em-
bereknek még mindig igényük a szín-
házra? A „még mindig" azért hangsúlyos,
mert a szórakoztatóipar, a film - a tévéről
nem is beszélve - már régen lekörözte a
színházat, már ami a szórakoztatást illeti.
Nagy nehézségekkel ugyan, de él a szín-
ház. Mi lehet ennek az oka?

Jegyezzük meg ezt a kérdést, később,
színpad és valóság viszonyáról szót ejtve,
még felidézzük. De a választ rá máris
megadhatjuk: sokkal könnyebb létezni a
színházban - ezen a káoszból élesen ki-
váló, körülhatárolt területen -, mint a
valóság folytonos zűrzavarában. Úgy
érezhetjük, mintha szörnyű rémálomból
eszmélnénk fel. Még a tévével való össze-
hasonlításkor is érezhetünk valami ilyes-
mit, ha abból indulunk ki, hogy a tévé is,
mint minden, ami a színpadon kívül léte-
zik, a valósághoz tartozik. így a tévé is
ennek a megállíthatatlan, parttalanul csa-
pongó szóáradatnak a részévé válik.

Visszatérve okfejtésünk kiindulópontjá-
hoz: nemigen tudom, hogy a happenin-
gek, ezek a mára elvirágzott, de hajdanán
oly divatos színházi kísérletek képvisel-
nek-e értéket azonkívül, hogy kielégítik az
embereknek azt a nagyon is jogos igé-
nyét, hogy „csináljunk valami olyasmit,
amit előttünk még senki sem tett". Nem
nagyon hiszek ebben, már csak azért sem,
mert ellentmond annak a még sokkal in-
kább jogosnak nevezhető igénynek, hogy
a fenyegető káosz elől biztos helyre mene-
küljünk. Miért menjünk színházba ahhoz,
hogy megéljünk egy happeninget? A szín-
házon kívüli világ sem más, mint happe-
ning - ráadásul' sokkal magasabb techni-
kai színvonalon jelenik meg, és nem ripa-
csok fáradsággal összetákolt, izzadság-
szagú játékaként! Az igazi happening nem
más, mint a mi megélt életünk. Folytonos
happeningben élünk, s közben attól szen-
vedünk leginkább, hogy nem látjuk, hol
rejtőzik mindebben az értelem. Miért fo-
koznánk hát önkéntesen szenvedéseinket,
gyötrelmeinket, félelmeinket?
A happeninghez való vonzódás valami

más, mélyebb igénybő l fakad és nem a
színház megújításának vágyából. Inkább
abból, hogy összemossuk a különbsége-
ket, egymáshoz közelítsük az egyes
szinteket és területeket. Ez az igyekezet
mély nyomot hagy kultúránkban. A
színházban lerombolják a színpad és nem
színpad közti határfalat, s túllépve a
happeningen, színháztörténetet
teremtenek. De ez már másiktörténet.
A színpad térben és időben behatárolt.

Térbeli kiterjedését illető megállapításun-
kat az időre is vonatkoztathatjuk: a szín-
padi történésnek mindig van eleje és vé-
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ge. Ez azt is jelenti, hogy a színházban
látottaknak soha nincs folytatása, nem
úgy, mint a valóságban, ahol semmi sem
fejeződik be, és semmit sem lehet előre
kiszámítani. Bármit teszünk is az úgy-
mond valóságos életben, sohasem tud-
hatjuk, milyen következményei lesznek,
milyen reakciókat fog kiváltani. A vég
nélküli láncolat halálunk után is folytató-
dik, mert a halál csak látszólagos lezárása
cselekedeteinknek. A színházban viszont
biztosak lehetünk abban, hogy az előadás
befejeződik: abban a pillanatban, amikor
a színészek elhagyják a színpadot, mi,
nézők pedig az épületet.

A következmények nélküli cselekedet
lehet a játék varázsa is, ez késztet bennün-
ket arra, hogy egyáltalán játszani kezd-
jünk. S itt persze ne csak a színpadi játékra
gondoljunk. Miközben játszunk, ugyanazt
tesszük, mint az életben, de annak biztos
tudatában, hogy a következmények terhét
nem viseljük, s nem leselkedik ránk sem-
milyen veszély. Kipróbálhatjuk cselekvő-
képességünket, élhetünk lehetőségeink-
kel, tanulmányozhatjuk az élet működé-
sét, s a lehetséges következményekért
nem kell tanulópénzt fizetnünk. Gyakran
fejeződik be egy-egy előadás a halál záró-
képével, s ez megnyugtató hatást kelt
bennünk, mert biztosak lehetünk abban,
hogy a játékot nem követi még egy játék.
Abban viszont sohasem lehetünk bizo-
nyosak, hogy a halál után van-e élet.

A színpadi történésnek nincs mellékvá-
gánya. A kártyajátékhoz hasonlóan meg-
határozott számú kártyával játszunk, bár a
lehetséges kombinációk számát nem is-
merjük. A színpadon kívüli életben soha-
sem tudhatjuk, hogy osztanak-e nekünk új
lapokat vagy éppen elveszítünk néhányat.
Ezért hisszük a játékot tisztességesnek, az
életet viszont csalónak. Vesztünk vagy
nyerünk - mindig tudjuk az okát, mert
meglehetős pontossággal levezethetjük
lapjainkból és képességeinkből. A színi
játék szabályait és működését jól ismer-
jük, de ami az életjátékot illeti - ennek a
szabályai aligha ismerhetők meg. Nemrit-
kán támad az a gyanúnk, hogy ilyenek
egyáltalán nem is léteznek.

A színpad és a színjáték metafizikai vi-
gaszt nyújt. Az életben heves vágyat ér-
zünk arra, hogy az emberiség történeté-
ben a következetesség és a rend elve
jusson érvényre. Kétségbeesett pillanata-
inkban azzal vádoljuk meg az életet, hogy
nem több lidércnyomásnál, tébolyult
álomnál. Sokan (bár nem mindenki)
mégis tollat ragadnak, papírra vetik életű

ket, kollektív gyötrelmeinket, majd színre
is visszük ezeket. Minden szerző ugyanazt
teszi, amit Shakespeare tett, bár ő vitatha-
tatlanul mindenkinél jobban végezte a
dolgát. Minden darab és minden előadás
azt bizonyítja, hogy a rend megteremt-
hető. S ha ez a rend személyes létünk
szintjén létezhet, miért ne találnánk rá
egyetemes szinten is? Miért ne lehetne a
színdarab színpadi működésének elvét
egy másik, a színházénál sockal tágasabb
színpadon is alkalmazni? Nyilvánvaló,
hogy ennek nincs semmi akadálya!

Ellenvetésünk azonban máris lehet. Jól
tudjuk, hogy ki írja és ki viszi színre a
darabot - hiszen mi magunk tesszük ezt.
De arról már sejtelmünk sincs, hogy a föld,
a kozmosz, az univerzum hogyan jött létre
és hogyan működik. írás és rendezés
közben megerősíthetjük a működési elvek
létezését. Ugyanez vonatkozik az egészet
átfogó elvre is, amelyet részei, a kollektív
és a személyes gondolatok tartanak
össze, s csak egymással való összefüggé-
sükben nyernek értelmet. Hiába próbálja
meg a modern színház újra és újra, hogy
feloldódjék - kísérlete kudarcba fullad. Ha
„feloldó" előadást akarunk létrehozni,
először rá kell lelnünk és be kell mutat-
nunk, elvégezve ily módon az összekap-
csolás és egyesítés feladatát.

Az idő aspektusáról szólva feltétlenül
meg kell említenünk: a színpadi idő hozzá-
segít bennünket a színpadon kívüli idő
helyes érzékeléséhez. Zavaros képzeteink
vannak az időről: hiába hívjuk segítségül
az órát, az időt nem ismerjük igazán. A
színház a maga módján megmagyarázza.
Az elbeszélés idejét a darab története méri
ki napokban, években vagy más időperió-
dusban. Ugyanakkor az idő fogalma di-
menzionálja a darabot, ugyanis ez az idő
megegyezik az előadáséval vagy egy
annál rövidebb időperiódussal. Ebben az
időben, vagyis a darab szereplőinek em-
lék- és jövőképeiben benne rejtőzik egy
másik idő is: a színpadon közvetlenül jelen
nem lévő múlté és jövőé. Ezen a két időn
felülkerekedik az előadás ideje, s ez válik
a nézők és a szereplők közös időszá-
mításává. A játék időpontja meghatáro-
zott: egy bizonyos napon, egy bizonyos
héten, egy bizonyos hónapban és egy
bizonyos évben játszunk. De mihez kezd-
jünk azzal a ténnyel, hogy ugyanazt a
darabot nemcsak egyszer, kétszer, hanem
- s ez a leggyakoribb -többször is
eljátsszák? Állíthatjuk-e ebben az
esetben, hogy Desdemona csak egyszer
hal meg - holott százszor is megteszi ezt?
Ha egy
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bizonyos Othello-előadást egy bizonyos
napon, héten, hónapban és évben utoljára
játszanak is, nem követi-e még számtalan
rendezés? S ha Desdemona így sohasem
hal meg - meghal-e akkor egyáltalán?
Vagy tán csak fokról fokra? Nem könnyű
ezekre a kérdésekre válaszolni. De a
színház hozzásegít bennünket az idő
rendszerezéséhez. Ugyancsak segíthet,
ha megpróbálunk rendet teremteni a szín-
padon kívüli élet különböző időrétegeinek
fölé- és mellérendelt struktúrái között, a
különböző idők kusza kavalkádjában: itt a
pillanat együtt él emlékeinkkel, képzelt
jövőnkkel, olvasmányaink idejével; a többi
ember elbeszéléseinek ideje keveredik a
repülőterek és pályaudvarok menet-
rendjével, lelki rezdüléseinkkel és hangu-
latainkkal, a biológiai idővel, testünkkel,
karóránk és naptárunk idejével. Egy-
másba fonódó idők hálójának teremtmé-
nyei és foglyai vagyunk.

Kiindulhatunk abból a nézetből is, hogy a
színház csak a fantázia játéka, mivel
Desdemona sohasem volt valóságos. Ha-
lálának így nincs jelentősége - akárhány-
szor történjék is meg. Ezt az állítást elfo-
gadva arra a következtetésre juthatunk,
hogy a színház csupán a fantázia erőtlen
tornamutatványa.

Sokak szerint a színház magát az életet
utánozza. Ez az állítás már nagyobb jelen-
tőséget tulajdonít a színháznak, bár azért
túlzásba nem viszi. Tulajdonképpen úgy áll
a helyzet, hogy a valóság kitűnően
elboldogul a színház nélkül is, s akkor sem
szűnnék meg, ha a színház eltűnnék. A
színház felesleges; legfeljebb a valóság
halvány másának tekinthetjük. Mások vi-
szont azt állítják, hogy a színház nem
egyszerűen csak utánozza az életet, ha-
nem ábrázolja is. Ezt a megközelítést már
komolyabban vehetjük, mert feltételezi,
hogy az azonosságok kapcsolódnak egy-
máshoz. Ebben az esetben cseppet sem
közömbös, hogy Desdemona meghal-e
vagy sem, és a színházat máris komo-
lyabb tényezőnek tekintjük. Azt már tudjuk,
hogy a színház képekben gondolkodik,
képekben jeleníti meg az életet. így hát
felötlik bennünk a kérdés: mi is ez az ilyen
módon leképezett élet? Ezt a kérdést
egyféleképp kerülhetjük meg. Ha leszö-
gezzük, hogy az élet maga az élet és
semmi más. Mégsem szabadulhatunk attól
a gyötrő gondolattól, hogy tán még-sem
szükségszerű ez a megfeleltetés.
Gondoljunk csak arra, hátha az élet önma-
gán túl valami mást is képvisel? S ha így
van, mi is lenne az a ,,valami"? Végtelen

hosszúságúra nyújthatnánk a választ adó
gondolatfüzért: mert ha ez a ,,valami"
képes lenne önmagán túlmutatva valami
mást is képviselni, akkor... s folytathat
nánk ekképpen a végtelenségig.

Ha viszont más oldalról, éppen ellen
kező irányból közelítjük meg a kérdést,
vagyis azt feltételezzük, hogy ez a valami
semmit sem jelent -- akkor is zsákutcába
jutunk. Mert abból kiindulva, hogy minden
dolog önmagában és önmagán túl
valóságos, a színház sem csupán a való-
ság tükre, hanem maga a valóság. Ezt
elfogadva abban sem kételkedhetünk,
hogy Desdemona valóban minden egyes
alkalommal meghal - bár a színésznő
fizikailag túléli szerepét; elhagyja a szín-
padot, majd vacsorázni megy. E gondolat-
menet mind közelebb visz a mágikus ma-
gyarázathoz - még egy hiányzó láncszem,
és máris rátalálunk! Elég csupán az elő-
adás fogalmát kiterjeszteni a megfelelés
fogalmára, majd tovább lépve, a hasonló-
ságéra. Megtehetjük, hiszen a fogalmak

azonos tőről fakadnak. Az eredményt vé-
gül kombináljuk az állandó, teljes és egye-
temes valósággal, hogy eljussunk a tiszta
babonáig. S máris megértjük, miért fog el
oly sok profi színészt babonás félelem,
miközben Macbeth szerepére készül. Attól
rettegnek, hogy a szerep bajt hoz rájuk. S a
közönséget sem tartjuk már oly reményte-
lenül naivnak, miért nem képes a színpa-
don látott negatív figurát elválasztani
annak megformálójától, s gonosznak véli
magát a színészt is.

Egyetlen módon őrizhetjük meg lelki
békénket színházba menet: ha mind több
kérdést teszünk fel magunknak színház és
valóság viszonyáról. Ha viszont meg akar-
juk kerülni a problémát, úgy színház he-
lyett szegezzük pillantásunkat a képer-
nyőre: itt a valóság vigaszt nyújtó irrele-
vanciába fordul.

Fordította: Maros Judit

A tanulmány az Entré című svéd folyóirat 1989/4. számában
jelent meg. Mroiek Nobel-szimpozionon elhangzott előadásá-
nak átdolgozott változata. A szimpoziont Strindberg, O'Neill és
a modern színház címmel rendezték meg 1988-ban a
stockholmi Drámai Színház fennállásának kétszázadik
évfordulója alkalmából
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