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MROŽEKCSALÁDJA
Senki nem megy ki innen, amíg
meg nem találjuk az eszmét.
Edek, ne engedj ki senkit.

(Tangó)

Witkacy Vízityúkjának első felvonásában
van egy nagy, nyolcszögletű, zöld üveges
gázlámpa. Ezüstös és díszes is lehet, írja a
szerző. Minden régiségkereskedő lázasan
keresi manapság az ilyen szecessziós gáz-
lámpákat; műtárgy lett belő lük, ereklye,
hamarosan múzeumba kerülnek. A har-
madik felvonás forradalommal ér véget. A
Vízityúk tulajdonképpen a szecessziós
zöld lámpa és a forradalom között törté-
nik.

A középpontban egy szalon, egy her-
cegnő, egy vízityúk, egy hajdani uszály-
kormányos, egy művészjelölt és egy wit-
kiewiczi gazfickó. A hercegnő lakája így
szól: „Her Grace asztalhoz kéreti önöket."
De a lakáján kívül férje is volta hercegnő-
nek, akit tigris tépett szét Afrikában.
„Russel és Whitehead Principia

mathematicáját olvasta, miután belső
részeit szétmarcangolta a tigris. Hős volt.
Teljesen észnél volt, és azt mondta, hogy
be-csapta önt, metafizikus flörtre
csábította. így nevezte: két pszichopata
metafizikus flörtjének. Pedig nem volt
bolond."

Ez az idézet származhatnék akár Mal-
raux Királyok útja című művéből. Witkacy
Vízityúkja nemcsak a gázlámpa és a világ-
vége között helyezkedik el, hanem egyben
Przybyszewski ' és az újkori logisztika kö-
zött is. A Vízityúkban hullák, gyilkosságok
és öngyilkosságok vannak. Úgy hullanak
a szereplők, mint Przybyszewskinél. Csak
a szituációk itt nem „életszerűek", és a
hullák nem valódiak. Ezek már színpadi
hullák, bábhullák, jelhullák, újraéledő hul-
lák, mint Artaud-nál és lonescónál.

VÍZITYÚK: Ne haragudj, ha valamit kérde-
zek: hogy áll a helyzet a nagyság prob-
lémájával?

EDGAR: Nagyság? Talán inkább óriásság.
Mondtam neked: pojáca vagyok egy
ismeretlen erő kezében; nagy vagyok
bábfigurának. Haha!

A „haha" Przybyszewskié. „A tisztaság
erénye komikus jelentést kapott. Hehe-
he!" Ez egy részlet A szerencse kedvéért

című műbő l. Szinte teljes egészében
megtalálhatjuk a Vízityúkban. A Vízityúk
ugyanezeket az idézeteket tartalmazza,
csak más funkcióval, más perspektívák-
kal, más jelentéssel.

Vissza Przybyszewskihez, előre az ab-
szurd színházhoz; sokféleképpen lehet
Witkacyt elemezni és értelmezni. Elszóra-
kozhatunk a szereplők és az események
kronológiájának kiszámításával. Ebből is
felsejlik az előfutár, csak máshogyan. A
harmadik felvonásbeli forradalom leg-
inkább 1917-re tehető. De ez a forradalom
egyben Lengyelországban zajlik és sehol,
ugyanígy elfogadhatjuk tehát, hogy a har-
madik felvonás 1920-ban játszódik. Az
első és a második felvonás, mint azt az író
igen világosan elárulja, tíz évvel korábban
történik. Vagyis 1907-ben, illetve 1910-
ben, kronológiánk szempontjából ennek a
három esztendőnek nincs jelentősége.

Ő, azaz Edgar Walpor harmincéves.
1880 körül született, tehát Witkacy korosz-
tálya. Mindenképpen ugyane nemzedék-
hez tartozik: Witkacy (1885), Chwistek2

(1884), Bronistaw Malinowski3 (1884),
Chwistek mellett Witkacy másik ifjúkori
barátja; valamint Karol Szymanowski4

(1882). Ez az egyik magyarázat a logiszti-
kára és Afrikára. De van egy másik, társa-
dalmi magyarázat is. 1907-ben indul a
Zöld Léggömb5, Zapolska 1907-ben írja a
Dulska asszony erkölcsét:

ZBYSZKO: Én? Egyetlen kottafejet sem
ismerek, valami mégis muzsikál ben-
nem, úgy lüktet, dörömböl.. . de idővel
majd minden elhallgat, á... mindegy.

Zbyszko Dulski ugyanis szintén hu-
szonöt éves, ő is kortársa Edgar Walpor-
nak. Edgar egyszerre van kettejük között,
a Dulska Zbyszkója, valamint Chwistek és
Malinowski között. Ez is Witkacy zseniali-
tása.

A Vízityúk nemcsak Przybyszewski-idé-
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zetekből áll, hanem kész idézetek vannak
benne a Dulska asszonyból is:

VÍZITYÚK: Ő az enyém. Fuldoklik itt közte-
tek. Mert szép. Szép a lelke. Általam
nagy lesz.

Vízityúk huszonhat éves, a Dulska
asszony Juliasiewiczowája egyidős vele.
Vízityúk varkocsba kötve hordja a haját,
fekete krinolint, selyemharisnyát, lakkcipőt
és panyókára vetett pelerint visel.
Bizonyára Malinowski és Chwistek is
hordtak pelerint meg csokornyakkendőt.
Minden nemzedéknek megvan a maga
szóhasználata és divatja.

Gyengék vagyunk. A nagyság nyo-
maszt...
A nagyság: bűn. A kicsinység: merény-
let...

Ezek az Újságíró szavai a Menyegzőben
Stańczykhoz. De nagyon hasonlít hozzá
Boy6 Szavakjából az elcsábiított lány be-
széde a Zöld Léggömbben:

Nem, én nem így gondoltam... ön azért
más mégiscsak...
Benned nincsen semmi kisszerű...

És Vízityúk pontosan így beszél; bizo-
nyára nem lehetett másképp, mint ahogy
manapság nem lehet zavar és frusztráció

nélkül. Nyilván, mert: az élet csalás és
hazugság, és mert nincs nagyobb dolog a
művészetnél, és mert naggyá kell lenni,
mindegy, miben, bármiben, csak naggyá.

VÍZITYÚK: Minden nagy, ami visszavon-
hatatlan. Ezért nagy a halál, az első
szerelem, a szüzesség elvesztése és a
többi... Nem akarsz semmi visszavon-
hatatlant tenni, és nagyságra vágyol.

EDGAR: Én nagy vagyok a magam teljes
értéktelenségében.

Juliasiewiczowa, Vízityúk meg még Alice
of Nevermore is pattanásos arcú,
tizennyolc éves lányként minden bizony-
nyal ott lehetett volna Przybyszewska
Aranygyapjú és A szerencse kedvéért

című műveinek lvovi és krakkói premier-
jén. De Alice of Nevermore számára még
másik magyarázatunk is lehet. Egy évvel
öregebb Vízityúknál; amint a kronológiából
kiderül, 1885 körül született. Ezek szerint
egyidős Nałkowskával (1884). Nałkowska7

első regénye, a Nők 1906-ban jelent meg,
ezt követte A herceg 1907-ben és a
Kortársnők 1908-ban. Lady of Nevermore
már más szavakat használ, mint Vízityúk,
más a stílusa, másképpen stilizált,
kifinomult és intellektuális.

A pulyka 1961-es krakkói előadásának jelenete

TADEK: De kínzol engem, mama, és azért
szeretek veled lenni, mert kínzol engem.

LADY: (nevetve) Micsoda perverzitás!

Ez már az irodalmi stílusok és idézetek
harmadik réteg a Vízityúk mikrokozmo-
szában. Szinte Nałkowska első regé-
nyeinek nyelve. Ezt mondja a Lady: „Job-
ban kedvelem a valóságot, mint a ti szel-
lemi csábításaitokat a negyedik dimenzió-
ban... Olyan nevetséges és kicsi min-den."
Ez a „kicsinység" még az Ifjú Len-
gyelország8 stílusa, de a „negyedik di-
menzió" már egy másik irodalmi kávéház-
ból való. i

KORBOWSKI: Meddő metafizikai szenve-
dések ezek a negyedik dimenzióban.

Korbowski frakkban van, kalap nélkül.
Amikor belép, „vadul följajdul a harmoni-
kája". Korbowski tíz évvel fiatalabb Ed-
garnál, Witkacy terminológiája szerint
csirkefogó. A tíz évvel fiatalabbak mindig
barbárok az idősebbek szemében. Witkacy
világában a démoni asszonyokat, lakájokat
és spicliket kivéve mindenki ál-ruhás
művész. Korbowski már a következő,
Witkacy utáni generációhoz tartozik:
Schiller9 (1887), Kaden-Bandrowski10

(1885) és egy további párhuzamból Jesze-
nyin (1895) és az ő harmonikájának vad
jajgatása. De a legjobban Jerzy Jankow-



Ebben a világban mindig csak a művé-
szek számítanak. És végezetül Tadek. Az
első két felvonásban tízéves, a harmadik-
ban húsz. „És minden végtelen, és semmi
értelme arról beszélni, hogy milyen sok
minden." Tadek már kisgyerek kora óta a
szimbolistákat olvasta, és az is lehet, hogy
látta a kubisták első vásznait. Észrevette,
hogy az anyjának dupla szeme van. A
harmadik felvonás Tadekje, aki felfedezi a
matematikát és a valóság mozaikszerűsé-
gét, nagyon emlékeztet engem a fiatal
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vagy legalábbis a hasonmá-
sára az Epizódok című novellában. Ő is
szinte ugyanez az évfolyam.

Witkacy áttetsző a számunkra: az iro-
dalmi nemzedékek, stílusjegyek és szoká-
sok úgy követik egymást, mint valami
kézikönyvben. Azelőtt sötét és különös
volt, most világos és érthető. Miért? Wit

kacy az elkerülhetetlen vég perspektívájá-
ból nézte a maga világát. De ugyanígy
nézzük most mi az ő világát. A Vízi tyúk
Witkacy-féle kronológiájában a forrada-
lom 1917-ben vagy 1920-ban zajlik.

SZELLEMER: Két kőr. Összeomlik a világ.
TIPOWICZ: Passz.

Ez a világ igazából csak 1945-ben omlott
össze. Az apokaliptikus vég perspektí-

ski
11

illik ide, az első lengyel futurista, a
Gerenda keresztben az utcán írója (sz.
1887).

KORBOWSKI: Olyan vagyok, mint egy ing
a mángorló ölelésében. Félek az időtől,
mely elrohan mellettem, mint a pampák
szele a vágtató antilopok mellett.

Majd

Én érzem, hogy egy új, szörnyűséges
disznóság érlelődik bennem... Minden,
amit olvasok (és nem csinálok semmi
egyebet), átalakul bennem, mint valami
forró lázban, valami undorító, szőrös,
kegyetlen, izzó gonoszsággá.

Ismét újabb stílusréteg áll elő a
Vízi tyúkban, mint valami plasztikus térké-
pen.

Aztán itt van még az Apa, az Oronteso
nevű, tízezer tonnás kereskedőhajó haj-
dani uszálykormányosa. Számításaink
szerint 1910-ben legalább ötvenéves volt.
Witkacy apja, Stanisław Witkiewicz 1851-
ben született; az a konok zsarnokság,
amellyel fiából mindenáron művészt akar
nevelni, feltétlenül önéletrajzi jellegűnek
tűnik számomra. De más párhuzamok
még érdekesebbek. Witkacy hajóskapitá-
nyának még két ragyogó kortársa van:
Conrad (sz. 1857) és Sieroszewski

12
(sz.

1858). Witkacy jellemrajza megint téved-
hetetlen. Wojciech Wałpor magán viseli a
posztpozitivista nemzedék szinte vala-
mennyi vonását: az energiát, a józanságot
és a romantikus zsörtölődést. Ezért akarja
a fiát is meggyőzni, hogy művész legyen.

EDGAR: Tudod, hogy gyűlölöm a reális
életet. Kora reggeltől üzleti ügyeckel
foglalkozom: konferenciák a bankokban,
tőzsde, számlák, tárgyalás a szállí-
tókkal. Ma kezdődik csak igazán. Én
mint üzletember. A kínszenvedés te-
teje.



vája történelemmé lett: Witkacy és világa.
Witkacy nagysága az elkerülhetetlen ka-
tasztrófa tudata volt. Ebben volt ő igazán
előfutár. Jóslata húszéves késéssel beiga-
zolódott. A legapróbb részletekig.

APA: Borba kell fojtanunk ezt a három
sikerületlen generációt. Belőlem talán
még lehet forradalmi admirális, de
amazokból - brrr, micsoda dekadencia!

II.

A Vízityúk negyedik felvonása 1965-ben
játszódik. Lényegében ez ugyanaz a csa-
lád. Még a szalon is ugyanaz, csak már
teljesen tönkrement. Az öreg revolver is
megvan, amelyet az öreg Wałpor önmaga
ellen fordított. Most Tadek tulajdona, aki
közben jócskán megöregedett, és Stomil-
nak hívják. Kezdődik Mrožek Tangójának
első felvonása.

Tadek a fiatal Wazykra emlékeztetett.
Stomil a maga ódivatú modernizmusával
inkább Przybośra14 hasonlít. „Forradalom
és expanzió! - ez a jelszavunk. Törjük szét
a régi formákat, le a konvenciókkal, éljen a
dinamika! Éljen az örökké alakuló élet, ki a
korlátok közül, mozgás és mozgalom, ki a
formákból, a formák börtönéből!'" Ször-
nyűséges modern ősapa! De amint Wit-
kacy esetében, kronológiai játékunkban
továbbra is közömbösek a biográfiák meg
az anekdoták, csak a nemzedéki ismerte-
tőjegyek fontosak. Az Übü király
Lengyelországban játszódik, vagyis sehol,
a Vízityúk és a Tangó Lengyelországban,
vagyis mindenütt. Stomilnak nem csak az
idősebb urak és idősebb hölgyek nemze-
déke felel: „Behódoltunk az előítéletek-
nek? Az emberiséget béklyózó konven-
cióknak? Nem harcoltunk talán szüntelenül
a letűnt idők ellen? Hát nem 'vagyunk
szabadok? (...) A régi kötelékek, a meg-
csontosodott bilincsek, a vallás, az erkölcs,
a társadalom, a művészet láncai! Igen, a
művészet béklyói, Stomil, elsősorban a
művészet béklyói!" Az európai formisták,
dadaisták, szürrealisták egész nemzedéke
válaszol: Tzara (1896), Breton (1896),
Eluard (1895), Cocteau (1889), Artaud
(1896).

Magam is részt vettem náluk 1938-ban
egy rövid szürrealista tanfolyamon. Em-
lékszem a „remek hulla" nevű játékra
Bretonnál, vagy a képtelen tárgyakra. Egy
évvel később a szürrealisták kiállításán
már múzeumi tárgyként mutatták be eze-
ket: szürrealista vasaló alul szögekkel ki-
verve, gézzel gondosan bekötözött he

gedű egy hatalmas biztosítótűre feltűzve,
tányérba döfött mozdulatlan villa. Valami-
kor ezek a tárgyak ijesztően hatottak, ma
már szinte tiszteletre méltók és meghatók.
Gyermekiek, mint az akkori idők társa-
dalmi provokációi. Mrožeknél a morális
társadalmi meghatározottságok éppoly
tévedhetetlenek már, mint Witkacynál.

A mama és a papa szeme láttára tettél
magadévá, a Tannhäuser premierjén, a
zsöllye első sorában, tiltakozásod jeléül.
Rettenetes botrány volt. Hol van-nak
már azok az idők, mikor az ilyesmi még
feltűnést keltett!

Hol vannak azok az idők, drága kicsi
Bíbicem! Már az emlékezetedben is össze-
zavarodott minden.

Egy pillanatra azt hittem, Witkacy Lady
of Nevermore-ja megmenekült a forrada-
lomtól, és izgága vénasszonyként tengeti
estéit a családi bridzspartikon. De
Mrožeknél valamivel fiatalabb a
nagymama, és a rokonai is alighanem
sokkal mulatságo-
sabbak. A Dulska asszony erkölcsében

Hesia nem lehet több tizenkét évesnél,
Mela pedig tíznél. Tehát alighanem egyi-
dősek Kossak15 két kislányalakjával: Maria
Pawlikowskával és Magdalena Samoz-
wanieccel. Próbáljuk meg egy pillanatra
elképzelni Magdalena Samozwaniecet
mint a Tangó Eugeniáját. Eugéniusz pe-
dig, akinek az utolsó lova negyven eszten-
deje múlt ki utód nélkül, Ludwik Hieronim
Morstin16 lehetne ebben a mrožeki krono-
lógiában. De itt is, mint Mrožeknél minde-
nütt, nemcsak lengyel származást talá-
lunk, hanem európait is. Egy nemzedék
stílusáról van szó valójában, és ez a stílus
a „belle époque" stílusa. Minden örömöt
nagyra értékel, amit az élet tartogat, de a
személyes haszon előítéleteitől megsza-
badult. Az illendőség úgy kívánta, hogy
tiszteljék és kerüljék. Ezért áll Eugéniusz
bácsi Artúr oldalára.

ARTÚR: Ebben a házban tespedés
entrópia és anarchia uralkodik.

Artúr nemzedékét ebből az „entrópiá-
ból" ismerhetjük meg. Ez helyettesíti a
negyedik dimenziót meg a relativitásel-
méletet. Artúr legfeljebb huszonöt éves
tehát 1940-ben született. Nincsenek politi-
kai emlékei, októberről annyit tud, hogy
akkor csúnya idő szokott lenni. Artúr és
Ala közt mindössze hét éva korkülönbség
de a nemzedéki különbségek nagyon kö-
zelről pár évre zsugorodnak, majd később

mind jobban méghosszabbodnak. Ebben a
Witkacy-Mrožek családban Artúr az utolsó
ideológus. Támpontot keres, mert meg
akarja változtatni a világot. Az ő számára
minden természetes: ő maga, az ágy, a
rendszer. Egészében konfliktus-mentes, a
szerelmet aszeptikusan fogja fel, ahogy a
skandináv lányokról tartják. Mrožeknek
remek a hallása. Ennek a két
nemzedékecskédnek valamennyi stíluskü-
lönbségét megtaláljuk egyetlen rövid pár-
beszédben:

ALA: Stomil ma kétszer belém csípett.
ARTÚR: Gazember.
ALA: Az apád.
ARTÚR: Köszönöm, hogy figyelmeztettél

rá.
ALA: Mit csináljak, ha ilyen régimódian
nyilatkozol az apádról. Ma már senki se
beszél így az apjáról.
ARTÚR: Hanem hogyan?
ALA: Egyáltalán nem veszünk róla tudo-

mást.

Kronológiai játékunkat ezzel be is fe-
jezhetjük. ,,A barátom felesége, a szere-
tőm fia. Végre családot alapítottam."
Megint egy idézet a Vízityúkból. Azt hittük,
a családi komédia annyi, mint férj, feleség,
szerető, a szülőkkel össze-tűző gyerekek,
egy más világból való menyasszony; hogy
ebből a sémából már semmi új nem
születhet. Csak bulvár, semmi több. Amikor
az abszurd komédia meg a tragikus
groteszk meg-kísérelte elhagyni a
családot, kívül találta magát az, időn.
Legalábbis a valóságos időn. A családi
vígjátékban voltak nagypapák, szülők és
gyerekek; az idő nem volt absztrakt,
hiszen konkrét életrajzok épültek rá.
Witkacy az elsők között kezdett megint
abszurd családi komédiát, történelmi
időben, történelmi kosztümökben,
történelmi gesz-tusokkal. Egyetlen
különbséggel: a világvége
perspektívájában. Nagy családi bohóctréfa
eszkatologikus befejezéssel. Mrožek
eszkatológiája más: a nagymama a
ravatalon - abszurd költészet, a hullák
Witkacy- és Ionesco-származékok, de az
idő változásai valóságosak. Mrožek
realista mindenekfölött. A lengyel abszurd
fölött.

III.

Nincs mit megpróbálni, reménytelen dolog.
Iszonyúan türelmesek vagytok.

(Tangó)



Két héttel Mrožek Tangójának Dialog-beli
megjelenése után egy kiváló asztrofizikus
barátom feleségével találkoztam a kapu-
ban. Remek ez a Mrožek, mondjuk köszö-
nés helyett. Aztán, mint rendesen, a lá-
nyainkról kezdünk beszélgetni. - A tied? -
kérdezte a barátom felesége. - Rémes.
Hát a tied? - Rémes - felelte a barátom
felesége. És hozzátette: - De ezek a bérhá-
zak a rémesek. Nem a gyerekeknek talál-
ták ki. - Mrožek - mondtam. - Mrožek -
mondta a barátom felesége.

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu, én
marxista vagyok!" „Jól van, kislányom -
válaszoljuk -, nagyon helyes. Apukád
marxista volt, anyukád marxista volt,
szép, hogy a szüleid nyomdokain ha-
ladsz."

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu,
luxemburgista lettem." „Luxemburgista? -
válaszoljuk. - Hát semmi mást nem tudtál
kitalálni? De végre is roppant érdekes
eltévelyedés. Kérlek szépen, legyél csak
luxemburgista."

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu, én
anarchista lettem." „Anarchista? - vála-
szoljuk. - Roppant érdekes. Már rég nem
volt senki anarchista. Ez azt bizonyítja,
milyen önálló vagy."

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu, én
hívő katolikus vagyok." „Apu nem vallá-
sos, anyu sem vallásos-válaszoljuk-, de a
lelkiismereti szabadság igen fontos dolog.
A te dolgod. Végre is a katolikusvallás
nagyon szép."

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu,

Mrožek-rajzok.

nekem szeretőm van." „Szeretőd?-vála-
szoljuk. - A te korodban? Tizennyolc éves
vagy. Bár némely orvosok szerint korán
kell kezdeni. Az a fontos, gyermekem,
hogy ne hazudj."

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu, én
ártatlan vagyok és ártatlan leszek." „Né-
mely orvosok szerint ez nagyon egészsé-
ges - válaszoljuk. - Az a fontos, hogy
önmagaddal légy összhangban.

"

Jön a lányom, és azt mondja: „Anyu,
nekem két szeretőm van." „Két szeretőd? -
válaszoljuk. - A te korodban? Ez nem
szép. De mostanság elfogadott dolog. Né-
mely orvosok a változatosságot ajánlják.
Az a fontos, hogy abszolút bizalommal
légy a szüleidhez. Ők soha semmiben
nem gátolnak téged."

IV.

Witkacy túl korán jött, Gombrowicz kire-
kesztődött, Mrožek az első, aki a megfe-
lelő időben jelent meg. Nem túl korán és
nem túl későn. Mindkét időszámítás: a
lengyel és az európai szerint. A Tangóban
Witkacyból ott a szalon, a revolver, a
szalonban a gazfickó meg a hullák. Gomb-
rowiczból a nyelv és a szereplők filozófiai,
pszichológiai szembenállása. Alában van
valami Młodziakównából, Stomilnak -
gombrowiczi módon - nincs begombolva
a nadrágja. Witkacytól ered a meggyőző-
dés, hogy a művész a kor lakmuszpapírja:
„A művészet - járvány. Ők marják meg
először a kort." Stomil nézeteit számos
kiváló államférfi osztja, mint például Ei-
senhower és Truman. Gombrowiczé a
formák harca a jellegtelenséggel, a kon-
venciók küzdelme a ziláltsággal. Gombro-
wiczi az abszolút lehetetlenség, amelybe
Artúr zuhan, gombrowiczi az eltángált Eu-
géniusz bácsi, akit rövid nadrágjában kis
híján visszakergetnek az iskolapadba.

ARTÚR: önmagában véve semmi sem
komoly, egyáltalán semmi. Minden kö-
zömbös. Hacsak mi magunk nem adunk
valami jelleget a dolgoknak, megfulla-
dunk ebben a közönyben. Meg kell te-
remtenünk az értelmet, ha már termé-
szettől fogva nem létezik.

Ez szinte szó szerint Gombrowicz.
Gombrowicz és Witkacy benne van Mro-
žekben, ahogy Witkacyban benne volt
Przybyszewski és Wyspianski, Chwistek,
Carnap" és a futuristák. Gombrowicz le-
leplező módszere a meg nem valósult
szanációs
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vel kezdődött, azután a „pofa", „ülep",
„megifjodás" és „közöny" szavak már csak
nyelvi kifejezések lettek, általánosak, de
annál elvontabbak. Mrožek visszaadta a
szavak realitását, mi több-új történelmi
pontosságot adott nekik.

A kigombolt nadrágú idősebb urak idült
gyermeteg nonkonformizmusával Artúr a
gombrowiczi formát állítja szembe. A -
forma - stílus. A stílus a nagypapák bú-
tora. A nagypapák bútorait a régiségke-
reskedések adják-veszik. Legutóbb zöld
gázlámpákat és szecessziós petróleum-
lámpákat kerestek. Artúr cilindert tesz
apja fejére, fűzőt ad a nagybácsira, ötven
év előtti gálaszoknyát a nagymamára,
menyasszonyának fátyolban kell esküd-
nie. Az ifjú pár letérdel, a gramofon Men-
delssohn Nászindulóját játssza, nagy-
mama megáldja a fiatalokat, a szertartás
fényképezéssel ér véget. De esküvői kép
nem lesz. Az öreg fotografáló masina nem
szuperál. Molyok röpködnek, naftalinszag
érződik. A régi forma halott. A tárgyak
nem realizálódnak. A szociológusok jól
tudják, hogy ha a tárgyak és formák a
régiségkereskedésbe vándorolnak, akkor
felmegy az áruk, de már nem vonzódunk
hozzájuk.

STOMIL: Mit csináljunk... Ha a tragédia
már lehetetlen, a bohózat unalmas, ak-
kor nem marad más, csak a kísérlet.
Mrožek bohóctréfája egyértelmű. Ko-

molyságának jelrendszere sokkal nehe-

A lengyelek szeretik
a kockázatot



zebben fejthető meg. A magam részéről
megkockáztatom, hogy Mrožek is a ka-
tasztrófai perspektívájából látja a világot. De
ez a katasztrofizmus más, mint Witkacynál.
Mint Mrožeknél minden, kétértelmű és
ironikus. Hiszen Artúr Hamlet is egyben. Meg
akarja javítani a világot.

Kizökkent az idő; ó, kárhozat! Hogy
én születtem helyre tolni azt.

Artúr ilyenképpen beszél a nagymamával:
„Nagymama abban a világban öregedett meg,
amelyikben kizökkent az idő". A nagymama
meg Artúrral: „Miért nem mégy kolostorba?"

Artúr mint Hamlet az utolsó ideológus, és
mint Hamletet meg-gyilkolják ebben a
shakespeare-i és artaud-i kegyetlen
színházban. Őutána is megérkezik Fortinbras.
Edek utolsó szavai igencsak emlékeztetnek
Fortinbras záró replikájára:

Láttátok, milyen kemény az öklöm. De ne
féljetek, ha szép csendben ültök, nem
ugráltok, és szót fogadtok, jól ki fogtok jönni
velem, meglátjátok. Nem vagyok én rossz
fiú. Tréfálni is tudok. Mulatni is szeretek.
Csak szót kell fogadni.
Mrožek és Herbert19 egy nemzedékhez

tartoznak. A látszat ellenére én ezt a két írót
nagyon hasonlónak tartom. Abban, ami
mindkettőjük lényege. Elvégre Herbert
ugyanazt mondja a Fortinbras sirató-
énekében:

A lengyel mindent szeret, ami lengyel;
ez itt szép, de nem egészen lengyel

Ég veled, herceg, vár rám a csatornázás
terve
a határozat a kéjnők a koldusok ügyé-ben
és egy jobb börtönrendszert is ki kell
találnom
mert mint helyesen jegyezted meg Dánia
börtön.

Fordította és a jegyzeteket írta:
Balogh Géza

Jegyzetek
A Vízityúkból és a Tangóból idézett részleteket,
valamint a Fortinbras siratóéneke-idézetet Ke
rényi Grácia fordította.
1. Przybyszewska Stanislaw (1868-1927) re-

gény- és drámaíró, a lengyel modemizmus
egyik vezéregyénisége és teoretikusa.

2. Chwistek, Leon (1884-1944) esztéta, festő,
matematikus, a formizmus nevű képzőmű-
vészeti-irodalmi árarnlat teoretikusa.

3. Malinowski, Bronislaw Kaspar (1884-1942)
etnológus, a funkcionalista iskola megte-
remtője.

4. Szymanowski, Karol (1882-1937)
zeneszerző, a késő romantika markáns
képviselője.

5. Zöld Léggömb (Zielony Balonik), a lengyel
szellemi életre mindmáig kiható, rövid életű
irodalmi kabaré Krakkóban.

6. Boy-Zeleriski, Tadeusz (1874-1941) költő,
kritikus, műfordító, a Zöld Léggömb egyik
megalapítója.

7. Nalkowska, Zofia (1884-1954) regényíró, a
lengyel modemizmus jelentős alakja.

8. Mloda Po,i'ska, a lengyel művészet- és
iroda. lomtörténetben használatos
többértelmű megjelölés. Tágabb
értelemben az 1890 es 1914-18 közötti
időszak irodalmát jelenti, mindazoknak az
irodalmi tevékenységét, akik „187() körül

születtek" (Boy-Zeleński).

9. Schiller. Leon (1887-1954) rendező, szín-
házvezető, pedagógus, a lengyel színház
kiemelkedő egyénisége, a Wyspianski el-
vein alapuló Monumentális színház gyakor-
lati megvalósítója.

10. Kaden-Bandrowski, Juliusz (1885-
1944) író, politikus. írói témavilágát
Pilsudskival való kapcsolata és a Lengyel
Légióban töltött évek határozták meg.

11.Jankowski, Jerzy (1887-1941) költő, publi-
cista. Az 1920-ban megjelent Gerenda ke-
resztben az utcán című, sajátosan fonetikus
helyesírású és nagy feltűnést keltő verses-
kötete után szakított az irodalommal.

12. Sieroszewsk! Waclaw (1858-1945)
író, etnográfus. írásai nyers,
naturalisztikus színekkel számoltnak be
megrendítő alapélményéről, tizenkét éves
szibériai száműzetésé-ről.

13. WaÉyk, Adam (1905-1977) szürrealista
költő, esszéista, műfordító. Pályafutását
a krakkói avantgárd tagjaként kezdi.

14. Przybos, Julian (1901-1970) az egyik
legnagyobb hatású lengyel lírikus.

15. Kossak, Zofik (1890-1968) regényíró, a
sienkiewiczi hagyományok folytatója.

16. Morstin, LudwikHíeronim (1886-
1966) költő, műfordító., Művei a késői
modemizmus talaján fogant klasszicizmus
hatását tükrözik.

17. Carnap, Rudolf (1891-1974) német
származású amerikai logikakutató és
filozófus.

18. Az 1939 szept,émbere előtti
Lengyelországban uralkodó rendszer.

19. Herbert, Zbigniew (1924-) költő, dráma-
és esszéíró, műfordító, az ún. ,,mai
klasszicizmus" kiemell.tedő képviselője.

Június második felében Sławomir Mroiek-
fesztivált tartanak Krakkóban. Az emigrációban
élő lengyel drámaíró hatvanadik születésnapjá-
nak tiszteletére rendezett sokrétű eseményso-
rozaton francia, rémet, orosz, cseh, magyar és
lengyel társulatok játsszák el legújabb Mroiek-
előadásukat. A közönség tehát összevetheti
majd a különböző értelmezéseket: például több
Tangó lesz, több Bűbájos éj és több
Emigránsok. Az ismertebb drámák közül játsz-
szák majd a Rendőrséget és a Károlyt is.

Magyarország egy előadással és egy rende-
zéssel vesz részt a találkozón. A Mulatság című
színművet Árkosi Árpád rendezte és Gáspár
Sándor, Dömer György, valamint Bán János
játssza; a stuttgárti Tri-Bühne Emigránsokját
Székely Gábor állította színpadra.

A Jagelló Egyetemen tudományos üléssza-
kot tartanak Mroiek munkásságáról s annak
fogadtatásáról. Európából és Amerikából
szín-művészeti főiskolások hozzák el
vizsgaelőadásaikat. Kiállítást rendeznek
Mroiek könyveiből, előadásainak
dokumentációjából és rajzaiból. Vetíteni fogják
a! Mroiek forgatókönyvei alap-ján készült
filmeket.

Krakkóba nemzetközi közönséget vámak a
nemzetközi rendezvényre, melynek több ese-
ményét rendkívüli helyszíneken tartják majd:
Mroiek szülőházfában, illetve a wiełiczkai sóbá-
nyában.


