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A NAGY DIADALMENET
MROŽEK FESZTIVÁL KRAKKÓBAN

Józef Opalski, a Krakkóban június máso-
dik felében megrendezett Mrožek Feszti-
vál művészeti igazgatója - akit egyébként
régi személyes barátság fűz a világhírű
drámaíróhoz - a fesztivál két hete alatt
nyilvánosan és négyszemközt, sajtótájé-
koztatón és az egyes résztvevő együttesek
fogadásain előszeretettel említette meg,
hogy még két évvel ezelőtt is, amikor
Nyugatról hazatért, a határon elkobozták
tőle a Mrožek-köteteket, s most, lám -
éppen az író hatvanadik születésnapjára
-, fesztivált rendezhetett Małopolska,
azaz Krakkó-vidék nagy fiának. Péter-Pál
napjára, a fesztivál búcsúestjére a prog-
ramban már nem terveztek „rendes" szín-
házi előadást; Opalski erre a napra valami
igazi, nagy meglepetést ígért, olyat, ami a
városnak, a fesztiválvendégeknek és nem
utolsósorban magának Mrožeknek sokáig
emlékezetes lesz. A Mrožek-filológusok-
nak persze már az is meglepetés volt,
hogy kiderült: az író nem 1930. június 26-
án született a Krakkótól nem messze eső
Borzęcinben, ahogy eddig minden
kézikönyvben, sőt majd' minden színházi
műsorfüzetben is olvasható volt, hanem
29-én (állítólag mindjárt az első anya-
könyvi kivonatot elírták), s a Sławomir

Jelenet a Gyalogszerrel varsói előadásából

mellett ezért is kapta a szent keresztség-
ben a Péter és Pál nevet. A jubileumi nap
délelőttjén - a fesztiválzáró sajtóértekez-
let keretében - átnyújtották az írónak a
lengyel színházi kritikusok Tadeusz Boy-
ról elnevezett díját, amelyet eddig kizáró-
lag színházi alkotóknak ítéltek oda, s csak
most első ízben írónak (akiről mellesleg
persze megtudhattuk, hogy színházi és
filmrendező is, sőt színész, habár mind-
annyiszor a saját műveit rendezte és ját-
szotta); délután a résztvevő együttesek a
főtéren, a régi bazársor körül alkalmilag
emelt dobogókon szimultán utcaszínházi
parádéval köszöntötték a Mestert, késő
este pedig Párizsi éj címmel hajnalig tartó
nagy teátrális utcabál kezdődött a város
patinás utcájában, a Floriańskán.

É két utóbbi program között került sor
„Mrožek születésnapi menetére", ahogy
az előzetes műsor szerényen fogalmazott,
ám ez valóban igazi meglepetésnek bizo-
nyult. Nem is olyan könnyű elmondani,
miért. Kora este volt, az az idő, amikor
még teljes a nappali világosság, de a
város élete már elcsendesedik, az üzletek
bezárnak, az emberek hazatérnek. A me-
net a Krakkó belvárosát kürülölelő régi
parksávon túlról indult, talán a meghirde-
tettnél valamivel korábban is, minden-
esetre mire én elértem, már a parkon át-

haladt, nagy csinnadrattával és felettébb
szertartásosan. Hatalmas bábfigurák, élő-
képek, híres (Mrožek-darabok és -alakok
felnagyított, kimerevített másai, felvirág-
zott fiáker és ki piros traktor húzta ünnepi
kocsi, rajta óriás fahintalovon egy fekete
kalapba és köpenybe bújt figura. Cowboy-
nak nézzem vagy Don Quijoténak? Aligha-
nem maga a Mester az-de ha meg akarok
róla bizonyosodni, át kell fúrjam magam
az összegyűlt tömegen. És látom, előtte
angyalszárnyakkal ellátott koszorús lá-
nyok, mögötte tűzoltózenekar, hátrébb
jelmezbe ö l tözö t t színészek, akik
felléptek a fesztiválon, lengyelek,
franciák, amerikaiak, ám a menet élén is
Mrožek halad, pontosabban
megszólalásig hasonlóra maszkírozott
alteregója, mert az óriás fa-lovon valóban
ő ül, így hát ráadásul ketten vannak.
Vérbeli commedia dell'arte ez, itt most
mindenki és minden játszik, a város is,
még az ódon falak is, de nem utolsósorban
maguk a krakkói polgárok, ragyogó
arccal, a szemükben szemérmesen csil-
logó könnyel, akár az utcán verődtek
össze, akár a házak kitárt s itt-ott még fel is
díszített ablakaiból figyelnek. Hamarosan
az égen köröz repülőrő l virágeső hull a
városra. Haladok a menettel, lehetőleg az
egzotikus fekete öltözékbe bújt Mester
közelében, aki, úgy látszik, mágikus kö-



rébe vont, hisz már nem is a parádét
figyelem, amire készültem, hanem az ő
arcát és gesztusait, majd az utcai publi-
kum reakcióit, majd újra őt, s el kell ismer-
nem, Mrožek valóban mesteri „közéleti"
színész, méltóságteljes és ironikus, fensé-
ges és esendő, aki pontosan érzékeli, mi-
kor kell kis biccentéssel és mikor széles
mosollyal üdvözölni valódi vagy „vélt"
ismerőseit. Egyszerre megértem, ez a já-
ték több önmagánál, valami nagy öröm-
ünnep részese vagyok, így mondom ma-
gamban: íme, SŁAWOMIR PIOTR PAWEŁ
MROŽEK NAGY DIADALMENETÉ, de
nemcsak e fesztiválzáró mutatványra ér-
tem, hanem az egész rendezvénysorra.
Utóvégre ez a sajátos szatirikus vénával
megáldott drámaíró, aki leginkább para-
bolaszerű darabjaiban is mindig politizált,
és aki „nekünk, lengyeleknek mindig az
erkölcsi tartás jelképe is volt", ahogy
Opalski mondja, miközben Molnár Ferenci
karriert futott be a világban, hosszú ideig
ki volt tiltva Lengyelországból is, ebből a
városból is. Krakkó tehát nem is annyira
az írónak, mint inkább önmagának
szolgáltatott elégtételt ezzel a nagy-
szabású színházi ünneppel, mely abból a
szempontból is egyedülálló, hogy élő drá-
maszerző tiszteletére nemigen rendeztek
még sehol hasonló fesztivált. De igazi
„rendszerzáró házibuli" is ez, ahogy mife-
lénk mondanák, s e felismerés ott ül az
arcokon, a szemekben, a gesztusokban,
egyeseknek még arra is futja leleményes-
ségből, hogy kis piros papírzászlókat len-
gessenek, mint afféle május elsejei felvo-
nulók. Ahogy abban a Mrožekland-pro-
dukcióban is, amelyet az író szülőföldjén,
Borzcinben tartott a tarnówi „Warsrtato-
wa" Színházi Központ, s amelynek az öt-
venes évek jelszavainak stílusa adta meg
a hangnemét. A lengyelek sosem felejtik
el Mrožeknek, hogy annak idején - immár
csaknem negyven éve - az ő első humo-
reszkjei és karikatúrái bűbájosan, mégis
vérfagyasztóan leplezték le azt, amit akkor
nem is volt oly könnyű leleplezni. Azt
hiszem, innen ered az a bizalmas összeka-
csintás az utca népe és a krakkói Dziennik
Polski egykori humoristája közt, aminek
én csak szemlélője lehetek, de ami szá-
momra mégis a legfontosabbnak tűnik
ezen a fesztiválon.

A két hétig tartó seregszemlén hu-
szonnégy Mrožek-előadás volt látható -
Uljanovszkból, Párizsból, Minszkből,
Łódžból, Rómából, Milwaukee-ból (USA),
Tarnówból, Gdańskból, Varsóból, Göttin-
genből, Zürichből, Budapestről, Moszkvá-

Fesztiválplakát

ból és természetesen Krakkóból. Érdemes
megjegyezni, hogy Varsó után mindjárt a
szovjet fővárosból érkezett a legtöbb elő-
adás, ami nem véłetlen: ott csak néhány
éve kezdték Mrožeket játszani, sok más,
korábban tiltott szerzővel együtt, s pro-
dukcióikban többnyire a műfaj - az „ab-
szurd" (ők legalábbis így beszélnek Mro-
žekről) - kóstolgatásának, a hangnem ke-
resésének játékos öröme érződik. A kivá-
lasztott két tucat bemutató mellett még
mintegy félszáz jelentkező lett volna, de a
zsúfolt programba több előadás már nem
fért be. Habár volt off-fesztivál is, jó pár
lengyel alternatív együttessel (közülük a
legnevesebb kétségkívül az utóbbi évti-
zedben politikai happeningjeiről ismertté
vált Pomarańczowa Alternatywa - a „Na-
rancs Alternatíva" -, amely nemcsak a
S ławomir Mrožek mennybemenete/e című
produkciót mutatta be, de az ünnepélyes
záró sajtótájékoztatón is némi aktuális
politikai élccel „kedveskedett" a
Mesternek), volt délelőttönként filmbe-
mutató (Mrožek-darabok tévéváltozatai,
Mrožek rendezte filmek, többnyire NSZK-
produkciók, amelyekben, mint a kitűnő
Ámorban is, nemegyszer ő maga is szere-
pel, nem csak író és rendező), volt hat
Mrožek-kiállítás (sőt bizonyos értelemben
egész Krakkó Mrožek-kiállítás volt, hisz az
utcákon mindenfelé Mrožek-karikatúrákat
lengetett a szél, a főtéren, a XIV. századból
származó városházatornyon hatalmas
„Mrožek szabta" nyakkendő, felnagyított

szerzői karikatúra hirdette a fesztivált
stb.). Külön is említést érdemel a Stary
Teatr épületében megrendezett, hatalmas
anyagot és imponáló tárgyismeretet
tartalmazó tárlat Mrožek pályaképéről,
Mrožek és a lengyel színház kapcsolatá-
ról, ahol először találkozhatott a honi néző
az író és a szülőhaza - pontosabban a
lengyel állam - konfliktusainak dokumen-
tumaival. Tudniillik korunk e kiemelkedő
lengyel írója 1963-tól külföndön él („So-
sem írtam volna meg a Tangót, ha nem
megyek el Lengyelországból" - vallotta
nemrég egy interjúban), előbb Olaszor-
szágban, majd jó két évtizedet Párizsban,
legújabban pedig - mexikói feleségével,
aki korábban segédrendező volt - Mexi-
kóban, a hegyek közt, ahol fegyveresek
őrzik a házát, s ahol további tizenegy
színdarabot készül megírni, amelyek a
fejében már készen vannak, de Párizsban
nem jutott ideje megírásukra. Itt, a feszti-
válon sem nagyon szeret a sajtóval talál-
kozni, ha mégis, úgy az egyenes politikai
kérdéseket kikerüli, s az óceánon túlra
való átköltözéséről is csak annyit mond,
hogy ez „életem utolsó kalandja és stabili-
zációja"; a Stary Teatrban kiállított doku-
mentumokból azonban egyértelműen ki-
derül, hogy az újabb lengyel történelem
két válságos időszakában - az 1968-as
csehszlovákiai bevonulás és az 1981-es
hadiállapot kihirdetése után -tiltakozott a
jogsértések ellen, aminek következtében
mindkét alkalommal évekre betiltották va-
lamennyi művét hazájában, 68-ban állam-
polgárságától is megfosztották, és nem
látogathatott haza. Mindkét alkalommal
megvárta, amíg a hatalom kezdi vele a
békűlést, s újra színpadra engedik, noha
tény, hogy még ma is vannak olyan mű-
vei, amelyek ez ideig nyomtatásban csak
az emigrációban jelentek meg.

A jubileumra egyébként Mrožek-kötet is
megjelent, a Ma/e listy (Levélkék) minden
eddiginél teljesebb kiadása és egy karika-
túragyűjtemény, sőt egy váratlan szenzá-
ció is „beütött". Égy krakkói kiadó még
1957-ben kötetben jelentette meg Mrožek
200 szatirikus rajzát, ám az eredeti grafiká-
kat nem adta vissza a szerzőnek. A rég
eltűntnek hitt rajzokból épp a Mrožek
Fesztivál első napjaiban 74 darab előke-
rült: egy ismeretlen férfi, aki annak idején
maga halászta ki a rajzokat a szemétből,
most eladásra kínálta fel őket a krakkói
művelődéstörténeti értékek megmenté-
sére szerveződött Antiqua Kft.-nek. A raj-
zokon nem szerepelt ugyan a szerző kézje-
gye, a szakértők mégis hitelesnek tekintet-



ték, annál is inkább, mert maga Mrožek is
csatlakozott hozzájuk, s így az Antiqua Kft.
még a fesztivál utolsó napjaiban ki is
állíthatta új szerzeményeit, ami a maga
nemében szintén nem várt meglepetés
volt.

Természetesen nem minden meglepe-
tés járt ilyen szerencsével, például a
łódžiak kis kamaraoperája, a Kutyabarát
kutyaszorítóban című korai Mrožek-egy-
felvonásosból, Henryk Czyž zenéjével (két
hangra, zongorára és ütőhangszerre),
amelyet a Krakkó melletti, ma már múze-
umként funkcionáló wieliczkai sóbányá-
ban adtak elő, valósággal felháborította a
fesztivál-közvéleményt is, a sajtót is. Hol-
ott a bemutatók zömét inkább közepesnek
és átlagosnak könyvelte el a szakmai pub-
likum, igazán jelentős produkcióként ke-
veset jegyeztek. Azt hiszem, Józef Opalski
sem gondolt arra, amikor a Mrožek-se-
regszemle ötlete megszületett ben-ne,
hogy csupa élvonalbeli színházat gyűjt
egybe Krakkóba. Láthatóan arra helyezte
a hangsúlyt, hogy „feltálalja" a Mrožek-
játszás stiláris és értelmezésbeli
sokszínűségét (ehhez feltétlenül hozzájá-
rult az a törekvése, hogy minél több nem-
zeti színi kultúra képviseltesse magát),
másrészt azokat hívta meg, akik Mrožek
legavatottabb tolmácsolóinak számíta-
nak. Lengyelországban elsősorban két
neves színházi embert szoktak Mrožek
„pártolójaként" és szakértő jeként emle-
getni: Kazimierz Dejmeket, a varsói Teatr
Polski igazgatóját és Jerzy Jarockit, a
krakkói Teatr Stary rendező jét. Dejmek
nevéhez fűződik talán a legtöbb Mrožek-
premier, aminek szintén megvan a maga
„kultúrpolitikai" háttere, hisz voltak olyan
időszakok, illetve olyan „rázós" darabok,
amikor és amelyekre egyedül ő szerezte
meg a hatóságoktól-a pártközponttól-a
játszási engedélyt; Jarocki kevesebb Mro-
žeket rendezett, de ezek többnyire az évad
vagy akár az évtized kiemelkedő színházi
eseményei voltak. A papírforma itt, a krak-
kói Mrožek Fesztiválon is igazolódott: Dej-
mek szín háza, a varsói Teatr Polski három
produkcióval vett részt (Az arckép, Tangó,
Vatzlav), Jarocki csak Az arcképpel, ám
végül is ők ketten kínálták a bemutatóso-
rozat két legizgalmasabb produkcióját. A
Dejmek-féle Tangó és Az arckép koránt-
sem aratott általános elismerést, a Vatz-
lav viszont igazi színpadi remeklésnek
bizonyult, amelyben a rendezői lelemény
már-már társszerzővé avatja Dejmeket
(jellemző, hogy míg a rendező előbb
Łódžban, majd Varsóban is kivételes si-

kert: aratott a Vatzlawal, addig maga a
darab a legritkábban játszott Mrožek-mű-
vek közé tartozik). Jarocki pedig a sokak
által túlírtnak és publicisztikusnak ítélt,
habár felettébb aktuális (a sztálinizmus
lélektani mozgatórugóit megmutató) Az
arcképet - erősen meghúzva és némileg
átkomponálva - rendkívül feszes, modern
pszichológiai-társadalmi drámává tette.

Nehéz lenne e rövid áttekintésben
elemzően elmélyülni az egyes előadások
erényeiben és fogyatékosságaiban; a
Valzlavról mégis szólnék néhány szót.
Már csak azért is, mert Mrožek legkülönö-
sebb és legnehezebben megközelíthető
darabjai közé tartozik. Sokak szerint
sajátos pesszimizmus - vagy inkább
fatalizmus - jellemzi ezt az allegorikus
játékot, amelynek cselekménye egy
szigeten játszódik, az emberi civilizáció
szigetén, ahol Vatzlav hajótöröttként
partot ér. A hajón, amelyről egyedül
menekült meg, még rab volt; most elindul
a szabadság felé. Mit jelent a LIBERTÉ,
EGALITÉ, FRATERNITÉ? Mit: jelentenek
az emberi haladás nagy eszméi? Mire
való a szabadság? Ezek a kérdések
izgatják az írót, aki a francia forradalom
nagy eszméinek kis délibábját ábrázolja e
furcsa robinzonádban, amely az egész
emberi civilizáció kicsinyített tükörképe.
És Vatzlav a játék végén visszatér a
tengerhez, a történelem előtti káoszhoz:
visszatalál oda, ahonnan vétetett. Dejmek
saját adaléka a Mrožek-allegóriához, hogy

Dörner György, Gáspár Sándor és Bán János a
Mulatságban (MTI-fotó - llovszky felv.)

az egész játékot a felvilágosodás korába
helyezi, s épp ezzel a konkretizálással
tudja megszólaltatni az általános érvényű
történelmi allegóriát, amely az ő színházá-
ban rokokó operaparódia is, voltaire-i
Candide-utánzat is, és még sok minden
más, de persze e sokféle színben játszó
utánérzés-prizmán át mindenekelőtt aktu-
ális politikai színház, ahol ugyanazok a
szavak és ugyanazok a hangsúlyok is
szinte naponta változó időszerűséggel és
örökérvényűséggel rezonálnak a jelenre.
Dejmek Vatzlavja ritka, kiváló példa az élő
és aktuális színház művészi invencióból
fakadó maradandóságára; utóvégre
mintegy másfél évtizeddel ezelőtt vitte
színre először, lényegileg ugyanebben a
felfogásban a darabot, s most ez Krakkó-
ban mégis úgy hatott, mintha a mai Len-
gyelország társadalmi és politikai feszült-
ségeire felelne.

Végül néhány megjegyzés az Árkosi
Árpád rendezte Mulatság margójára -
nemcsak azért, mert ez az előadás, ame-
lyet idehaza több helyszínen (Veszprém-
ben, Gödöllőn, a Szkénében stb.) láthat-
tunk, képviselte a magyar színeket a fesz-
tiválon, hanem mert a különféle technikai
és egyéb nehézségek ellenére is a magyar
Mulatság e Mrožek-seregszemle kiemel-
kedő eseménye lett. Bán János, Dörner
György és Gáspár Sándor három olyan
színész, aki főiskolás kora óta már nem-
egyszer bebizonyította a „csapatjátékra"
való ragyogó képességét, ami több is,
más is, mint amit a színházban
ensemble-játéknak szokás nevezni. Ők
hárman egy-



Mroiek és Beckett

más jelenlétének minden rezzenéséből,
apró mozzanatából olvasni tudnak, min-
den pillanatban adok-veszek viszonyban
állnak egymással: az atmoszféra sűrű-
sége épp abból ered, hogy hamisítatlan
impulzusszínház az, amit teremtenek.
Úgy érzem, Mrožek is ilyesmire gondolt,
amikor az előadás megtekintése után
őszinte örömmel gratulált a színészeknek,
kijelentvén, hogy ő mindig is „épp ilyen"
Mulatságról álmodott, s ez az, ami oly
ritkán látható: hogy az előadás dramatur-
giája mintegy a színészi impulzusokból
építkezik.

A Bán-Dörner-Gáspár-trió, mintha csak
rá akarna kontrázni az elismerésre, az
utolsó nap délutánján előadott „utcaszín-
házi" produkciójában még virtuózabb és
természetesen a helyhez és az alkalomhoz
illően harsányabb változatban tartott be-
mutatót ebből az impulzusszínházból. A
többi együttesnek a tér közepén álló
Posztócsarnok körül dobogókat emeltek;
ők megelégedtek azzal, hogy kitették a

térre a járókelők közé a darabbeli hatal-
mas asztalt és ülőkéket, majd leültek a
fehér terítővel borított ebédlőasztal mellé
és vártak. Lévén a téma a (hiábavaló)
mulatságra várás - és lévén nyilvánvaló,
hogy a krakkói utca népe nem ért magya-
rul: a variáció, amit itt a mrožeki alapté-
mára előadtak, már dialógusok nélkül,
csupa improvizatív mozzanatból épült.
Egyetlen fontos segítőjük volt: Darvas
Ferenc, aki egész idő alatt - kissé odébb,
de hozzájuk tartozva - pianínón játszott,
megteremtve a játékhoz a megfelelő köz-
vetlen kabarélégkört. Megjegyzendő,
hogy a pianínó bizonyos szervezési bo-
nyodalmak következtében késve érkezett
a helyszínre, s így az ő produkciójuk már-
már akkor kezdődött, amikor a többieké
véget ért. Ám ez is szerencsés fordulattal
végződött, az összeverődött közönség
ugyanis végül mind e Mulatság-variációt
nézte: a három virtuóz színész végre meg-
kapta azt a publikumot, amely „kijárt"
volna nekik a színházban is (ha jobb rek-
lámjuk van, ha nem a fesztivál utolsó
napjaiban érkeznek, ha nem esik egybe

mindhárom előadásuk a Jarocki-féle híres
Az arckép-előadással stb.). De min-den
jó, ha a vége jó: lehet, hogy a szélesebb
közönség nem ismerhette meg az ő
Mulatságukat, de megismerte azt, ami
annak a produkciónak is a lelke volt. (Bele-
értve ebbe a krtikusokat is, akik közül
többen éppen e sorok írójánál érdeklőd-
tek az esti fogadáson a három kiváló
magyar színész iránt...)

A magam részéről, amíg néztem őket,
ahogy a délutáni napfényben, a rabul
ejtett közönség körében játszanak, Be-
ckettre gondoltam, akinek Józef Opalski
szerint igazából itt kellett volna lennie,
hisz nem sokkal a halála előtt megígérte
Mrožeknek - akit, úgymond, a modern
színház kimagasló egyéniségének és ami
ennél is nagyobb szó, barátjának tartott-,
hogy eljön Krakkóba a fesztiválra. Nem
jöhetett, hisz időközben örökre eltávozott
közülünk. De a szelleme itt volt. S talán
még el is mosolyodott Sławomir Piotr
Paweł Mrožek nagy diadalmenetén,
amelyre alig egy órával ezután, a fesztivál
legvégén került sor.


