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Az abszurd dráma újból érvénybe léptette
a világ mitologikus szemléletét, a világ
metafizikai egységét faggató mítoszokat. A
művekben megjelenő történetek többnyire
mitikus példázatok a létezés nagy
kérdéseiről. Az eseménysor egyszerre
konkrét és elvont, egyaránt tartalmazza a
szereplőkben és helyzetekben megragad-
ható érzékletesség, valóságosság, illetve
az áttételes tartalmakat közvetítő általá-
nosság elemeit. Az abszurd dráma lénye-
gét a világ teljességét megragadni akaró
magyarázatkeresés adja, elsődleges ben-
ne az embert és az emberi világot nem
önmagában, hanem a világegész, a min-
denség részeként megmutató szemlélet.

A mítoszok és az abszurd ezen univerza-
lizmusa azonban alapvetően különbözik
egymástól. A mítosz telített világot mutat, a
világ rendezettségének kialakulását, ahol
minden megtalálja a maga helyét a
kozmoszban, s ahol szabályozott, rituális
cselekvéssorok biztosítják a rendezettség
törvényeinek, a kozmosznak a fennmara-
dását. Ezzel szemben az abszurd az üres-
ség mítoszaként funkcionál. A világ ki-
ürült, az élet hiánylétté alakult, a metafizi-
kai kapcsolatrendszer helyébe a transz-
cendencia reménytelen sóvárgása lép. Hi-
ábavalónak tűnik a várakozás az isteni
üzenetre, a személyiség viszont
önmagában elégtelen a törvényteremtésre.
A héroszok helyére a kisemberek lépnek.
A világmindenség szimbólumaként a
templom helyett a cirkusz jelenik meg, a
szertartások rituális ünnepélyességét a
bohóctréfák pitiánersége váltja fel. Úgy
tűnik, a világegész a leépülés, a szétesés
felé tart, a rendezetlenség, a káosz erői
egyre nagyobb darabokat hasítanak ki a
kozmoszból. Ebben a helyzetben az
önmagába záruló emberi létezés maga is
abszurddá válik.

Kétségtelen, hogy Mrožek Mula tsága
igen szoros rokonságot mutat az abszurd
dráma alapművével, Beckett Godot-jával.
Mindkettő a transzcendenciától elzárt em-
beri lét ürességével való szembenézést (s
az ezzel összefüggő csüggedt várakozást,
elhatalmasodó szorongást) állítja a
középpontba. (A két mű közös előképe az
embernek az Istentől való magáraha-
gyottságának pillanatát megragadó Mae-
terlinck-darab, a Vakok.) Ezeknek a dara-
boknak a főszereplője maga az ember. A
tizenkét vak szigetlakó, a Godot közelében
kerengő négy figura, a mulatságba érkező
három legény egyaránt az embert
jelképezi, de nem valamely személyiségtí

pusát, szerepkörét, hanem általánosan
megragadható lényegét.

A fel sorolt számok egyaránt teljesség-
számok, a mítoszokban állandóan felbuk-
kanó jelképek, a részekből összeálló egy-
ség, a tagolt teljesség szimbólumai. Gon-
doljunk csak a tizenkét hónapra, az óra
tizenkettes osztású számlapjára, a tizen-
két apostolra; a négy égtájra, a négy
ősanyagra, a négy évszakra; a világmin-
denség három szférájára vagy a szenthá-
romságra. A három azonban nemcsak
metafizikai, hanem társadalmi teljességet is
jelképez. Kitüntetett szerepe van abban,
hogy feloldja az egy szétválasztásával lét-
rejövő polarizált világ feszültségeit, s köz-
vetít a kettő között: a szembenállásokat a
kiegyenlítődés, az összetartozásokat, köl-
csönösségeket a beteljesedés irányába
tereli. A három tehát dinamikus egyen-súlyt
teremt, egyaránt tartalmazza a válto-
zékonyság, mozgalmasság, a szüntelen
alakulás és az állandóság, egylényegűség
elemei,.

Mindez fontos a Mulatság értelmezésé-
ben is. A három legény együttese sokszí-
nűnek, tagoltnak mutatja a lényegében
mégis egységként megragadható embert.
A legények, akárcsak a háromkirályok,
három különböző színt, az európai

Jelenet a Mulatságból

ember három jellemző hajszínét (a vöröset,
a feketét, a szőkét) képviselik. Ugyan-akkor
tipikus karaktervonásaikkal az emberi
személyiségszférákra utalnak, az ösztön-
érzelem-értelem hármasságára. B-t
elsősorban az ösztönei, az indulatai irá-
nyítják, a frusztráltság állapotára adott
válaszreakciói folytonosan az erőt, az ag-
resszivitást hangsúlyozzák. Világképe ki-
emelten énközpontú: „Mertén akarom" -
mondja arról, hogy miért szükségszerű,
hogy mulatság legyen. N elsősorban ér-
zelmeiben, félelmeiben, szorongásaiban éli
meg a frusztráltság állapotát, az elkese-
redettség, a csalódottság, az én belső
világán túltekintő külső kapcsolatok vágya
(a lányok keresése szekrényben, ruhában)
fontos a figurában. Végső soron azonban
mindent önmagára vonatkoztat. A
harmadik, S, az értelem, a gondolat, az ész
embere, reakciói racionális válaszke-
resések. Ő az, aki leginkább túlnéz önma-
gán, az adott helyzet teljes áttekintésére, a
világegész megértésére törekszik. Külső,
önmagától eltávolított tényként mondja ki a
felismerést: a mulatság „nem létezik". Ez
pusztán racionális felfedezésként hat, s
benne nem hangsúlyos az énnek önma-
gára vonatkoztatása.

A három szereplő együttese, a három
„szemléletmód" találkozása dinamikus,
folyton változó kapcsolatrendszert ered-



ményez. Rendszerint kettő-egy-viszonyok
alakulnak ki. Az egyik szereplő felis-
merésével, szándékával vagy szembehe-
lyezkedik a másik kettő, ellensúlyozza azt,
vagy az egyikhez csatlakozik egy másik,
egyetért vele, támogatja őt, a harmadik
pedig ellentétbe kerül velük. A séma ál-
landó, de a konkrét megoszlások, felállá-
sok folyton változnak, az erőtér szüntele-
nül alakul, anélkül hogy ténylegesen
megváltoznék a szereplők helyzete, a léte-
zésükben megfogalmazódó lényeg.

A mítoszok szemantikájában a három a
szellemi-lelki összetevők jeleként szerepel.
A Mrožek-darabban megjelenő három

figura tehát arra is utal, hogy a műben
elsősorban a szellemi-lelki össze-tevők, a
belső folyamatok lényegesek. A mű
eseménysora is belülről meghatározott, a
három szereplő felléptetésével létrejött
dinamikus erőtér következménye. A
felismerés, a ráébredés történés-sora, a
helyzettel, a világ sajátosságaival való
szembenézés aktusa adja a darab
lényegét. A Mulatság legényeinek nem a
várakozás a feladatuk, nem a kozmikus
törvények teljesedésének kivárása, a
mozdulatlan időnek kvázicselekvésekkel
folyamattá alakítása a lényeges (mint a
Godot szereplőinél), hanem egy elzártnak
hitt tér birtokbavétele, a világszintek meg-
ismerése, egy feltételezett létforma kere-
sése. Tetteik azáltal válnak kvázicselekvé-
sekké, hogy olyan dologra irányulnak,
olyasmit akarnak megtalálni, amelynek
létezésével kapcsolatban igen erős kéte-
lyek merülnek fel.

Mindez arra is utal, hogy a Mulatságban
a transzcendencia léte is kérdésessé válik.
A szereplők szüntelenül csak a hiánnyal
találják magukat szemben, a feltételezett
és a megragadható világ közti különség-
gel, az előbbi teljességével, az utóbbi
ürességével, a virtuálissá változott léte-
zéssel.

A Mulatságban a térprobléma az elsőd-
leges. A mű szüzséjét a térbeli előrehala-
dás adja, az elzárt szobának, majd rejtett
tárgyainak a felderítése. Mindez a titokfej-
tés folyamatának felel meg. Az ajtó betö-
résével, a szekrény kinyitásával, a könyv
felütésével egyre mélyebb titkok tudóivá
válnak a legények. A virtualizálódott lét-
ben zajló kvázicselekvésekkel összhang-
ban születik a paradoxon; azzal, hogy
egyre több dolgot találnak, egyre több
dolgot tudnak meg, egyre bizonyosabbá
válnak a hiányok. A tárgyakban felismer-
hető titkok mindegyike az ürességet erő-
síti.

Bán János (MTI-fotó - llovszky felv.)

Mindezek azonban nemcsak metafizikai,
hanem társadalmi titkok is. A mű nemcsak
a transzcendens lényeg elvesztéséről
szól, hanem politikai parabolaként olvasva
a szocialista társadalom látszat-jellegéről
is. A mulatság fogalma az élet ünnepi
jellegét hangsúlyozza. Az öröm, az emberi
boldogság, a harmonikus élet, a
társadalmi igazságosság elérhető, sőt
már-már jelenlévő, megvalósult célként
deklarálódik a szocialista társadalomban.
Ezt azonban cáfolják napi tapasztalataink;
a szavakban és a vágyakban élő világot
alapjaiban tagadja az érzékelhető való-
ság.

Mindez azért lényeges, mert 1990 janu-
árjában, amikor Árkosi Árpád rendezésé-
ben a veszprémi bemutató után a Szkéné-
ben is előadták a darabot, a nézők több-
sége nem a metafizikai létproblémákra
nyitott szemmel nézte az előadást, hanem
a rendszerváltás kérdéseire (tehát a
darabban megfogalmazódó
határhelyzetre), egy összeroppant
világkép, szétesett társadalmi
berendezkedés okozta kétségekre
érzékenyen. Az előadás létrejötté-nek
társadalmi környezete a mű politikai-
társadalmi olvasatát erősítette fel.

Ugyanakkor a mai néző számára már
nem jelentheti a felfedezés örömét a szo-
cialista társadalmi lét ürességének felis-
merése. Ez ma már nem áttételesen meg-
fogalmazható titok, hanem közhely; bor-
zongatóan izgalmas igazság helyett una-
lomig ismert szónoki fordulat. Ilyen módon
a darab politikai jelentésrétegét el-
használta az idő, erről a problémáról ma

nem tud érvényesen újat mondani a mű.
Nem is akar az előadás titkokba beavat-

ni. Ezt jelzi a szobaszínházi előadásmód
választása is. Az eredeti szöveg szerinti
színpadi megvalósítást feltételezve a kö-
zönség a legényekkel együtt érkezik a
terembe, egyidejűleg tárul a nézők és a
szereplők elé a szoba ürességének látvá-
nya. (A függönnyel elzárt színpadkép csak
a színészek belépésével világosodik ki a
szerzői utasítás szerint.) A nézők eleve
benn ülnek a mostani előadás szobaszín-
házi terében. Mindent alaposan megfi-
gyelhetnek, felderíthetnek, mire a szerep-
lők kintről megérkeznek. A közönség tehát
helyzeti előnyben van a darab figuráival
szemben. Nagyon finoman utal ez a meg-
oldás a mű keletkezése és a mai előadása
közti időbeli távolságra, az eltelt idő alatt
felhalmozódott többlettudásunkra. Ez a
társadalmi létprobléma sokkal világosab-
ban artikulálható ma, mint a hatvanas
évek elején volt. (Erre utal az is, hogy az
előadás „színpadképe" sokkal szabályo-
sabb, áttekinthetőbb, mint Mrožek színleí-
rása.) Közben azonban mintha kissé múlt
időbe is került volna a darab által felvetett
kérdéskör. Nemcsak a szocialista társa-
dalmi kísérlet vált - remélhetőleg - múlt
idejűvé, hanem sokkal határozottabban
érzékelhető a törekvés a szétesett ideoló-
giák, összekuszálódott világértelmezések
helyére építendő világmagyarázatok
megteremtésére, az európai ember sze-
mélyiségközpontúságának és a keleti
gondolkodás univerzalizmusának szinte-
tizálására. (A mű problémakörének múlt
idejűvé válása, „archaizálódása" a dráma
eseménysorában, helyzeteiben fellelhető



mitikus vonatkozások felerősödését ered-
ményezi.) A világ álalakulása azonban
nem lezárt tény. Az előadásban leghatáro-
zottabban a határhelyzet, a kiismerhetet-
len világ gyötrelmei fogalmazódnak meg.
A színészek játékában, a B-t formáló Gás-
pár Sándor, az S-t megjelenítő Dörner
György, az N-t játszó Bán János alakításá-
ban az indulata leghatározottabb. Az elő-
adás nem a logikai paradoxonokban rejlő
humor, a bohóctréfák lehetőségének kiak-
názása, hanem a szélsőségekig fokozódó
érzelmi hatások felé tolja el a játékot. A
betört ajtó csörömpöl, a harmonikát
valóban szétverik, a táncok vad duhajko-
dássá fajulnak, az akasztásí, öngyilkos-
sági jelenet megbillent, féloldalasan álló
széke valóban veszélyes. Jelenlegi, hatal-
mas kérdőjelként megfogalmazható jövő-
képünknek tökéletesen megfelel Mrožek
lezáratlan, a nézőkhöz kiszóló kérdéssel
befejeződő drámája. A válaszok nem a
megtalált felismerések kimondása révén,
hanem a darabban megfogalmazott míto-
szok értelmezésének segítségével adha-
tók meg.

Erre utal a játéktér - Árvai György mun-
kája - is. A szobaszínház elrendezése, az
elemek és elhelyezésük a keresztény mi-
tológiai jelképeket idézik. A terembe ve-
zető ajtó és a vele szemben, a lépcsőkkel
megemelt szinten elhelyezett szekrény
templomkapura és vele szemben álló ol-
tárra emlékeztet. (Az előbbi a kezdetet, az
utóbbi a véget, az első a várakozást, a

Dörner György és Gáspár Sándor

ban élő emberhez. Ebből a helyzetből
következik, hogy az előadás szereplői -
tudomást sem véve a berendezés szakrális
jellegéről - profán módon használják a
játékteret. A látható világ tárgyait fedezik
csak fel, azok transzcendens lényegére
utaló jelképiségét nem érzékelik. (A be-
rendezés szétverése, a terítő lerángatása,
összegyűrése, az asztalra való felugrás, az
asztalon való táncolás jelzi ezt.) A rende-
zés tehát felerősítette ugyan a cirkuszi
(farsangi) elemekhez képest a szakrális
jelképeket, de ezeket nem mint ható, je-
lenlévő, működő, hanem csak érzékelhe-
tetlen, elérhetetlen, megragadhatatlan ér-
tékekként, utalásokként értelmezi. A Mu-
l a t ság szereplői öntudatlanul hatolnak
egyre mélyebbre a mítoszok világába,
tudatosság nélkül ismételnek meg, végez-
nek el alapvető rítusokat. Ezek közül az
egyik legjelentősebb az oltárnál zajló
áldozatbemutatás, a krisztusi példa, mely
szintén igen mélyen gyökerezik a mítoszok
világában.

A középkorra volt jellemző az a szokás,
hogy karnevál idejére az alattvalók közül
királyt választottak, aki időlegesen helyet-
tesítette az uralkodót, majd a farsang le-
járta után gúnybíróság elé állították, s
minden bűnt ráolvasva elítélték, sokszor ki
is végezték. Ez egy még archaikusabb
rítust őriz, a korai ókortól a király helyére
állított rabkirály szokását. Az ő feláldozása -
mely a rituális királygyilkosságot helyet-
tesítette - biztosította a király újjászületé-
sét, győzelmét a halálon, s mivel az ural-
kodó (szakrális király) nemcsak az egész
társadalom vezetője, hanem a világ ten-
gelye, a világmindenség középpontja, az ő
újjáéledésé el megújul a világmindenség,
újjászületik a természet, az élet győ-
zedelmeskedi a halálon, a káosz a koz-
moszon, a rendezettség a szétesésen.

Jézus „királysága", elítélése, rabszolgák
kivégzéshez hasonló halála külső jegyeiben
őrzi ugyan a szakrális királyt (a halálban is)
helyettesítő rabkirály sorsát, de belső lény
gében messze meghaladja azt. Nemcsak a
világ tengelyébe állított lénynek (ne csak a
természet egészé-nek), hanem agának az
emberi természetnek a me újulását, a
humánum alap-vető értékein k
megerősödését, a körülmények kényszerén
- azok elfogadásával -diadalmaskodó
szabadságot is mutatja.

Ezzel szem en a Mulatságban királyi
maszkot öltő csak a rabkirály hagyományos
szerep t képes megvalósítani (s még ezt is
csak töredékesen). Amikor önkéntes ha álra
készül, elhatározása

i

második a beteljesedést jelképezi.) A
szekrényben - akárcsak az oltárszek-
rényben - a szertartáshoz használt fontos
kellékek és jelképek találhatók. Ezek közül -
az álarcok mellett - a legfontosabb a végső
titkokat, kinyilatkoztatásokat tartalmazó -
tehát misekönyvhöz vagy Bibliához hasonló
szerepű - nagy törvény-könyv. Az „oltár"
előtt álló asztal az Ur asztalához hasonló,
jelképisége az Úrvacsorához, az Utolsó
vacsorához kapcsol-ható.

Az asztal köré - Mrožek eklektikus szín-
leírásától eltérően - tizenkét egyforma,
támlátlan széket helyeztek. Mindez a ti-
zenkét apostolra való szövegbéli utalás
fényében fontos. Mrožek darabjában csak
a hiány apostoli (B szövegében tizenkét
pontban sorolja fel mindazt, ami hiányzik a
lakodalmi asztalról). Az előadásban szó
szerint értendő az apostoli asztal. Olyan
érzésünk van, mintha az utolsó vacsora
után érkeztünk volna. Már minden
elvégeztetett, de az emberiség nem
váltatott meg. Az apostoloknak nincs
üzenetük az emberek számára, Krisztus
sorsa pedig legfeljebb a halált példázza, de
nem a megváltást. Az ember elől el van
zárva az apostoli út, csak a latrok sorsa
juthat neki. („Latrok!" - mondja a többiekre
N.) Az apostolok részesültek a krisztusi
tanításból, de nem osztoznak a sorsában; a
latrok részesei, elszenvedői sorsának, a
pusztulásnak, de nem értői, beavatottjai a
tudásnak, a tanításnak.

A krisztusi áldozat értelme, a felső világ
üzenete nem jut el az alsó világ fogságá-



részben póz, részben önmegmentés.
Amikor halála megváltásértelmet kapna
(helyreállna a világ normális rendje -
végre valami, ha csak egy pillanatra is,
valóban igazi, valódi lenne), akkor áldoza-
tából hiányzik az önkéntes jelleg, áldozat-
hozatal helyett csak áldozattá tétel zajla-
nék le. Mindez azt jelzi, hogy a rabság
állapota teljessé vált, mára belső szabad-
ság sem őrizhető meg, hiszen hiányzik a
morális példaértékű üzenet, megtalálha-
tatlan a transzcendens lényeg, amely a
világ egységét-s benne az ember helyét,
feladatát - jelezné. A világmindenség
összezavarodott, egymásba folyik a káosz
és a kozmosz.

Mindez összefügg a legények dilemmá-
jával, az eldönthetetlen helyzettel. Nem
tudják, hogy lakodalomba vagy teme-
tésre érkeztek (hiszen számukra csak az
üresség, a hiány érzékelhető). Az előbbi

életet, a beteljesedést (a mítosz mélyszer-
kezetében a teremtést, a rend, a kozmosz
születését) jelenti. Az utóbbi a halált, a
pusztulást s a leépülést (legelvontabban a
kozmosz szétesését) jelzi. Az e két pólus
közti feszültség adja a szereplők sorsát. A
határhelyzet kétségbeejtően kiismerhe-
tetlen.

A köztes lét eldönthetetlenségében, az
állandósággá növekedett várakozásban,
a vágyott (de elérhetetlen), illetve a való-
ságos (de megismerhetetlen) világ közti
határhelyzetben kvázicselekvésekké, ve-
getálássá vagy virtuális létté silányulnak
az élet alapproblémái. A változás bizony-
talansága, az élet iránytalansága a darab
mitikus rétegében úgy jelenik meg, hogy
átlényegülés, metamorfózis helyett csak
időleges átalakulás, alakváltoztatás tör-
ténhet. Erre utal az álarcok felvétele. A
lányarc (mint menyasszony) a lakoda

lom, a halálfej a temetés képzetköréhez
tartozik. A király mindkét fogalomkörben
jelentést kap, az előbbiben a vőlegényt, az
utóbbiban a feláldozott bolondkirályt jelöli.
A lakodalom rítusa a tánc, a mulatság,
ezzel szemben a temetésé az imádság, a
könyörgés. Mindkettő az éggel teremt
kapcsolatot, összekapcsolja a földit az égi-
vel; a zene éteri üzenete alakul át testi
cselekvéssorrá a táncban, illetve az em-
beri kérés szól az istenihez az imádság-
ban. Mindkettő a határhelyzet megszün-
tetésének igényéhez, a szétválasztott,
el-zárt elemek összekapcsolódásának
vágyához tartozik, a köztes létnek (a
virtualizálódott életnek) valódi létté
változtatásához. ,,Ez a lényeg. Csak
legyen végre valódi... Hogy ne legyen
összevisszaság."

Ebben az előadásban ez az igény a
legerősebb.

MROŽEK - CÍMEK, SZÁMOK
A krakkói Mrožek Fesztivál egyik
érdekes kiadványa a Mrožek-
bibliográfia; magyar fejezetét Király
Nina és Bába Krisztina
szerkesztette. Ebből közlünk
néhány figyelemreméltó adatot.
Sławomir Mrožek eddig
negyvennégy drámát írt. Az első a
Professzorvolt (1956), eddig az
utolsó pedig az Alfa (1984).
Magyarországon tizenkét Mrožek-
drámát mutattak be.
Lengyelországban az első Mrožek-
bemutatót 1956. március 16-án
tartották a Professzorból a gdański
Bim-Bom Diákszínház előadásában
Zbigniew Cybulski rendezésében.

Magyarországon Kaposvárott volt az
első hivatásos színházi Mrožek-
előadás: a Bűbájos éj, a Károly és A
nyílt tengeren került színre Giricz
Mátyás rendezésében.
Lengyelországban a Rendőrséget
1958. június 27-én mutatták be

először Varsóban Jan
Swiderski rendezésében; nálunk
pedig egy vizsgaelőadás keretében
került színre először 1967-ben az
ódry Színpadon Jósfay György
rendezésében.

Hazájában Mrožek drámáiból
majdnem négyszáz bemutatót
tartottak már (a főiskolai előadásokkal
együtt). Ötvenhárom előadásban
játszották például a Tangót,
harmincháromban az Emigránsokat,
harmincban a Mulatságot.

Nálunk harmincnégy Mrožek-
bemutató volt (valamint négy
Erdélyben). Volt öt Tangó (és Tompa
Gábor kolozsvári Tangója), öt
Emigránsok (és kettő Erdélyben),
négy Mulatság és négy Rendőrség.
Lengyelországban 1968 és 1971
között betiltották Mrožeket- nem volt
Mrožek-bemutató. Ugyanezen idő
alatt Magyarországon sem került
színre Mrožek-dráma.

A legtöbb ősbemutatót Kazimierz
Dejmek, Jerzy Kreczmar és
Bogusław Daniełewski rendezte.
Japánban huszonöt bemutatót
tartottak Mrožek műveiből.
Elsőként a Sztriptízt játszották
1966-ban. Legtöbbször -
kilencszer(!) - a Károly került
színre.
Iránban az eddig egyetlen Mrožek-
premiert 1989-ben tartották; a
Vatzlav című drámát mutatták be.
Romániában-a magyar nyelvű
színházi előadásokon kívül - két
Tangó- és egy Emigránsok-
bemutató volt.
Törökországban mindössze két
Mrožek-premier volt; mindkettő az
Emigránsokból, s mindkettő 1981-
ben.


