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Mint annyi más drámaírónak, Mrožeknek is
megvannak a leghűségesebb színpadi
tolmácsolói. Franciaországban Laurent
Terzieff és Georges Werler, Lengyelor-
szágban Dejmek és Jarocki, Axer és Waj-
da. Talán a legfontosabb, máig tartó kap-
csolata Mrožeknek Jerzy Jarockival volt.
Jarocki az elsők között vitte színre 1958-
ban a Rendőrséget, 1988-ban pedig Az
arcképet állította színpadra.

Adekvát színpadi forma többnyire akkor
születik, ha a szerzőnek és a rendezőnek
rokon a látásmódja, hasonló a képze-
letvilága, közelálló az élettapasztalata.
Mrožeknek igazán szerencséje van Jaroc-
kival: ugyanahhoz a generációhoz tartoz-
nak. A rendező mindössze két évvel idő-
sebb az írónál. Kamaszkori benyomásaik is
nagyjából azonosak. Mrožek Amor című,
maga rendezte filmjében örökítette meg
kamaszkorát, mely a háború éveire esett.
Ifjúkori intellektuális és érzelmi élményeik
szintén közösek, az ötvenes évek
Krakkójához tapadnak, melynek atmosz-
féráját leginkább Az arckép tudja érzékel-
tetni.

Mrožek drámáinak első hazai sikereit
követően a kritika csakhamar rámutatott e
dramaturgia forrásaira: elsősorban a 60-as
évek abszurd színházára, a csehovi
konvencióra, a farce sémáira; a tematikát
viszont a lengyel nemzeti hagyományból,
Wyspiański, Witkacy és Gombrowicz drá-
máiból eredeztette. Jarocki volt talán az
első, aki ráérzett e dramaturgia eredetisé-
gére: nem a tematika felől közelített Mro-
žek darabjaihoz, hanem a lengyel népben
elevenen élő toposzok kontextusába il-
lesztette be őket.

Jarocki Mrožeket Gombrowicz és Wit-
kacy felől értelmezi. A Tangó előadása egy
Witkacy-jelenettel kezdődik: kinyílik a
szekrény, és benne két fiatal, valamiféle
kinőtt uniformisban, mely cirkuszi bohócok
öltözékére is emlékeztet, dialógusukban
tisztán felismerni az Anya frazeológiáját és
motívumait. Egyikük Leont, a társadalmi
megújulás vízióját idézi meg, a
„dematerializált" szocializmus eszményét:
ez az új társadalmi formáció nem tűri az
egyéniséget, az „egységes sokaságot"
kultiválja, és azt hirdeti, hogy a világ
csodával határos metamorfózis által fog
megújulni. Jarocki Tangója túlhaladott-ként
mutatja be ezt a fiatalértelmiségi-attitűdöt,
az ideológiák és lázadások korát. Ez a
felfogás 1965-ben még teljesen szokatlan
volt. Olyannyira új, hogy csaknem tíz év
múlva, amikor Jarocki újra visszatért
hozzá, sem veszített aktualitásából. A Var-
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sói Színművészeti Főiskola vizsgaelőadá-
sa, melyben Radziwiłowicz debütált, Wys-
piański Menyegzőjének, Witkacy Anya
című darabjának, Gombrowicz Esküvőjé-
nek és Mrožek Tangójának egymásra rí-
melő fragmentumaiból született.

Jarocki ennek az előadásnak a Jelene-
tek címet adta. Hősei mind valamilyen
ideológiával kísérleteznek, de az élet
mindegyiküknek ellenáll, s a maga képére
formálja az ideológiát. Igy, amikor Artúr, a
Tangó főhőse egy kozmikus rendet ígérő
univerzális ideológiát keres (az élet,
jobban mondva, az élet megtestesítője),
Edek ezt az eszmét úgy értelmezi, hogy a
rendet mindenáron, tehát még Artúr élete
árán is be szabad és be kell vezetni. A
Tangó krakkói előadásán Artúrt a fiatal Jan
Nowicki játszotta, s ez a szereplőválasztás
ellentétben állt az addigi gyakorlattal,
miszerint e figurát középkorú színésznek
kell játszania.

Jarocki, emlékezete szerint, a Tangó
rendezése során jött rá, hogy Mrožek da-
rabjai szerfölött alkalmasak a színészi já-
ték komikus és farce elemeinek hangsú-
lyozására. S ez a felismerése beigazolódni
látszik az idei fesztivál legjobb produkciói-
ban. Amikor a rendezők, kilépve az ab-
szurd színjátszás szűkre szabott formai
keretedből, a komikum hagyományos for-
rásaihoz nyúlnak vissza, azonnal elemi
erővel kezd hatni a drámai szituáció.
Błonski professzor a konferencián szelle-
mesen jegyezte meg, hogy Mrožek további
színpadi karrierje attól függ,

mennyire fognak nevetni a nézők az elő-
adásain. Błonski generációja számára (ő
is Mrožekkel egyidős) Mrožek első darab-
jai a felszabadult nevetéstől váltak emlé-
kezetessé: ,,Mikor is kezdtünk a sztálini
korszaktól eltávolodni? - tette föl a kérdést
Mrožekkel való találkozásakor. - Amikor
összeültünk, és megpróbáltunk elképzelni
egy ennél is rosszabb államot. Ez annyira
abszurd volt, hogy kitört belőlünk a
nevetés". (Ugyanilyen felszabadult
nevetés hallatszott most a fesztiválon, az
orosz színházak előadásain; főként a tra-
dicionális komikumot végsőkig kiaknázó A
második fogás az Uljanovszki Színház s a
Sztriptíz a moszkvai MHAT 5-ös Stúdió
előadásán.) '

A Tangóban is hétköznapi gesztusok
ismétlődéséből épül föl az alakok karak-
tere és vele a darab alapmotívuma; szinte
már legendává vált például a Jarocki-féle
előadásban Edek gesztusa, aki tenyere
élével minden lehető alkalommal rácsap a
terítőre egy kis igazítás végett-mígnem az
utolsó jelenetben ugyanilyen, de immár a
nyakszirtre mért ütés vet véget Artúr
életének. Az ehhez hasonló jelek Jarocki
előadásaiban szimbolikus jelentőségűvé
válnak.

Mrožek dramaturgiájának jellegzetes vonása,
hogy disszonancia jön létre a dolgok
érzékelése és a kifejezésmód között. A rendező
ennek érzékeltetésére reális tárgyakat használ -
asztalt, szekrényt, székeket -, de az arányok
megváltoztatásával és a tárgyak nem
hétköznapi kontextusba állításával a valóság
szürreálissá változik. Jarocki úgy olvassa a
Mrožek-szövegeket, hogy közben a szerző
egész munkássága a szeme előtt lebeg, s az
oeuvre-t belehelyezi a nemzeti irodalom tágabb
kontextusába is. Ebből aztán olyan
montázsszerű előadások születnek,
mint például a Csoportos terápia csak urak
részére. Nőnemű személyeknek szigorúan

tilos á belépés, mely 1984-ben a
krakkói Színművészeti Főiskola diploma-
előadása volt.

Mrožek dialógusai a logikai levezetés és
a diskurzus határán mozognak. Mindent
elsődlegesen a nyelv logikája mozgat, s
csak másodsorban a cselekmény logikája.
Ha nem jönne az első replika, mely meg-
változtatja a beszélgetés kezdeményező-
jének gondolatmenetét, a darab cselek-
ménye el serín kezdődhetne. Igaz ugyan,
hogy ez a drámaírás általános alapelve,
de Mrožeknél ennek különös jelentősége
van. Enélkül a partnerek nemcsak ellenfe-
lükről, de önmagukról sem tudnának
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semmit. A beszélgetés során kölcsönösen
informálják egymást a létrejött helyzetből
való kiútról, mely kiút viszont az elhang-
zott mondatok belső logikájából követke-
zik. Jellemző, hogy az egyes replikák kö-
zött Mrožeknél nincs semmiféle szünet,
hallgatás, elgondolkodás, a partner gon-
dolatmenetétől való elkanyarodás. A szü-
netek ugyanis (a hallgatás és más nem
verbális tevékenységek) szerkezetileg
precízen beprogramozzák a hősöket.

A színpadi szituációk pontos rögzítése
talán az egyetlen közös vonás a két drá-
maíró, Mrožek és Beckett között. A hosszú
dialógusszakaszok valójában két hangra
átírt filozofikus monológok-olyan eljárás
ez, mellyel szívesen éltek a XVIII. századi
költők és filozófusok. Abszurd volna ezen
a színpadon bármiféle hangulatteremtés,

s nevetségesnek tűnnének az alakok, ha a
szövegen túl netán még valamiféle pszi-
chológiai elmélyülésre is törekednének.

Mrožek második alkotói periódusában
még inkább kirajzolódik az a formai sajá-
tosság, hogy darabjainak dramaturgiai
vázát általában egyfajta népmesei sztori
képezi, melyre a színházi konvenciókkal
való játék épül, s mindezt a dialógusok
abszurd szillogizmusa szövi át. Hangsú-
lyozni szeretném, hogy Mrožeknél nem az
ismert konvenciók megszokott stilizálásá-
ról van szó, hanem különböző korok, vi-
selkedési módok ütköztetéséről, az ab-
szurd dialógusok pedig arra szolgálnak,
hogy e modellek univerzális létminőségeit
a felszínre hozzák.

A P ú p o s népmesei jellegét például az
adja, hogy a színtér egy erdei házikó - a
címszereplő penziója; ide érkezik a két
házaspár nyári vakációra - mint a vándo-
rok a kacsalábon forgó várba. A szereplők

egymáshoz s a Púposhoz való viszonya is
mesei, archetipikus; a gyűlölködés, a gya-
nakvás, a házaspárok félelme a púpos
embertől ellentétben áll az idillikus kör-
nyezettel, a kifinomult ízléssel terített asz-
tallal és a választékos, gazdag lakomák-
kal. Erre a népmesei alaphelyzetre rétege-
ződik rá Csehov Cseresznyéskertjének és
Turgenyev Egy hónap falun című -jelleg-
zetesen XIX. századi, anakronisztikus, er-
kölcsrajzi - drámájának számos műfaji
konvenciója, így például a párok szerelmi
sokszöge.

Maguk az alakok viszont Witkacy drá-
máiból vétettek: ugyanúgy a végletekig
feszítik a szituációkat, kiprovokálják egy-
másból a szadisztikus, démonikus voná-
sokat- életüket mintegy kísérleti tereppé
változtatva. A báró arisztokratikus
könnyedséggel manipulálja a többieket. A
másikházaspárt viszont a hivatalnok-ér-
telmiségi konformizmusa, alárendelt-



ségre való hajlandósága jellemzi. E két
típus szembesítése egyébként ugyancsak
megtörténik Witkacy darabjaiban is. Kon-
formizmusukat és megalkuvásra való haj-
lamukat e szereplők „haladó" frazeoló-
giával, elvhűségük állandó kinyilatkozta-
tásával próbálják leplezni. A darab ebből a
szempontból a Tangóhoz hasonlít, ahol a
szereplők ugyancsak a XIX. századi tradí-
ciók valamelyikéhez kötődnek, abból nő-
nek ki, s ezáltal sokrétű, átfogó képet
adnak a társadalmi közegről. A Púpos és a
Tangó nem az a fajta tipikus Mrožek-da-
rab, ahol tiszta, ellentétekre épülő szituá-
ciók és karakterek vannak. Viszont, mint
minden Mrožek-darabban, a drámai konf-
liktus bonyodalmai és azok megoldása itt
sem belülről, hanem valahonnan kívülről
érkeznek (olyan szereplők „hozzák", mint
például az Ismeretlen, a Látomás, az
Alantas, akik nem tartoznak a családhoz).
A Púpos is - akárcsak a Tangó - szakít a
többi darab marionettfigura-szerű hősei-
val és a groteszk konvenciójából kinövő
alakokkal, s mindkét esetben a valóság és
a fikció átbillenései, egymásba való átsik-
lásai teremtik a formát. Ez a kettősség
lehetőséget kínál arra, hogy a néző szinte
öntudatlanul összekapcsolja a játék konk-
rét síkját a darab elvont, apokaliptikus
világával.

A két kiemelkedő rendező, Dejmek és
Jarocki egy időben vállalkozott A Púpos
megrendezésére. Munkájuk egyformán
kiemelkedő mesterségbeli tudást tükröz,
de darabfelfogásuk merőben eltérő. A
dráma végéhez csatolva Mrožek követ-
kező szerzői megjegyzése olvasható: „A
,madárcsicsergés' és a természet egyéb
hangjai könnyen giccsre csábíthat-nak,
holott az egész - a díszlet, a kosztüm, a
kellékek, a színészi játék-a legtávolabb
kell hogy álljon a stilizáltság, a paródia és
a groteszk erőszakolásától, hangsúlyozá-
sától... Jelen megjegyzésem kulcsfon-
tosságú az előadás megfelelő tónusának
megtalálását illetően. Ha ezt figyelmen
kívül hagyjuk, óhatatlanul meg fogjuk ha-
misítani a tónust."

Dejmek produkciója a régi színházi kon-
venció stilizálását illetően tiszteletben
tartja a Mrožek megszabta határokat.
Rendezésén ott érződik előző munkájá-
nak, Gombrowicz Operettjének a játékos-
sága és lendülete. Díszleteinek színorgiá-
ja, dialógusainak elementáris komikuma,
szellemessége és cizelláltsága még
jobban fölerősíti a mrožeki dramaturgia
alapvonását, hogy ti. nála a színpadi szi-
tuációk a szereplők replikáiból nőnek ki.

Mrožek a MHAT 5. Stúdió színészeivel

Jarocki viszont pontról pontra a
Mrožek által rögzített dialógusokból
olvassa ki, konstruálja meg a színpadi
szituációkat, a cselekmény
fordulópontjait. így Dejmekhez képest
áttekinthetőbbé teszi a szereplők
egymáshoz való viszonyát s az egész
drámai szerkezetet. Ezáltal kissé mono-
tonná válik ugyan a darab, a komikus
effektusok kevésbé érvényesülnek, vi-
szont ritkán sikerül ennyire adekvát szín-
padi formát találni Mrožek többrétegű
dialógusaihoz.

Jarocki a színészi játék beállítása során, a
nyelvi aktusok elemzésekor ember és ember
viszonyából a pszichikai mozzanatot emeli ki.
Ily módon egyszerre áll össze a kommunikatív
sík és a drámai cselekmény; ez adja továbbá
az egyes jelenetek befejezettségét,
precizitását. Itt minden egyes jelenetben
benne foglaltatik a szövegegész, az előadás
mégis mentes mindenfajta pszichológiai
kisrealizmustól. Ezt az eljárást leginkább a film
montázstechnikájához lehetne hasonlítani:
nem egy-szerűen térben gesztikuláló és
mozgó színészekről beszélhetünk, sokkal
inkább mozgó téregységekről. Nem
egyszerűen a háttér és a részletek
összehangolásán van a hangsúly, a
jelentéshordozó itt igazában a jelenetek
közötti határ, az epizódok egymásutánisága
lesz - ez teremti meg egyszerre több szinten
is az emberi viszonyok dinamikáját.

Jarockinak ez a szövegértelmezése
egy-becseng mindazzal, amit Mrožek a
Levél-kékben az „ember és a másik
ember" --relációról fejteget. Mrožek
szerint ez a viszony nem létezhet
metafizikai, társa-dalmi és
egzisztenciális relációk nélkül.

A metafizikai reláció különbözőképpen ölt
testet: Tigris a Piotr Ohey mártíromságá-
ban, Kéz a Sztriptízben, Lány a Bűbájos
éjben, titokzatos hadsereg a Ház a
határonban - mindig olyasvalami, ami
létezik, abszurd és felfoghatatlan. Belép
az életbe mint a félelem vagy a
vágyakozás titokzatos szimbóluma. A
Jarocki rendezte Gyalogszerben a Halál
Angyalaként jelenik meg, de egyben
mitikus nemzeti jelkép is - akárcsak
Wyspiański Menyegzőjében a
Szalmabábu -, mely a hőst itt is nemlétre
ítéli. Jarockinál a szimbólum mindig
konkrét alakot ölt, mindig a nemzeti tudat-
ban már meggyökeresedett színpadi je-
lekre utal vissza. Az alak egyszer mint a
titokzatos hadsereg katonája jelenik meg,
háttal a nézőtérnek, aki apja érintésére
vérző arccal borul a színpadra, máskor
mint hegedűs tűnik fel. Ezek az átváltozá-
sok a színpadi metafora tágítását szolgál-
ják: egymáshoz nem hasonlítható tárgyak
kerülnek együvé, új típusú szemantikai
jelentést hozva létre: - a feszültség meta-
foráját. Ez sokkalta látványosabb műve-
let, mint a hasonlóságon alapuló asszoci-
áció. Jarockinak ez a művészi eljárása,
melyet leginkább a formalisták találmá-
nyához, „az eljárás lemeztelenítéséhez"
hasonlíthatnánk, nagyon megnehezíti
előadásainak pontos leírását, holott
precízen, következetes logikával
felépített konstrukciót látunk. Mrožek
színreállításakor ez a módszer rendkívüli
lehetőségeket rejt magában: a színészek-
alakok és a tárgyak-jelek közötti
dinamikus kölcsön-hatások és
metamorfózisok olyannyira fölerősítik a
groteszket, kitágítják a köznapiság
határait, hogy szinte már föloldód-nak a
realitási általunk megszokott körvonalai
is.


