
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.


