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A professzor illusztris vendége volta krak-
kói Mrožek Fesztiválnak. A drámaíró
életét és pályáját dokumentáló kiállítás
kiemelt helyeinek egyikén mutatták be
Esslin híres könyvét - The Theatre of the
Absurd -, a megfelelő résznél, vagyis
Mrožeknél kihajtva. A Jagelló Egyetemen
rendezett Mrožek-ülésszakon Martin Ess-
lin Beckett és Mrožek drámáinak
összehasonlító elemzését adta, különös
tekintet-tel az abszurd írók nagy
családjában el-foglalt helyükre. Az
előadás után - magyar kötődéseit
szívesen s magyarul fel-emlegetve -
örömmel vállalkozott a beszélgetésre.
 Az abszurd drámákról beszélve több-

nyire az ,őstörténetet", az ötvenes-hatva-
nas éveket emlegette. Gondolom, azért,
mert a mai abszurdot másként látja...
 Feltétlenül. Az az irodalmi-drámai-

színházi irányzat, amelyet abszurdnak ne-
vezünk, az ötvenes években kezdődött, a
hatvanas években teljesedett ki; Kelet-
Európában a hetvenes években élte virág-
korát-és mára vége.
 Hogy érti ezt? Hisz éppen Mrožeket

ünnepli itt Lengyelország és a világ...
 Nincs ebben ellentmondás. Az ab-

szurd színház gondolatvilága és eszköz-
tára artikulálódott, majd bevonult a fő
áramlatba. A külső valósággal szemben
felmutatott belső valóság - gondoljon
Mrožek Rendőrségére; arra, hogy nem
valódi rendőrséggel, hanem a rendőrség
ideájával szembesülünk, s ez benne az
abszurd - kivívta a maga színházi konven-
ció-jellegét.
 Intézményesült volna?
 Ezt nem mondanám, mert ez

egyetlen jelentést feltételez, holott az
abszurdra ez aztán csöppet sem jellemző.
A Tangó például annak idején, 1965-ben
éppen azzal „robbantott", hogy a világ
bármely pontján érvényes jelentéssel bírt,
a forradalom dialektikájával és a
hatalommal kapcsolatban. Érvényes, de
nem egy-forma jelentéssel.
 Kelet- és Nyugat-Európában nyilván

másról szólt annak idején, miként másról
szól ma is. Mint ezt az éppen itt, Krakkó-
ban látható előadások példázzák...
 Igen, de ez már nem csak a Tangóra,

s nem is csak Mrožekre igaz. Keleten a
hetvenes években az abszurd világa a
színházban politikai állásfoglalást artiku-
lált; s ha belegondolunk abba, hogy az
abszurd dráma írói közül sokan a szó
szoros vagy átvitt értelmében emigrán-
soknak tekinthetők, ez a politikum nem is
belemagyarázás. Hiszen Ionesco román,
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Beckett ír, Mrožek lengyel; Pinter vagy
Albee más értelemben „emigránsok" vagy
„deviánsak", s folytathatnám a sort... A
kelet-európaiak pedig - Havel vagy a maguk
Örkény Istvánja - nyíltan politikai abszurdot
írtak. A társadalmi kö rülmények
abszurditását fejezték ki. A nyugati abszurd
ugyanekkor az elmagányosodásról, az
emberi lét falainak átha tolhatatlanságáról
szólt - és Keleten ez is megkapta a maga
politikai felhangját, gondoljon Beckett
Godot-jára. Míg Nyugaton a kelet-európai
abszurdról lehámlott a politikai ellenzékiség
vagy szemben-állás jelentéstartománya, és
- ha tényleg jó drámáról volt szó - telítődött
ezekkel az említett általános tartalmakkal.
Vissza-térve Mrožekre, akad egy másik jó
példa is: a Mulatságnak, ugye, van egy jól
leír-ható politikai jelentése, legalábbis Kelet -
Európában, a posztsztálinista vagy puha
időszakban: a három embert egy mulat -
ságra hívták -talán a szocializmus ünne-
pére, ki tudja -, és a semmibe érkeztek.
Nyugaton ennek a semmibe érkezésnek
nem egyszerűen metaforikus, hanem me-
tafizikus jelentése van.

-Éppen a Mulatsággal vesz részt egy
magyar társulat a Mrožek Fesztiválon.

S ez a most készült előadás megszólal-
tatja a darab metafizikus rétegét, úgy,
hogy nem hiányzik belőle a politikai tarto-
mány sem, bár az áhított és várt mulatság
ma éppen nem a szocializmus, hanem a
várt új világ...
 Látja, az abszurd igen rugalmas. S

hozzá kell tennem, hogy a kelet-európai,
így a magyar színház is gondolatilag igen
érzékeny, árnyalt és intenzív, nyilván a
nyomás vagy az elnyomás miatt.
- On az abszurd színház színházi ideoló-

gusa-történésze, s most szép lassan te-
meti ezt a korszakot. Mire számít, mi jön
most?
 Nem látom én ezt ilyen szomorúan.

Így kell lennie. Hiszen Csehov felbukkaná-
sával egykor megszületett a csehovi
„nagyrealista" dráma, s ma Csehovot iga-
zán remekül lehet játszani, legfeljebb nem
éppen realistának. Így van ez az abszurd-
dal is. Eszközeiben használják, imaginá-
rius világa megszilárdult, s azt is hasz-
nálni fogják. A Szovjetunióban pedig -
érthető késéssel - éppen most éli virágko-
rát. S hogy mi jön ezután...? Ha jósolni
tudnék, milliomos lennék. Abban biztos
vagyok, hogy a dráma, mint olyan, eleven
marad, s még inkább előtérbe kerül. Hi-
szen a tévé, a video mind drámával dolgo-
zik, ha nem is a klasszikus értelemben vett
drámai műalkotásokkal.
- Nem tart attól, hogy az abszurd ha-

nyatlása a színház hanyatlásával jár majd
együtt?
 Nem, mert mint mondtam, az abszurd

nem hal meg, hanem megváltozott for-
mákban él majd tovább. On most nyilván
azért borúlátóbb, mert a magyarországi
politikai változások nem eredményeztek
új színházi fellendülést...
 Hát ez enyhén szólva így van. Túl

azon, hogy a magyarországi színház hely-
zetét praktikus intézkedések is nehezítik,
nem csak az adekvát mondandó és for-
mák megváltozása.
- Nem baj. A színház hosszú távú mű-

vészet, s ki fogja bírni a néhány éves
mesterséges háttérbe szorítottságot is. S
akiken múlik a léte, tudják, hogy fejlett
országhoz fejlett kultúra, fejlett kultúrához
fejlett színház kell. S hogy az átlagember
ott maguknál most nem színházra, hanem
kicsit könnyebb, szebb, jobb életre vá-
gyik?... Istenem, legyen neki, meg lehet
őt érteni. Aztán megint előtérbe kerül a
színház, s hogy visszatérjek a kérdésére,
megkockáztatok egy félénk jóslást: új
avantgárd jön majd. Figyeljék csak Robert
Wilsont...


