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BESZÉLGETÉSTÖREDÉKEKMROŽEKKEL
Mrožek nem ad interjút. A 60. születés-
napja tiszteletére rendezett fesztivál ideje
alatt rengetegen próbáltuk meginterjúvolni,
de ő mindannyiszor elzárkózott. Kizárólag
egyetlen embernek-jó barátjának, aki
egyben a fesztivál igazgatója - volt
hajlandó teljes, összefüggéseket is feltáró
válaszokat adni, de amikor elhagytuk
Krakkót, ez a beszélgetés még nem jelent
meg. Mrožek zárkózott, csendes ember,
aki írásban szereti kifejezni magát. Az
alábbi beszélgetést mozaikkockákból
állítottam össze. A hivatalos sajtótájékoz-
tatón elhangzott gondolatok ötvöződnek a
színművészeti főiskolásokkal folytatott
beszélgetés részleteivel, néhány, magán-
jellegű eszmecsere során hallott rneg-
jegyzésével kiegészítve.
 Mi késztette arra, hogy elbúcsúzzék

Európától? Miért megy Mexikóba?
- Nincs egyetlen oka; a körülmények

együttesen indítottak erre a döntésre.
Tapasztalatom s hitem szerint az ember
élete rendszeresen ismétlődő periódu-
sokból áll. Születésemtől fogva én is meg-
próbáltam időnként „újrateremteni ma-
gam". Szeretnék most egy egészen más
közegben élni, mexikói feleségem mellett.
Ez az utolsó nagy lehetőség számom-ra,
hogy megleljem a belső nyugalmat, s
alkalmat találjak a feltöltődésre.

 Visszatér még Krakkóba?
Hatvanéves kora után már nehezen

változtat az ember. Huszonhét éve élek
távol a hazámtól. Ennyi idő után nehéz
újrakezdeni ott, ahonnan olyan fájdalmas
módon kellett eljönnöm.

 Élő hatvanéves drámaírók tiszteletére
nem szoktak fesztivált rendezni. Néha fur-
csán is hat ez az egész. On ül az egyetem
dísztermében, s hallgatja tudós
professzorok besorolásait, elemzését
alkotásai-nak értékeiről, fogadtatásáról.
Olyan az egész, mintha valamelyik
drámájának egyik jelenete lenne. Hogy
érzi magát mint ünnepelt? Tudta, mit
vállal?
Nem szeretem a fesztiválokat. Nem

vagyok társasági lény, s ezért nem is
szoktam részt venni ilyen eseményeken.
De ez most más... Igaz, néha kicsit fá-
rasztó a napi két-három színházi előadás,
a rengeteg találkozó, de vállaltam. A fesz-
tivál előtt az igazgató, Józef Opalski meg-
kérdezte, hogy belemegyek-e abba is,
amiről még nem tudok, ami meglepetés-
ként vár rám. Nos... itt vagyok.

 Találkozott a fesztiválon olyan elő-
adással, amely felülmúlta elképzelését?
Az osztályozás nem az én kötelessé-

gem. Ugyanolyan néző vagyok, mint

bárki más. Természetesen már több olyan
előadást láttam, amely megmarad emlé-
kezetemben; így például a moszkvai
MHAT 5. Stúdió Emigránsok, a krakkói
Stary Teatr Az arckép és a magyarok
Mulatság című előadása bizonyosan ezek
közé tartozik.
 Van saját életművén belül különösen

kedves drámája?
 Van; mindig az, amelyiket éppen

készülök megírni. Örökösen úgy érzem,
majd a következő darabom zseniális lesz,
aztán természetesen kiderül, hogy sokkal
rosszabb, mint amit elvártam magamtól.
Na jó, nem fogom most is megkerülni a
választ. Harmadik évtizede írok drámákat,
eddig több mint harmincat; az irodalom-
történészek már szépen be is osztották
őket különböző korszakokra. Sok rossz
darab van köztük, melyekből kiváló rende-
zők és színészek nagyszerű előadást hoz-
tak létre. Egyébként éppen ezt a képessé-
get szeretem a legjobban a színházban, ez
a legfőbb erénye. A Második fogás című
drámámat például kifejezetten rossznak
tartom, de Wadim Klimowski --- vélemé-
nyem szerint - felejthetetlen előadást te-
remtett belőle. A Testarium vagy a Szabó
is a gyengébbek közé tartozik. Az Alphával
kapcsolatban pedig már kértem is a szín-
házakat:, hogy ne játsszák: egy adott törté-
nelmi pillanat hatása alatt írtam Wałęsáról,
s mára már nem érvényes.
 A Szabót azért nem tartja sokra, mert

túlságosan hasonlít Gombrowicz Ope-
rettjére?
Ezt már többen felvetették, ezért a

Dialog című folyóirat egy régi számában
részletesen megírtam a darab keletkezé-
sének történetét. Gombrowiczhoz szemé-
lyes barátság fűzött, tiszteltem művésze-
tét. Az Operett és a Szabó egy időben,
párhuzamosan született, szinte egymás
szomszédságában. Gombrowicz Francia-
ország déli részén élt akkor, én pedig
Észak-Itáliában. Amikor elolvastam kész
drámáját, a sajátomat gyorsan eldugtam a
fiókba. Véletlenül szinte ugyanazt írtuk
meg, s rögtön beláttam, Gombrowiczé lett
a tehetségesebb.
 Naplót ír?
Ugye, nem kell mindenre válaszol-

nom? Ez beszélgetés, s nem kihallgatás...
Egyik írásában e/töprengett azon,

hogy a földet túró Ignácnak nincs identi-
tászavara, s mosolyogva tekint a rémülten
rohangáló emberekre, akik manapság az
énjüket keresik. A kelet-európai országok
gyorsuló történelmében egyre gyakrabban
észlelhető, hogy ilyenkor a nacio

nalizmus filozófiájába menekülnek, amely
egyfajta narkotikummá vált. Véleménye
szerint milyen jövő áll előttünk?

 Ha én lennék az Isten, akkor tudnám.
 Az utóbbi évtizedekben a progresszív

értelmiség ellenzékbe vonult, szinte be-
idegződéssé Vált a tiltakozás. Most, a vál-
tozások után, amikor végre teremteni,
alkotni kellene, sokszor kiderül, nincsenek
lelki, művészi tartalékai. Egyetért ezzel?
 Nem vagyok jelen a lengyel szellemi

életben, ezért nem tudom, milyen rejtett
tartalékokra lehet még számítani. Most
mindenesetre nagy türelemre van szük-
ség.
 Kelet-Európában egyre több művész

válik hivatásos politikussá. Havel elnök
lett, Andrzej Wajda a parlamentben ül, a
mi ideiglenes köztársasági elnökünk is
író. Felkérték ár hasonló szerepre? Vál-
lalná?

 Nem. Semmiképpen sem vállalnám.
 Nem hoztak létre mostanában külföl-

dön olyan alapítványt, amelyből Lengyel-
országban élő szegény, fiatal írókat támo-
gatnának?
 Már említettem, nem veszek részt az

értelmiségi társasági életben. Mint általá-
ban a Nyugaton élő írók, csak írással
foglalkozom.
- Hogyan ír? Hosszasan gyűjti és mo

-

zaikként rakja össze a gondolatait, vagy
nem áll fel addig, amíg nincs kész a
dráma?
 Mindig valami különleges műhelytitkot

várnak el az íróktól, pedig nincs ilyen. A
Mészárszékpéldául úgy született, hogy
már rég motoszkált bennem a gondolat:
egyszerre kellene megszólaltatni a kon-
certzenét és az állati üvöltést. Na, ilyesmit
mondhatnék még párat, de nincs értelme.
Szerintem ez nem is érdekli igazán az
embereket, legfeljebb azokat, akik szintén
írnak. Azoknak pedig szembe kell nézniök
a ténnyel, hogy kénytelenek mindent ma-
gányosan kitalálni.

Igen jelentős változás következett be a
csehszlovákiai magyar színházi életben.
1990. július 1-től a Magyar Területi Szín-
ház két tagozata szétvált és külön színház-
ként működik tovább. A komáromi társulat
felvette Jókai Mór nevét, a kassai együttes
egyelőre megtartotta a Thália nevet. A két
társulat továbbra is egymást segítve, de
szándékuk szerint magasabb színvonalon
kíván dolgozni.


