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A világról alkotott szkeptikus véleményét ab-
szurdokba foglaló Stavomir Mrożek június 29-
én volt hatvanesztendős. A tényt szülőhazája s
benne majdnem-szülővárosa, Krakkó - há-
roméves korától élt o t t - hosszasan ünnepelte.
Ünnepelte e lap is, rászánva augusztusi szá-
mának kétharmadát, s a maga módján megün-
nepelte a Madách Stúdió: bemutatott egy
Mrożek-darabot. Hozzá még olyat, amely a
színházi élményen túl egy szabad estével
örvendezteti meg nézőjét. A nyílt tengeren című
egyfelvonásoska előadása mindössze negyven
percet vesz igénybe, ez pedig azt jelenti, hogy
nyolc óra előtt néhány perccel az utcán tudhatja
ma-gát a közönség. Még teljesebb lehet az
élmény, ha a szabad este váratlanul üt be.
Talán nem túlzás azt állítani, hogy ez esetben a
lehetőségek végtelen tárházát kínálja a Madách
Stúdió. Egyfelől.

Másfelől viszont Mrożek darabjával az ember
behatároltságáról, korlátozottságáról, a kitörés-
re való teljes esélytelenségéről szól. A fal, a
rács, a korlát - nem fokozom tovább a képza-
vart - ezúttal a tenger. Az élettér egy kicsinyke
tutaj a nyílt tengeren, sőt még a halálnak a
„tere" is ez, mert a deszka három utasa közül
egynek csaknem biztosan itt kell végeznie. En-
nivalóként a másik kettő gyomrában. A helyze-
tet tovább egyszerűsíti, hogy nagy valószínű-
séggel meg lehet jósolni, ki lesz a Kövér, a
Középső és a Kicsi harcában a vesztes. De
csak úgy lerohanni és bekebelezni a szeren-
csétlent, mint az á l l a t o k - hát, az nem megy. A
kannibalisztikus tettnek - elvégre emberek
volnánk - a parlamentarizmus demokratikus
formái között kell megtörténnie. (Nem muszáj
gyanakodni, említettem már, hogy a darabot
Mrożek írta, mégpedig 1961-ben.) És jön, ami-
nek jönnie kell: szavazócédula, transzparens,
hokedliszónoklat. És máris itt - ott - áll előttünk
a dicsőséges homo politicus teljes fegyver-
zetben.

A közmegegyezést, miszerint az emberi faj
három példánya szükséges és elégséges ah-
hoz, hogy azok összegyűlvén politika szüles-
sen, Mrożek úgy fejleszti tovább, hogy ahol
három ember van, ott bizonyosan fölüti a fejét a
politika. Erre a vázra építi a szerző ama ab-
szurd helyzetet, melyben végső soron annak a
kényes kérdésnek kell eldőlnie, hogy ki kit zabál

meg. Ennek érdekében a Kövér szövetséget
köt a Középsővel, s ily módon tovább erősödve,
legitim formában, észérvekkel próbálja meg-
győzni a Kicsit: ha van rá mód, önként jelent-
kezzék ennivalónak.

Mácsai Pál rendezésének méltánylandó eré-
nye, hogy - ellenállva a szövegben rejtőző
csábításnak - nem aktualizálható poénokat
keresett, hanem magatartásmintákat aktuali-
zált. Az Avar István formálta Kövér - Mrożek
szótárában ez a kifejezés a mindenkori legerő-
sebb szinonimájaként szerepel - primitív
ravaszdisága elegendő ahhoz, hogy időnkénti
lelepleződéséről tudomást sem véve az orránál
fogva vezesse a másik kettőt. A Középsőt pitiá-
ner szolgalelkűsége, a Kicsit bumfordi ártatlan-
sága által. Avar a darab kínálta drótfigurát apró,
hiteles gesztusok segítségével tölti meg élettel.
A derekát fájlalja, idegessége jeléül háttal ülve a
kezét rázogatja, mardosó ehetnékjét jelezve
összefogja a hasán lötyögő zakóját. Székhelyi
József gesztusrendszere egy fokkal szeré-
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nyebb. Görnyedt háttal asszisztálja végig az
eseményeket annak a lefittyedő szájtartásnak a
kíséretében, amelyet mintha a Terézvári garni-

zon egyik japánja ragasztott volna az arcára.
Gyabronka József, kiseggesedett nadrágjában,
melyet egy kinőttforma zakóval visel, eleinte a
félelemmel váltakozó gyanakvás külső jegyeit
hajhássza. A vége felé azonban szabadjára
engedi a figura összes mártíromsági hajlamát, s
a mindenkori politikai fanatizmus siralmasságát
példázva boldogan távozik a halálba. Amolyan
abszurd az abszurdban szerepe van a Postás-
nak (Kéry Gyula) és a Lakájnak (Bálint György),
akik vígan úszkálnak a tutajt - bárkát, hajótá-
kolmányt, mindegy - körülölelő tengerben, mi-
közben a másik három számára a tutaj közvet-
len környéke az univerzum határa.
A valóságnak az a tendenciózus és végletes

lecsupaszítása, amelyet abszurdnak nevezünk,
egy idő után a történet elunalmasodásához ve-
zethet. Szép eredmény, hogy a Madách Stúdió
előadása csupán az idő harmadik harmadában
válik kissé lankasztóvá, s ekkor kezdünk méláz-
ni azon, hogy vajon a tapsrendben átlépi-e
majd a három hajótörött saját univerzumának a
határát, vagyis lemásznak-e a négy sarkánál
kötélre függesztett deszkáról, amely a tengeren
hányódó tutajt imitálja, vagy sem? (Lemász-
nak.) Ez a himbálózó fadarab egyébként -
amely a díszlettervezést is magára vállaló ren-
dező ötlete - karakteres meghatározója az
egész előadásnak, amelyben mindvégig ott
csüng, rázkódik, hánykolódik a politikai hinta,
kísért a hintapolitika, dülöngélnek jobbra-balra
azok, akiket hintába ültettek, hogy a legvégén
aztán jóízűen fölfalja egyik a másikat.
Ezután már csak egy fontos kérdés marad: mit

kezdjen a néző az előadást követő szabad
estéjével? Én azt ajánlanám, keressen föl egy
közeli éttermet, vacsorázzon meg, és ürítse
poharát a hatvanesztendős Słavomir Mrożek
egészségére.
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