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Minden másképpen van

A Rendőrség a Pesti Színházban
és Kaposváron

Slawomir Mrozek öntudatos ember. Ha
megkérdezik: „Hol született, Mester?",
biztos azt feleli: „Én? Kelet-Európában",
s hozzágondolja, mit a híres csillagász,
Timothy Ferris mond a világegyetem tá-
guló sorsát kutatva: „Nem az a kérdés:
hol vagyunk, hanem az, hogy: mikor."
Tudja nagyon, hogy az időtől lesz minden
relatív, novellákat, drámákat ír erről
egész életében, akár Varsóban, akár Ró-
mában, akár Párizsban él éppen.

Abból a kategóriából, amelybe elősze-
retettel (és jobb híján) szokták begyömö-
szölni, Mrozek inkább kilóg, mint bele-
fér. Ez az abszurd. Csak hát, míg a
„klasszikus" abszurd összes hőse Istennel
perel és az ő akaratával, addig Mrozek
minden figurája a Császár ellen küzd
vagy vergődik inkább a nem öröktől, de,
úgy látszik, örökké tartó törvényektől
béklyózva. Ezek az emberek itt
egymástól függnek és egymásra
vigyáznak, s élnek, ahogy a maguk - vagy
nagyapáik - alkotta nagykönyvben meg
van írva. A társadalomban. Idebenn. Hol
egy magas, tágas szobában, hol egy
odúban, egy bérház padlásán, hol egy
tutajon ülve frakkban-cilinderben, hol
pedig rácsok közt, rend-őri fogságban. A
természet csak a határon túl kezdődik
mindig, és bár beszél-nek róla, szerepet
nemigen játszik. Az ő szabályai itt nem
érvényesülnek.

Köznapi értelemben persze mégiscsak
abszurd ez, ha úgy vesszük, hogy „képte-
len", „lehetetlen", „esztelen" a világ, amely
ugyanakkor reálisnak látszik - Mrozeknél
-, ha mástól nem, hát egyszerűen attól,
hogy van, és kész. Ez az alaphelyzet,
ebből kell kiindulni. S attól fogva már
korrekt a történet, logikai hiba nin-csen,
öntörvényűen fejlődik ennenmagából - s a
végére ki emlékszik arra, hogyan
kezdődött az egész? A jó abszurd valósá-
got épít bármely délibábra.

Rendőrség a címe első darabjának,
huszonnyolc évesen írta, kevesebb türe-
lemmel és nagyobb lendülettel, mint az
összes többit, de már a későbbi, kétszó-
lamú hangon. Az egyik, amit mond, a
másik, amit hallunk. Alákanyarítja még, a
műfajt megjelölve: zsandárügyi dráma.
Hogy nehezebb legyen kitalálni. „El kell
rejteni igazi céljainkat - írja -, és apró csa-
csiságokkal elszórakoztatni a fináncot.
Csempészlélek kell hozzá. Kifejezni ma-
gunkat úgy, hogy ne vevődjék észre, és
mégis értse mindenki."

Nyolc évvel ezelőtt a Vígszínházban
tervbe vették a Rendőrség bemutatását.
Nem sikerült akkor, nem volt rá enge-
dély. Pedig nagyot robbant volna (na-
gyobbat tán, mint a tábornokra dobott
bomba a harmadik felvonásban), de azért
nem avult el mára. Ám, ha a nyíltság
továbbra is terjed, néhány év, esetleg
évtized múltán, el lehet képzelni, el-
veszti végleg aktualitását, politikailag.
Akkor aztán - ha lesz, ahol játsszák -,
csak a váz marad belőle, a meztelen dráma,
védtelen prédául a tiszta, esztétikai meg-
ítéltetésnek. Most azonban komplexen

élvezhető még a hatása, s alig tudjuk mire
vélni a darab külföldi sikerének elmara-
dását.

A varsói ősbemutató után két évvel,
1960-ban Cambridge-ben, 61-ben Párizs-
ban játszották. A francia kritikus méltat-
lankodik: „Mrozek hazai használatra al-
kalmas darabot írt." A svájci bemutató
után a Theater Zeitung szerint „az elő-
adást a közönség szelíd mosollyal fogad-
ta". Bécsben sem tetszett: „Nem több egy
bőbeszédű régi verklinél" - írta az újság.
Érdekesség egyébként, hogy Edinburgh-
ben Jan Kott, a lengyel Shakespeare-
tudós rendezte, s hogy több helyütt - így
Olaszországban s az Egyesült Államok-
ban is - összevonva, egyfelvonásosként
adták elő (ami, mellesleg szólva, talán itt
és most is hasznára vált volna). Azt azon-
ban a közreműködőkön kívül bizonyára
kevesen tudják, hogy 67-ben színre került
a Rendőrség Magyarországon: az Ódry
Színpadon, a Főiskola vizsgaelő-
adásaként, Jósfay György rendezésében.
Tábornok: Szombathy Gyula III. f. h. -
húsz év után ő a Provokátor a Pesti Szín-
házban. Mindenesetre az Emigránsok
vagy a Tangó nagy itthoni sikere s a többi
darabjának megismerése után, járhatott
volna jobban is Mrozek a magyar néző-
vel, mint hogy most kezdjük méricskélni
első színpadi művét.

Nem lehet megkerülni - és persze nem
is kell -, hogy a darab első felvonásából
készült a Monteverdi Birkózókör pro-
dukciója, A mosoly birodalma, amelyet az
utóbbi két évben láthatott néhányszor a
közönség csarnokban, múzeumban, egye-
temi aulában. (Ősszel Nyugat-Berlinben
is, igazi színházban.) Ez ugyan nemcsak
Mrozek, hanem legalább annyira Jeles
András és Melis László műve, de a pesti
színházi és kaposvári bemutatót úgy előzte
meg mégis a maga tökéletességével, hogy
énekelt és hörgött monológjai, mozdula-
tai, sminkjei, jelmezei, kidolgozott min-
den másodperce kérkedően felülmúlha-
tatlan maradt.

A Pesti Színházban, mielőtt a rende-
zéshez fogott, Kapás Dezső elhatározott
valamit, föltehetőleg: betartja, amit kér
tőle a szerző, de olyan nagyon, ahogyan
az álmodni sem merte. Megjegyzi Mro-
zek ugyanis, hogy „a darabban nincs
semmi azon kívül, ami benne van, vagyis
nem rejlik benne semmiféle célzás vagy
metafora, és nem kell megfejteni, vagy
olvasni a sorai közt. Elsősorban a puszta
szöveget kell eljátszani . . .". (Elfelejtette
odaírni, hogy azt azért kell!) Kapás De-
zső tisztelte annyira az utasításokat, hogy
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nem tett hozzá semmit az írott monda-
tokhoz, s nem játszatott mást valóban a
puszta szövegen kívül. Kétszer azonban
nem tudott az ötleteinek álljt parancsol-ni:
a három felvonásból kettőt csinált,
valamint trombitákat fújat mindkét rész
elején, így aztán különbözik az előadás
egy felolvasóesttől.

Áll a rendőrfőnök az irodájában, kezé-
ben papír, amiről felolvas, és halálosan
unja az egészet. Tíz év óta mindennap
skandálja fennhangon az alattvalói hű-
ségnyilatkozat szövegét, hogy az ország
utolsó foglya, a börtön egyetlen lakója, az
egykori anarchista aláírja végre, fel-
hagyva a konok ellenállással. Már tenné is
el szépen, ahogy szokta, mára vége, fáj-
ront, amikor csoda történik: a rab oda-
adóan és készségesen behódol. Alá akar
írni. Ezzel rögtön felborul a rend, hisz a
főnök úr rádöbben: ha ezt elengedi innen,
mit fog majd csinálni? Kinek a körmét
fogja feszegetni, s kit fog jobb belátásra
bírni ideológiailag? Marasztalná is nagy
ijedtségében, de a fogoly éppoly elszánt
most erre, mint eddig volt amarra.
Vitatkoznak még egymás korábbi érveivel
győzködve a másikat, de nem sokáig,
nincs mit tenni, a fogoly, hangosan éltetve
a rendszert, távozik. Lám, itt a rendőrség
is akkor működik jól, ha roszszul
működik, különben megjavul mindenki, s
ha az egész nép „vadul és kegyet-lenül
lojális", nem lesz kit letartóztatni többé.
Ezzel pedig a rendőrség mint intézmény
válna fölöslegessé, s arra rossz
rágondolni. Föl van adva hát a lecke.

Kár, hogy ebből a Pesti Színházban mit
sem érzékelni, feszültség nincs a dia-
lógusokban. Talán azért, mert Szilágyi
Tibor rendőrfőnöke nem a hirtelen döb-
benettől vált inkvizítorból kezes bá-
ránnyá, hanem csak szánalmas együgyű-
ségétől; talán azért is, mert nem tudott mit
kezdeni partnerével a színpadon; és
egészen biztosan azért, mert az ellenálló
szerepében Cserna Antal olyan, mint a
pipafüst: szétoszlik, elszáll, van is, meg
nincs is, szinte érthetetlen, hogy ez meg-
történhet egy hivatásos színházban. Mon-
datai üresen puffannak, minden esetben
rosszul hangsúlyoz, karjait, mint egy ka-
masz gyerek, esetlenül lóbálja, már-már
szemérmesen oda sem nézünk. Nem
rossz, hanem alkalmatlan.

A cselekmény - már amennyi van -
azért lassan kirajzolódik; megjelenik az
őrmester, aki provokátori beosztásban
teljesít szolgálatot, és panaszt tesz a
népre: hiába provokál, nem dől be már
senki, őt rendre jól megverik, és sétálnak

békésen, az uralkodót s a kormányt élje-
nezve. Nehéz lesz itt bárkit őrizetbe
venni. Szerencsére a rendőrfőnök ráve-
szi, provokálja egy kicsit magát, sérte-
gesse a Régens Urat, s akkor majd be-
kasztlizzák őt, s az élet megy tovább. A
harmadik felvonásban már a volt őrmes-
ter a fogoly, a régi merénylő pedig a
tábornok szárnysegédjeként lép be. Ki-
próbálják az új őrizetest, sokáig számít-
hatnak-e rá, s biztatják, dobja nyugodtan a
tábornokra a tíz év előttről megmaradt
bombát. A detonáció után a különböző
fokozatú tiszt urak letartóztatják egy-
mást, míg az új rab szabadságért kiált.

Mroek mondatai persze fölényesen
szellemesek, mindegyik tartogat egy bölcs
kétértelműséget, de olvasva jobban lehet
azokat élvezni, vissza-visszalapozgathat
az ember; könnyű hozzáférni, megjelent
magyarul. Mintha ezt sugallná a Pesti
Színház előadása - ügyesen óvakodtak
attól, hogy a nézőt bármiféle „értelme-
zéssel", játékkal, teatralitással befolyá-
solják. Hagyták hatni magát a darabot.
Vannak ugyan jó percei Szombathy Gyu-
lának provokátorként - a leghálásabb
szerepben -, de inkább azt gondoljuk
róla, kicsit gyáva volt rendőrnek az első
felvonásban, és „megtért" bűnözőnek
sem elég veszélyes a végén. Reviczky
Gábor tábornoka csupán karikatúra, a
vicclapokból ismerős. Így aztán Mroek,
szegény, hatástalanítva lett. Arra a sors-
ra jutott, mint némely országokban az
ellenzéki pártok egy-egy nagyhangú poli-
tikusa, akit úgy kompromittálnak, hogy
bevonják a tehetetlen kormányba, s így
legálissá téve, majd elhullajtja magától
fogait.

Ezenközben Kaposváron a Csiky Ger-
gely Színház társulata is műsorára tűzte a
darabot, amelyet a budapesti közönség
majdnem előbb láthatott az ő előadásuk-
ban, mint a Pesti Színházban. De végül a
Játékszínbe tervezett bemutató elmaradt,
azaz visszakerült Kaposvárra, a mű-

velődési házba, minthogy akkor még
folyt a színházépület felújítása.

Amennyire indokolt a szerző instruk-
cióit hűen követni, éppúgy elfogadható
azt - részben - figyelmen kívül hagyni,
ha ezzel a darab szelleme nem sérül, s ha,
természetesen, az előadás igazolja a ren-
dezőt. Ezzel a drámaírók, ha kelletlenül
is, számolnak; későbbi darabjaihoz már
Mrozek sem fűz megjegyzést. Gothár
Péter pedig csöppet sem aggályos, a mű-
vet alapanyagnak tekinti, s mélyen „bele-
nyúl", ahol jónak látja. Húz belőle bát-
ran, szavakat átír, itt-ott beleír Kerényi
Grácia lüktetően ragyogó fordításába,
keretjátékot kreál és néma jeleneteket, de
meg kell hagyni, sosem öncélúan. S
ráadásul kitalált valamit, amit Mroek
meg sem tilthatott, mert neki nem jutott
eszébe - de azért érzi azt az ember, hogy
nem volna ellenére.

Ehhez a fogoly (volt összeesküvő, ké-
sőbb hadsegéd) a kulcsfigura. Az összes
„kétértelműség" az ő szájából hangzik,
neki „viselkedni" kell, meggondolni, meg-
érteni a saját helyzetét, a fejét törnie
azon, mit válasszon végül, s nagyon kell
tudnia, mikor szegül ellen: akkor-e, ha
benn marad, őrizve régi szép robbantga-
tások emlékét a szívében, vagy akkor, ha
aláír, és csatlakozik kinn az össznépi loja-
litáshoz. Eloszlatja Gothár a kétségeket -
és főleg a miénket -, mert olyan őszintén
mondatja Lukáts Andorral a cinikus, ál-
naiv, rátarti szavakat, hogy hamar meg-
értjük, nem viccel már a fogvatartóival,
mikor azzal indokolja elhatározását, hogy
belső fordulaton esett át, hanem ráébredt
egy nagy igazságra. Arra, hogy másképp
állnak ma a dolgok, mint egykoron, a
többiek már mind kimentek az utcára
önként és zajosan egyetérteni, jobb, ha
magára hagyja a rendőrséget, ahol látha-
tóan félnek az üres börtönöktől. Csillogó
tekintetét az uralkodó képére szegezve
boldogan írja alá, hogy nem kíván egye-
bet, mint szeretettel szolgálni a kormány-
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nak, most és mindörökké. A szabadságát
óvja ezzel, amit megőrzött magában a
rácsok mögött is tíz év óta, azt a szabad-
ságot, mely nem az övé egyedül.

Zene szól, mielőtt fölmegy a függöny,
egy nő énekel, fájdalmas, síró hangon,
majd hirtelen csattanással fölvágódik egy
kétszárnyú ajtó baloldalt, s egy életnagy-
ságú bábu, egy rendőr siklik keresztül a
színen kitömött kutyájával a lába mellett,
s nekivágódva egy másik ajtónak, úgy
tűnik el jobbra, mint a kis kocsik a szel-
lemvasúton. Kicsit ijesztő és kicsit szo-
morú. Ismerős.

Lehet, hogy ez szándékos, de zavaró
mégis, hogy Jordán Tamás a rendőrfő-
nök szerepében feltűnően fásult, ener-
vált az első jelenetben, s néha még aztán
is. Lehet, hogy mert mindent lát belülről,
már régóta nem hisz az egész komédiá-
ban, lehet, hogy hidegen hagyja ez az
öreg fogoly, bármire szánja is magát, de
amekkora lendülettel veti bele magát
Lukáts Andor a nagy elhatározásba, ha-
talmas ordítással, mintegy hallhatóan is

megtisztulva éppen, olyan jelentéktelen-
né szürkül mellette az őre, s ezzel fölbo-
rul az egyensúly, érezhetően. Mi tartott
akkor tíz évig, ha ilyen könnyű - mert
üres - az ellenfél? Súlyosabb volna min-
den szó, ha lehetne valakinek az arcába
vágni. A szomorú dal fölhangzik most
újra, leül a fogoly a színpad szélén, és
csöndesen elsírja legnagyobb bánatát. Ez
Gothár Péter másik találmánya. Mást
jelent itt minden szó, mint amit egyéb-
ként. Az ország legrégibb s leghíresebb
összeesküvője szívből sóvárog a boldog
megegyezés után, szeretné az uralkodót
és az egész kormányt őszintén szeretni,
most döbbent rá arra, hogy nem adatott
meg az ő kérlelhetetlen igazságérzeté-
nek, ami másutt bárkinek kiváltsága: be-
csületesnek maradni a lojalitásban, tap-
solni a királynő születésnapján, dicsérni
az Infánst és Felséges Nagybátyját, a
Régenst, megalkuvás nélkül. „Miért bánt
velem ilyen mostohán a sors, miért fosz-
tott meg az egyetértés, az odaadó helyes-
lés, a lojalitás gyönyörűségétől, a hata-

lommal való egység kellemes érzésétől,
attól a boldog lelkiállapottól, hogy meg-
engedem az elkerülhetetlen politikai szük-
ségességek bekövetkezését, és élvezhe-
tem ráadásul azt is, hogy nem kell az elő-
idézésükkel fáradoznom, megelégedhe-
tem az elfogadásukkal." Ezen nem lehet
nevetni.

Nincsen semmi a véletlenre bízva. A
jelmez és a díszlet - Cselényi Nóra, Kon-
dákor Tamás és a rendező munkája -
gondosan ügyel az apró részletekre. A
provokátort a vörös esőköpeny és a csuk-
lójára akasztott kis barna műbőr táska
jobban jellemzi egy hosszú bemutatás-
nál. A rendőrszoba háromszög alakú,
sarokban fut össze hátrafelé a két oldal-
fal. Háromszög a lámpa, s háromszög-
csészékből isszák a kávét. Minden más,
mint ahogy várnánk, minden olyan ide-
gen. Akár egy rossz álom. S bár ebben a
rossz közérzetben következetesen meg-
tart végig a rendező, nem egyenletes az
előadás mégsem, a megrázó és felkavaró
jeleneteket könnyű tréfálkozások köve-
tik, s ami nagyobb baj, unalmas percek,
kivált a harmadik felvonásban. A humor
nem irtandó eleve ebből a darabból, csak
a poénkodás. Van rá, sajnos, példa. Talá-
lóbb és súlyosabb az eredeti szövegben
az uralkodót sértő disznó és vén disznó,
mint helyette görényt és ,f .. kalapot
mondani. Még két helyen bántó - mert
fölösleges - a káromkodás. Meg lehet
békélni viszont a rendőrfőnök és a provo-
kátorfeleség varrógépes aktusával, noha a
kettejük ilyetén viszonyára célzás sincs a
darabban, a hatalom feltétlen tisztelete
szépen tükröződik benne. S igazi telitalá-
lat a főnök úr és a provokátor „szerelmi
kettőse", ennek itt funkciója van: hátbor-
zongatóan mutatja a gyarló ember mani-
pulálhatóságát; nem kell sok, és tudunk a
legszentebb érzéseinkkel a Gonosznak
hódolni, oly vonzónak látszik néha.

Egy bizonyosság van: az örök bizony-
talanság. Kérdő mondatok szólnak kije-
lentő módban, míg kérdeznek egyszerű
megállapításokat. Máskor, a végszót meg
sem várva, kiveszik a szöveget egymás
szájából. Minden másképpen van. Ezt
szolgálják a színészek is nagy alázattal,
de nem egyforma eredménnyel. Koltai
Róbert jó provokátor, kitűnő komikus,
csak túl sokat viccel. Meggyőző igazán a
harmadik felvonásra, kezdi fogolyként
megérezni a szabadság ízét. Teljesen in-
dokolatlan viszont kérdezni gyámoltala-
nul az utolsó mondatot („Éljen a szabad-
ság!"), pontosan értjük anélkül is, meny-
nyire kell komolyan venni - bár ez in-
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kább a rendező számlájára írandó. Csá-
kányi Eszter sokkal jelentősebb, mint
csöppnyi szerepe a rendőr feleségeként,
Bezerédy Zoltán egy-két remek mozdu-
lata mellett sokat parodizál, és még töb-
bet kiabál. Visszafelé gombolyítva hi-
telesebbnek látszik már Jordán Tamás
bágyadtsága az első jelenetben, de így
sem elfogadható, mert magára hagyja a
foglyot a legfontosabb résznél. Lukáts
Andor hibátlan. Ellenállhatatlan az első
felvonásban, a tábornok hadsegédjeként,
hűvösen fölényes, és félelmetes a har-
madikban. Olyan figurát alkot, amellyel
Mrozek is, Gothár is meg lehet elégedve.

Kétszeresen jellemző a befejezés az
egész előadásra. A rendőrök kölcsönös
letartóztatása igen hangsúlyos a végén,
de csak a darabban. A színpad egy nagy
kapkodás, jelentős mondatok sorra ki-
húzva, kabarévá silányul a vége. Ugyan-
akkor az egyensúly itt végleg kibillenni
látszik, képletesen és a valóságban is.
Meginog a színpad, előre-hátra csuklik,

attól függően, hogy itt vagy ott lépnek rá
erősebben. Nem kell magyarázni, ilyen
ez a világ. Semmi sem biztos, de minden
lehetséges.

Slawomir Mrozek: Rendőrség (Pesti Színház)

Fordította: Kerényi Grácia. Díszlet: Szlávik
István. Jelmez: Jánoskút i Márta. A rendező
munkatársa: Rozsnyik László. Rendező: Ka-
pás Dezső .

Szereplők: Szilágyi Tibor, Cserna Antal .
Szombathy Gyula. Kovács Nóra, Reviczky
Gábor, Leisen Antal.

Slawomir Mrozek: Rendőrség (kaposvári Csiky
Gergely Szirtház)

A jelmezeket és a díszletet Cselényi Nóra,
Kondákor Tamás. Gothár Péter tervezte. Zene:
Kamondy Ágnes. Segédrendező: Mohácsi Já-
nos. Rendező: Gothár Péter.

Szereplők: Jordán Tamás, Lukáts Andor,
Koltai Róbert, Csákányi Eszter, Bezerédy
Zoltán, Karácsony Tamás.

NÁNAY ISTVÁN

Hanyatlás vagy erőgyűjtés?

Mozgásszínházi találkozó a Szkénében

Az ötödik nemzetközi mozgásszínházi
találkozó elmaradt attól a felfokozott
várakozástól, amely az előző négy talál-
kozó alapján, illetve a vendégszereplő
együttesek ismeretében jogosan kiala-
kult. Nem az átlagszínvonal volt gyen-
gébb, hanem egyrészt hiányoztak a fesz-
tivál arculatát meghatározó kiemelkedő
élmények, másrészt azok az együttesek,
amelyektől ez az élmény régebbi pro-
dukcióik alapján elvárható lett volna,
most fáradtabban szerepeltek.

A találkozón - amelyet a Budapesti
Műszaki Egyetemen az MTA-SOROS
Alapítvány, a Francia Kultúrintézet, a
Kortárs Művészeti Fórum és az ÁISH
támogatásával hagyományosan a Szkéné
Színház rendezett - nyolc együttes vett
részt. Az előadások jó része a befelé for-
dulásról, de a gondolattalanságról, az
öncélú megoldások kereséséről, a
közhelyességről is tanúskodott.

A lengyelországi Koszalin Műszaki Egye-
temének hallgatóiból alakult a Teatr Blik,
amely Vidám titok című előadásában
Franz Kafka. Lewis Caroll s mások művei
alapján egy férfi életútját, az ember
elidegenedésének folyamatát akarta
ábrázolni. A kilenctételes mű azonban
sem gondolatilag, sem formailag nem
hozott semmi újat, hiába kerestük műso-
rukban Kafka szellemét, Caroll szürrea-
lizmusát, csak banális helyzetek közhe-
lyes megfogalmazását kaptuk a férfi-nő
kapcsolatról, a többség és az egyén viszo-
nyáról, a kisember kiszolgáltatottságáról.

Az eredeti gondolat hiánya jellemezte a
Bonnban működő Die Raben együttes
Játék félelem ellen című darabját is, de
ennek az előzővel ellentétben a technikai
kivitele igen jó színvonalú volt. A színtér
jobb elülső sarkában végtelen lassan
kivedlik egy bogárpáncélból A férfi. Egy
alagútszerű folyosón vánszorog végig,
miközben a színésznek nemcsak a lassú
mozdulatait látjuk, hanem felnagyított
árnyát is, így minden gesztus meg-
kétszereződik. Amikor A férfi hátul eltű-
nik, előjön és helyét keresi a világban Az
asszony, majd egy padnál találkozik a két
ember, de nem tudnak egymással mit kez-

Csákányi Eszter (Az őrmester felesége) és Jordán Tamás (Rendőrfelügyelő) a Rendőrségben
(Csiky Gergely Színház) (Fábián József felvételei)


