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A revizor - ötletekből

Falusias kép fogadja a közönséget a
szolnoki Szigligeti Színház Horváth Jenő
rendezte A revizor-előadásán. Fa-
rönkökből ácsolt, ütött-kopott kerítés fogja
körül - háttérként - a színpadot, a fakapu
düledező, a színpad jobb oldalán emeletes,
erkélyes, tornácos faház. Középen, az
udvaron asztal szék kel, baloldalt talicska.
Minden egységesen piszkos, kopottas
faszínű.

Hosszú nyugalom után átmegy a színen
egy szolgáló, kezében egy-egy vödörrel.
Járása, tartása, az arcára festett fehér folt a
faarcú bohóc képzetét kelti. A színfalak
mögött a vödröket kiönti, és az üres
vödrökkel visszatér. Egy szolga seprűt
húzva maga után végigmegy a színpadon.
Majd megjelenik a polgármesterné fehér
alsóneműben, bevonszolja magát, lerogy
az asztal melletti székre, és hosszan, üres
tekintettel néz maga elé. Egy idő után
felkel, átmegy a ház sarkához, hátát
nekiveti a gerendának, hozzádörgölőzik,
vakarózik, akár a disznók. Aztán jön a
polgármester, szintén alsó-neműben,
asztalhoz ül, bicskával - amúgy
magyarosan! - szalonnázik. A házból
ezalatt zongoraszó hallatszik, Mária
Antonovna játszik - hamisan. A fals
hangoknál a szülők lemondóan
összenéznek. Kisvártatva egymás után
megjelenik a járásbíró, a kórházgondnok,
az iskolamester. Tökkelütöttek, elrajzolt
figurák, bennük is van valami bohócszerű.
Zavartan téblábolnak az udvaron,
összebújnak, falkában nagyobb bizton-
ságot éreznek.

E hosszú, néma expozíció után hangzik
el a darab kezdő mondata: „Uraim! Azért
kérettem önöket ide ..."

Igen erős atmoszférája van a jelenet-
nek. A szereplők, a környezet „lefoko-
zása" emberközelibbé, ismerősebbé teszi a
darab alakjait. Egy megmozdíthatatlan
világ képét idézi a jelenet, olyan világét,
amelyben a polgármester, a hivatalnokok a
revizor érkezéséről szóló levél tartalmát
sem képesek felfogni. Csak akkor bolydul
meg a színpadi élet, amikor Bobcsinszkij
és Dobcsinszkij jelentik: idegen van a
fogadóban.

Ettől a perctől más lesz a játék stílusa,
hol realista, hol groteszk, hol torzkép-
szerű, de mindenképpen vaskos komédia,
pontosabban szólva: groteszk jelenetek-
kel megtűzdelt bohózat tanúja lesz a néző.
A sokat ígérő expozíció után a darab
kifejletével ellentétben - súlytalanná, tét
nélkülivé válik az előadás.

Azzal, hogy a szokásosnál kisstílűbb a
környezet, korlátoltabbak a szereplők, a
rendező meghatározta a játék hangvételét
is. Az, hogy a hivatalnokok a darab
szituációiban ütődöttként viselkednek,
számos találó, még több erőltetett hu-
morforrást von maga után.

A fogadói jelenetet realista vígjáték-

nak játsszák, de a szöveg kínálta komi-
kumot túlozva. Például amikor Bob-
csinszkij beesik az ajtón, elterül a földön,
és a polgármester így szól: „Mint egy
széttaposott béka . . .", a színész hason
fekve kihomorít, és hintázni kezd. A ko-
mikum túlhajtása a harmadik felvonásban
a legkirívóbb. Csak néhány epizód
illusztrálásként. Minden vendég demi-
zsonnal a kezében jelenik meg a polgár-
mester házában, s felváltva, de inkább
egyszerre töltenek az üres demizsonból
Hlesztakovnak. Egy pamlag és egy szék -
ez az összes ülőbútor, a pamlagon
Hlesztakov és a két nő ül, a széken a pol-
gármester. Amikor a revizornak nézett
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fiatalember belejön szerepébe, és sétálni
kezd föl s alá, haptákba vágja magát a
polgármester, s remegő térdekkel, fog-
vacogva hallgatja a pétervári történeteket.
Hlesztakov pedig szórakozottan felkapja a
széket, arrébb penderíti, s amikor újból
leül a pamlagra, a polgármester a földre
huppan. A sok bortól Hlesztakov
lerészegül, a polgármester karjába veszi, s
így viszi át a szomszéd szobába, lefekteti,
majd megjelenik, és mint egy zászlót,
kezében egy bilit tart. Diadalmasan kö-
rülhordozza, a polgármesterné és lánya
epekedve néznek az edény után, aztán egy
félreérthetetlen grimasz közepette a
polgármester átadja az éjjeliedényt a szol-
gának. A vendégek és a vendéglátók, mi-
után Hlesztakov lenyugodott, nekiesnek az
előre feltálalt csirkének, és vadul, a fé-
lelemtől egy pillanatra felszabadultan
zabálnak, a csontokat szanaszéjjel dobál-
ják. De említhetnénk a humor drasztikus
formáit a többi felvonásból is, Dobcsin-
szkij már-már érthetetlenségig fokozott
beszédhibájától a járásbíró sarokba vize-
léséig.

Az előadás során többször megjelennek
a már említett szolgák. Szögletes
mozdulatokkal csetlenek-botlanak, arcu-
kon torz mosoly. Nekik ehhez az egészhez
nincs közük. A bohóc-kisember „elődök"
folytatói ők. Egyedül ezek a figurák
jelentenek némi ellenpontot az elő-adás
egészének nevetségességével szemben. De
ez kevés. Ugyanis az előadásból hiányzik
a gogoli kettősség, a humor mellől a
tragikum.

Bobcsinszkij szívszorítóan tragikomi-
kus kérése például, hogy Hlesztakov „ott
fönn" csak annyit említsen: él itt és itt egy
bizonyos Bobcsinszkij nevű földbirtokos,
csupán kacagtató hóbort lett. A le-
leplezés, Hlesztakov levelének felolvasása
alig vált ki emóciót a szereplőkben,
mintha az előadásnak erre a részére ke-
vesebb figyelem és energia jutott volna a
próbák során. A polgármester dühe pa-
naszos morgolódássá szelídül, a szöveg
tartalmával ellentétben a szereplők még
pillanatnyi felháborodásra sem képesek,
talán a tunyaságuk miatt. Mintha eleve
beletörődnének a felsülésbe. Az igazi re-
vizor megérkezésének híre - amit
hangszórón hallunk - sem vált ki tényleges
megrendülést, úgy tűnik, az első pillanat-
ban fel sem fogják a hír lényegét. Aztán a
szereplők előremennek a színpad széléig,
és a közönséget nézve kutatják, vajon
melyik néző lehet az a bizonyos igazi re-
vizor.

A váltás, a komikum tragikumba for-
dulása elmarad, s ez egyúttal az elgondol-
kodtatás, az önvizsgálat lehetőségét is ki-
iktatja. Legfeljebb ki-ki a szomszédjaira
nézhet sandán, keresve: kell-e tőlük tar-
tani? Ám a szembesítésnek ez a formája
meglehetősen didaktikus, és megmarad
ötletnek.

Ha végiggondoljuk az előadást, a falu-
sias környezet - mivel a folytatás, a ki-
bontás következetlen - szintén ötlet ma-
radt, akárcsak a szolgák bohócszerűsége
és a sok-sok öncélúnak ható gag.

A cirkuszi forma, a közönség bevonása
a játékba Horváth Jenő egy másik szol-
noki rendezésében, az Állítsátok meg

Arturo Uit!-ban is megtalálható volt. S míg
az előbbi szervesen beépült a műbe az
utóbbi ott is ötletszerű maradt. A rendező
megtartotta Brecht instrukciójának
megfelelően a cirkuszi keretet, így az elő-
adás elején mint egy manézsba rohantak
be a szereplők, és ott mutatkoztak be. De
ki is tágította a cirkuszi formát, és a
cirkuszi utalások végig átszőtték az elő-
adást. A közönség bevonása a játékba vi-
szont önálló ötlet maradt, s mint ilyen
nem funkcionált megfelelően. Például a
gyújtogatást megelőző nagygyűlés jele-
netében néhány színész a nézők közé
ment, és onnan válaszolt a szónokoknak.
Tehát az előadás közönsége ekkor a
nagygyűlés közönsége lett. Ám ez itt és
most bár hatásos, mégis átgondolatlan és
megint csak didaktikus fogás, ezzel aligha
lehet felébreszteni a néző lelkiismeretét:
Te is felelős vagy a világban el-követett
gyújtogatásokért!

Ötletek, cirkuszi forma, közvetlen
kapcsolatteremtés a közönséggel. A hat-ni
akarás vágya szüli őket, de könnyen
válhatnak csupán divattá. A divatot előbb-
utóbb újabb divat követi, s a tör-
vényszerűen gyorsuló folyamat gátja lesz
a színházművészet fejlődésének.
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PÁLYI ANDRÁS

Németh László-i
játékstílus

„Azok, akik a drámában idáig hasonlít-
hatatlanul a legtöbbre vitték: a görögök
szinte kiküldték a színpadról a feltűnő
eseményt. Az eseményből tudatosan csi-
náltak háttért, melyről hírnökeik is nem a
dráma, hanem az epika nyelvén számoltak
be. Tudták, hogy a dráma lelke nem az
események, hanem az ember vívódása
köztük" - állapítja meg Németh László
egyik legszenvedélyesebb drámaelméleti
írásában, a Dramaturgiai babonákban, s a
Mathiász-panzióról szólva akár írói mű-
helyvallomásnak is felfoghatjuk e sorokat,
hisz az idézett színházi esszé abból az
időből való, amikor már a Mathiász-

panzión dolgozott. Másfél évtizeddel ké-
sőbb, 1957-ben, a Sajkódi estékben García
Lorca kapcsán visszapillantva saját drá-
maírói munkásságára, egészen máshová
helyezi a hangsúlyt: noha szép számmal
dédelgetett „arisztophanészi drámaterve-
ket" - jegyzi meg -, „végül is azokat a
témáimat írtam meg, amelyek nem rob-
bantották szét a valóság jelképévé lett
polgári ebédlőt vagy parasztszobát, sőt
egy lépést még hátráltam is : a történelmi
dráma műfaját támasztottam föl, amelyet
ifjúkoromban már Szabó Dezső a roman-
tika itthagyott pelenkájának nevezett".

Íme a Németh László drámaírói élet-
műve körül több évtizede fel-fellángoló
színházi vita két pólusa, ahogy az író
maga megfogalmazta. Egyrészt feltehető a
kérdés : a mai drámának és színháznak
valóban szét kell-e robbantania a valóság
jelképévé lett polgári ebédlőt vagy pa-
rasztszobát ahhoz, hogy igazán mai le-
gyen? Másrészt megkérdezhetjük, ami-
képpen sokan megkérdezték már: vajon
Németh László drámái nem hatalmas
dramatikus esszék, gondolatilag lenyűgö-
ző, ám színpadilag aligha életre kelthető
könyvdrámák? Ez utóbbi kérdésre ter-
mészetesen a Németh-bemutatók pusztán
adatszerű felsorolásával is válaszolhat-
nánk - s e tekintetben a veszprémi szín-
házat, mely most felújította a Mathiász-
panziót, előkelő rang illeti meg -, de ta-
gadhatatlan, hogy Németh László egy-egy
premierje sokkal inkább irodalmi, s nem
annyira színházi esemény volt, talán a
Latinovits Zoltán rendezte Győzelem
kivételével. A kérdést tehát nem úgy


