
előadást. Nem tagadom, hogy az első
félórában sokat nevettem, s mi több: mint
eddig a Katona József Színházban mindig,
színházban éreztem magam. De aztán
lassan elfogott a nyugtalanság: ha már egy
megcsavart biciklizést, egy bravúrosan
szellemes vívójelenetet, egy frappáns
Szacsvay-féle átváltozást láttam és
végigélveztem, képes leszek-e mind-nek
további kópiáin is ilyen jól szórakozni -
mert az már akkorra lassan kiderült, hogy
irt egyéb nem lesz. Vannak az-tán gegek,
melyek nem is oly szórakoztatók, a
hatalmas királyi bábuk például oly sután
nem esztétikusak, hogy szellemesek se
lehetnek, de nem ez a lényeg: az ötletek
java része igazán jó, sőt kitűnő. Nem is az
a baj, hogy kevés van belőlük. Az a baj,
hogy bármennyi lenne: kevés lenne. Vagy
túl sok - ami, végeredmény-ben egyre
megy.

És nagyjából ez a helyzet a színészek-
kel is. Ha elgondoljuk, hogy képtelenül
szegényes alapanyagból építkeztek, mert
az „eredetit" nem hozhatták, „paródiában"

viszont nem voltak megírva, csak
csodálhatjuk tehetségüket, leleményüket,
csapatszellemüket - de ha elgondoljuk,
mire képesek ezek a színészek megírt
szerepekben, rájövünk, hogy csak sápadt
visszfényeit kapjuk szikrázó tehetségük-
nek. Sajnos, akaratlan paródiáját kaptuk a
mottónak: itt valóban mindenki dolgozott
egyért, de az az egy - az ügy - vaj-mi
keveset nyújtott mindenkinek. Nincs olyan
Három testőr-feldolgozás például,
amelyben Richelieu bíboros ne len-ne
hálás, sőt parádés szerep; itt csak
kilúgozott, elvidámkodott helyzetek és
néhány vicces rigmus jutnak neki. Bene-
dek Miklós így is kétszer jut el saját
legjobb színvonaláig: Bonacieux kihall-
gatásánál és a Myladyvel eljárt erotikus
tangóban - mozgással és mimikával. Mi
lenne, ha még szövege-szerepe, mondjuk,
figurája is lenne? És a többiek is sorra:
Helyey László kitalálja Athos fásult,
mindenen már túl lévő míszségét, Dörner
György Aramisnak az álmos pózok mögött
sunyin leskelő falmellékiségét, Újlaki
Dénes Porthos tohonya őnelégültségét,
Gáspár Sándor D 'Ardagnan bumfordi-
bugyuta kamaszbáját, a két narrátor közül
Szacsvay László ismét kitalálja
megunhatatlan faarcú önmagát, Vajda
László mackós „spätjeít " kamatoztatja de
ők legalább helyzetbe jutnak, kényszerítve
vannak, hogy kitaláljanak valamit, mert ha
nem, leáll a játék. A többiek inkább csak
sodród-nak, teszik a dolgukat,
elbíbelődnek a

fizikai és vokális produkciókkal; Ol-
sayszky Éva és Gelley Kornél például
virtuózul adják elő az operaparódiát, de
hát azon kívül, hogy operaparódiát
virtuózul adnak elő, ők színészek (kitűnő
színészek) is lennének, akik A három test-

űrnek mégoly parodisztikus változatában
is két fontos szerepet alakítanak. Bodnár
Erika láthatóan nem találja a ki-utat: hogy
lehet eljátszani Myladyt, a végzet
asszonyát, a nagy és közveszélyes
cselszövőt, ha sem báját, sem ármányait
nem szabad komolyan venni ? Így aztán
mindkét irányba - a szó szerintibe s az át-
tételesbe is - meg-megindul, aztán, hogy
nem lel támaszpontot, riadtan visszakozik.
Más, jeles karakterszínészek, mint Márton
András (Rochefort) vagy Kátay Endre
(Tréville kapitány), a rendelkezésükre álló
szűk színpadi időben nem tud-nak eljutni
odáig, hogy kitalálják magukat, legföljebb
ismert „présence"-ukat hozzák. Az olyan
színészek pedig, mint Papp Zoltán (XIII.
Lajos) vagy Szirtes Ági (Bonacieux-né),
akiket eddigi tapasztalataink szerint -
mindenekelőtt a darabnak, illetve a
rendezőnek kell helyzetbe hoznia, hogy ki
tudjanak bontakozni, ebben a közegben
teljesen el-szürkülnek.

Most már A három testőr sorsát a kö-
zönségre kell bízni. A Katona József
Színház felfutóban van, és ilyenkor, mint
köztudott, az erős sikerek elviszik a hátu-
kon az ingatagabbakat is. Kijózanító
sorokat olvastam épp a minap az egyik
vezető angol kritikustól, az Observerbe
író Robert Cushmantől: „A kritikusok
egyik leggyakoribb hibája, hogy olyan
gyengeségekre és logikátlanságokra mu-
tatnak rá, amelyek az égvilágon senkit
nem zavarnak majd az adott előadás él-
vezetében." Szaklapba írtam, hódolhattam
ennek a vétségnek, de egyetlen nézőtől
sem veszem zokon, ha élvezi majd A
három testőrt.

Alexandre Dumas: A három testőr (Katona József
Színház)
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„A levegő vidékies"

A revizor Kaposvárott

A polgármesterné szerint ebben a város-
ban „a levegő vidékies".

Szóval ő is tudja. Anna Andrejevna, a
legelső elöljáró felesége. Fitymálóan, ta-
pasztalt keserűséggel mondja ki, mint
valami verdiktet. S Hlesztakovnak
mondja, aki viszont pontosan úgy „vá-
rosias", ahogy azt vidéken elképzelik.
Gogol darabjában másutt is, mások is
utalnak rá: ők nagyon is tisztában van-
nak vele, milyen provinciális körülöttük
minden.

Egyet nem vállal senki. Önmaga pro-
vincializmusát. Mások, azok igen, a kö-
rülmények, no persze, sőt, még a levegő
is - csak mi magunk vagyunk kivételek.
Áldozatok, kiszolgáltatottak, szenvedők.
A kisszerűség, a pitiánerség, az ízléste-
lenség, a beszűkültség, a tehetségtelen-
ség, a sötétség, az unalom, a pöffeszkedés,
a kéz kezet mos, a manipuláció- ez mind
sújt minket, ezt mind érzékeljük, még el
is ítéljük, de hogy napról napra sze-
mélyesen hozzájárulunk, létrehozzuk,
megtestesítjük és akarva akaratlan to-
vábbfejlesztjük, azt már nem.

A városok telve vannak velünk,
vidékiekkel, akiknek megvan az elképze-
lésünk a nagyvilágról. Más városokról,
amelyekben a többiek is városiasak. Nem
csak mi, egy szál egyedül.

Tovsztonogovnak is megvolt a kulcs-szava
A revizorhoz, amikor Leningrád után,
idestova egy évtizede, Pesten is színre
vitte. A félelem. Az ő városában a
kozmikus, eleve létező félelem tartott
hatalmában mindenkit. Ott valamennyien
szüntelenül várták a revizort, mert tudták,
hogy el kell jönnie, be kell számoltatnia.
Úgy várták, mint a végítéletet. Fatalista
beletörődéssel, részeként a világ
rendjének, amelyben vannak hivatalnokok
és vannak revizorok.

Ezért Tovsztonogov előadásában a
mindenütt jelenlévő félelem kapott szer-
vezőszerepet. A polgármester és emberei
alig várták, hogy belévetíthessék valakibe
gyötrő rettegésüket. Bárkibe, aki idegen.
Az ő Hlesztakovjuk ettől a tár-



gyára leső kollektív szorongástól nőbe-
tett Revizorrá.

Ha a rendező mélyebben - sőt, ha
egyáltalán - gondolkodik, akkor szük-
ségképpen rá kell ébrednie, hogy Gogol
vígjátékát nem keltheti életre valamely
belső, lényegi vezérmotívum nélkül.
Vagyis anélkül, hogy azt a világot, amely-
ben a történet játszódik, ab ovo meg ne
határozza. Az „irodalomközpontúak", a
„műtisztelők" az ilyesmiben persze
eretnekséget gyanítanak: minek - úgy-
mond - kitalálni valamit, ami nincs benne
a szövegben. Hiszen A revizor képlete
tökéletes és világos. Korrupt városi
tisztségviselők - éppen, mert vaj van a fe-
jükön - bedőlnek egy félreérthető lát-
szatnak. Ez a sztorikeret, másként az a
pszichológiai alap, amelyre minden szere-
pet és jelenetet fel lehet építeni. A cse-
lekmény pedig önmagáért beszél. Így
vallják azok, akik a klasszikusokat védel-
mezni óhajtják a belemagyarázástól,

Láttam előadásokat, amelyeket csak-
ugyan sikerült megóvni e fertőzéstől. Azt
sem állíthatom, hogy nem akadtak
bennük jól megoldott jelenetek, figurák,
helyzetek. De a részletek ezekben a mun-
kákban sohasem álltak össze. Mert A re-
vizor egész kompozícióját mégsem ele-
gendő erre a látszólag magától értetődő
történetlogikára építeni.

Á történetet ugyanis megoldhatjuk vele,
de az emberi történéseket, tehát
éppenséggel a drámát nem bonthatjuk ki.
Mindjárt a kiindulópontnál bajok tá-
madnak. Magában a szövegben nincs rá
magyarázat, miért hiszi el mindenki, hogy
Hlesztakov, ez a nyilvánvaló ficsúr -
hogy azt ne mondjuk, nyikhaj - azonos
egy teljhatalmú revizorral. A helyzetsor,
amellyel Gogol „felvezeti" a tévedést
egészen a polgármester és Hlesztakov
fogadóbeli találkozásáig - a jó barát
figyelmeztető levele, majd a Dobcsinsz-
kij-Bobcsinszkij duett -, nos, önmaguk-
ban sem ezek a dramaturgiai előkészüle-
tek, sem az indokolt hivatalnoki ijedel-
mek: nem hitelesítenek egy ilyen kardiná-

lis melléfogást. Egyszerűen valószínűt-
len, hogy ez a dörzsölt polgármester - -
aki a saját közegében kétségkívül veze-
tésre termett - egyszer csak ennyire el-
veszti a fejét. De hát nemis veszti - Gogol
van olyan jó dramaturg, hogy éppen el-
lenkezőleg: Anton Antonoviccsal képvi-
selteti az általános riadalmon úrrá levő,
viszonylag higgadt hangot. Hiszen a
polgármester, amint barátja leveléből ér-
tesül a várható revizori látogatásról,
azonnal egybehívja a város elöljáróit, s
kinek-kinek meghagyja, mire vigyázzon a
maga területén. S amikor Dobcsinszkij és
Bobcsinszkij berontanak a fogadóbéli
ismeretlen hírével, akkor is ő az, aki
tudja, hogyan kell viselkedni. Elmegy
Hlesztakovhoz, felkészülve, hogy
megvesztegeti. Ez a polgármester
szorong, de azért mindent úgy tesz,
ahogyan a magához való józan esze
diktálja revizor-csapás esetén.

Kérdés: van-e a polgármesternek rutinja
ennek a vésznek az elhárításában ?
Feltehető, hogy nincs. Gogol egyetlen
szóval sem céloz rá, hogy Anton Anto-
novics már megélt volna hasonló pro-
cedúrát. Inkább azt sejteti, hogy neki is, a
város többi hivatalnokának is csak
fogalmai vannak az ilyesféle, inkognitó-
ban végrehajtott, magas ellenőrzésről,
amit egyenesen a fővárosból irányítanak.

Ez nagyon fontos. Ha Anton Antono-
vics és csapata eleddig legfeljebb járási,
netán kormányzósági szintű vizsgálatok-
hoz szokott, abból sok minden követke-
zik. Ismét csak a vidékiesség fogalmához
jutunk. Mert ezek az emberek egyfelől
csak a vidéki szokásokra tudnak építeni:
az ellenőrt minél jobban kell elszállásol-
ni, jól kell lakatni, le kell itatni, meg kell
kenni. Másfelől viszont mégis bizony-
talanok, hiszen egy pétervári kormány-
tisztviselő bizonyosan másféle ember,
másféle stílus, mint amit ők ismernek.
Ismeretlen - tehát számukra a képzelet
képes csak megteremteni. A vidékies
képzeletük, amely revizorügyben jellem-
zően ambivalens: a saját vacak kis gya

korlatuk tapasztalata a „nagyvilágról"
alkotott tétova elképzeléseikkel elegye-
dik.

Ebben a beágyazottságban lehetséges A
revizor alapszituációja. Vagyis nem
csupán pszichés magyarázatában gyöke-
redzik, nem is az egyes jellemrajzok
rendszerében, s még kevésbé oldható meg
olyan felületi ábrázolatokkal, amelyek
ütődöttnek mutatják a szereplőket. Mint
minden valamirevaló drámai alkotás, úgy
A revizor is csak az adott drámai világ
állapotából vezethető le. A szín-padnak
pedig ezt a konkrét helyzetállapotot kell
megérzékítenie.

Tovsztonogov a totális félelem állapo-
tába horgonyozta le előadását. Gothár
Péter a vidékiességbe. Úgyszintén egy
állapotba, amely úgyszintén megjelenítést
követelt.

*

Nem azért hivatkozom Tovsztonogov
produkciójára, amikor a Gothárét tagla-
lom, hogy ezzel eleve egy meghatározott
rangra-polcra helyezzem az utóbbit. A
mechanikus hasonlítgatást egyébként sem
kedvelem, ebben az esetben pedig
végképp nem az érdekel, hogy mihez ké-
pest értékelendő a kaposvári előadás.

Tovsztonogov azért kívánkozik ide, mert
- mint megpróbáltam kifejteni -
közelítésmódja a darabhoz megegyezik a
Gotháréval. Az eredmény azután,
amelyhez eljutottak az elemzésben, már
eltérő jellegű feladatot jelölt ki számuk-ra.
Á leningrádi (és a pesti) előadás körül-
ményeit tekintve meglehetősen korhű volt;
bútorok, ruhák, kellékek a múlt század
megfelelő tárgyi kultúráját idézték. Ezzel
szoros összefüggésben a játékmód, a
színészi gesztusvilág is őrzött bizonyos
konvenciókat, viselkedésformákat és
hangsúlyokat. Ahogyan mondani szokás :
kosztümös előadás volt ez. A
kaposváriaké pedig nem az.

De ennek a különbözőségnek semmi
köze az úgynevezett modernséghez.
Tovsztonogovnál korszerű volt min-
denekelőtt a gondolat s természetesen a
játék szervezettsége, a rendezői effektusok
használata. Ő azért tarthatta meg a
kosztümöket - díszlete alapvető realisz-
tikusságával együtt -, mert az ő generális
helyzetállapota, a félelem a szereplők
idegeiben, zsigereiben, reflexeiben élő
valami.

Gothár választott feladványa a vidéki-
esség, s ez több, mint tudatállapot. Ez a
valami már környezet- és tárgymegha-
tározó. Stílusszabó. Olyan koordináta-

Gogol: A revizor (kaposvári Csiky Gergely Színház). Csákányi Eszter (Marja Antonovna), Lázár Kati
(Anna Andrejevna), Máté Gábor (Hlesztakov) és Koltai Róbert (polgármester)



rendszer, amelyet következetesen alkal-
mazni kell a színpad valamennyi elemé-re.
Ettől függnek a díszletek, a jelmezek, a
színészi habitusok.

Mégpedig azért, mert a vidékiesség
csak mai lehet a színpadon. Egy korhű,
kosztümös változatra ugyanis nem ismer
rá a közönség. Hogyan vidékies egy
szalonkabát, egy cári egyenruha, egy orosz
városka polgármester-feleségének
őltözete, netán lakásának belseje? A mi
szemünkkel nézve, minden egyforma, ami
historizál, pontosabban: ami felidézi a
kívánt korszakot, utal a régmúltra, de azon
belül már alig-alig képes differenciálni.
Tovsztonogov sem bajlódott ezzel. Nála
például a polgármester viselni tudja az
egyenruhát (legfeljebb a dísz-kard snassz
egy kicsit), és a többiek ruházata is inkább
az adott figura társadalmi hovatartozására,
valamelyest pedig a karakterre utal, nem a
környezet állapotára.

A kaposváriak viszont azt akarják, hogy
a néző azonnal eligazodjon. Amint leült,
lássa Gogol városát. Természetesen a saját
tapasztalatainak, élményeinek
megfelelően. Ráismerni csak arra lehet,
amit ismerünk.

Nem arról van szó, hogy Gothár Péter
és É. Kiss Piroska közös színpad-terve,
meg Szakács Györgyi jelmezei „egy az
egyben" naturalizmussal teremtenének
meg egy mai vidéki várost. Abban a
díszletben nem lehetne eljátszani A
revizort, mert Gogol költőibben realista. A
kaposvári külsőségek nem utánozni
akarnak - éppen azért nem, hogy többek
lehessenek, mint külsőségek.

Ez a színpad jelekbe (nem jelzésekbe!)
igyekszik sűríteni a vidékiesség állapotát.
S ugyanakkor színházi vonatkozásban egy
szellemes ötlettel mindjárt „nyit" is a

világra: a horizonton felénk homoruló
célkaréjban ott állnak Mejerhold egykori
nevezetes lengőajtói. Kissé emelt színen; a
küszöbök és a színpad síkja között
körbefut egy lejtős plató, olyasmi, mint az
üldözéses kerékpárversenyek pályájának
betonteknője. Az ajtókhoz tehát mindig fel
kell kapaszkodni, mintha csak falra
mászna az ember, s aki belép, az mindig
szinte beesik a játéktérbe, mint egy
katlanba. E katlan közepén téglalap alakú,
hatalmas, se vége-se hossza tárgyalóasztal
terpeszkedik. „Ő" az egyetlen bútordarab.
S a célnak megfelelő metamorfózisokon
megy át a játék során. Hlesztakov ágya
lesz a fogadóban, aki azután rajta rogy
majd össze részegen a polgármester
szalonjában, de megteszi a „hölgyek"
budoárberendezéséül is.

Miért jó ez a behemót tárgy ebben az
előadásban? Nem azért, mert funkcionális;
fontosabb, hogy jellegzetes. S éppen
eltúlzott egyedülvalóságában, méretei-ben
asszociatív. jobbára mindegyikünk
életéhez hozzátartoznak ezek a monstru-
mok. Dolgozószobák, konferenciatermek,
főnöki „eligazítások" örök kellékei.
Státusszimbólumok s egyszersmind
munkapadok azok számára, akik e
hosszúkás tákolmányok mentén értekezik
át fél életüket.

A ruhák viszont alig szembeötlőek.
Szürkésbarnás öltönyök, nem a legutolsó
divat szerint, de nem is özönvíz előtti
kiadásban. Viseltesek, hiszen hivatalnok-
gazdáik voltaképp munkaruha gyanánt
viselik őket. S jellegtelenek, mint akiken
lógnak. Kivétel a tervezőnek egy találó,
finom megfigyelése, amelyet „könyörte-
lenül" érvényesít: valamennyi nadrág
bokáig ér, a zoknik virítanak. E megol-
dásban nincs semmi rosszindulat, ez maga
a realizmus hogy, hogy nem, valóban a
kinőtt nadrágok hazája vagyunk. Szakács
Györgyi ruhái nem uniformisok;

s mégis megtalálja az egyformaság jel-
lemzőit. Fontos például az ingek egysé-
gesítése. Ezek a bordó, nyakkendő nél-
kül használt ingek összemosódnak a za-
kókkal, egyéb felsőrészekkel, és eléggé
semlegesek is, miközben azért kétségkí-
vül meghatároznak a látványban egyfajta
nyomatékos egyhangúságot. A rövid
nadrágszárak realizmusának talaján ha-
ladva tovább, ezeknek a fehérneműknek
persze inkább pöttyös avagy kockás
mintázatúaknak kellene lenniök, „hoz-
zájuk való" csíkos nyakkendőkkel. Úgy
volna tökéletesen hiteles. Mégis helye-
selhető az eltérés ettől a kézenfekvő, a
valóságos ízléstelenséget - helyesebben
ízlést pontosan leképező hűségtől a
stilizáció felé.

Gothár rendezésén végigvonul ez a
kettősségre való törekvés: bizonyos
részletekben megragadni a mindennapok
naturalizmusában, ugyanakkor túl is len-
dülni azon. Mégpedig azoknak a tár-
gyaknak a segítségével, közreműködésé-
vel, amelyek a leghétköznapibbak. Jó,
mert csakugyan jelképes példa erre a pol-

Hlesztakov (Máté Gábor) és a polgármester (Koltai Róbert) A revizorban (Fábián József felvételei)



gármesterék „ágyjelenete", amelyet szinte
kroetzi stílusban játszanak a színészek - a
polgármester vetkőzés közben zoknijával a
lábujjait törölgeti -, de az egész szcéna a
leeresztett, hitvesi ággyá alakult jókora
lámpatesten zajlik, ami vagy húsz centivel
a föld felett lebeg. A trivialitás
majdhogynem költői - szó szerint -
elemelése látható itt; a naturalizmus, amint
éppen átcsúszik a groteszkbe.

Hasonlóképp tud bánni Gothár az
asztallal is, amikor a rajta álomba részege-
dett Hlesztakovval együtt, mint valami
bizarr ravatalt, Zemljanyika és Hübner
elragadtatottan pörgetik az előadás első
részének végén. A kerekekre szerelt
építmény mintegy életre kel ebben az
eszelős körforgásban, hátán az önkívületbe
dermedt szélhámossal. Az igazán sűrű, az
elsősorban érzékletes színpadi képeket
mindig lehetetlen leírni, hiszen erejük
éppen a verbalitás ellentétében, a
vizualitásban rejlik. Gothár filmen is
megteremti ezeket a
„megfoghatatlanságukban" kifejező
mozzanatokat, hely-színeket,
hangulatokat.

Színpadon ezekhez még hozzá tud adni
valami lényegeset: a tárgyak akcióban való
megelevenítését. És ez több, mint - a szintén
nem lebecsülendő - funkció-váltási
képesség.

*

A produkció képi világával éppen azért
kell mindenekelőtt és a lehetőséghez
mérten hosszan foglalkoznunk, mert A
revizor kaposvári megvalósítását alap-
vetően az a közeg határozza meg, amely-
ben a szereplők mozognak. Ez annyit tesz,
hogy a színészi játékmódot, az egyes
alakításokat is csak ennek függvényében
lehet megítélni. Mert bármily furcsa, előbb
jelent számunkra valamit például a
polgármesternének és leányának meg-
jelenése - mondhatni: exteriőrje -, mint-
sem a figuráknak alkalma nyílna akár
megszólalni is. Hadd hivatkozzam ismét a
Tovsztonogov-előadásra: amott a hölgyek
túlcukrosított, agyonfodrozott, amolyan
„általános" ízléstelenségben jelentek meg;
a kosztümök mindazonáltal drágák,
mívesek, dámásak voltak. Azután a
színészek eljátszották az ezekhez illő pi-
piskedést, bugyutaságot, élvetegséget
ésatöbbit. A jelmezkarakter szabta meg a
benne színre lépő karakter gesztuskon-
vencióját.

Amikor Gothár először is időtlennek
fogja fel A revizor történetét - követke-
zésképp mainak -, s ezért jelen idejű kör-

nyezetbe helyezi, akkor a színész számára
másféle feladatot jelöl ki. Nem azt várja
többé, hogy viselkedjen egy úgy-ahogy
rekonstruált múltbeli módi szerint, nem
azt, hogy alakítson kitalált, hálás figura-
fikciókat.

Ezen a színpadon a színész csakugyan a
„létezésbe vetett", persze nem annyira a
filozófiai, mint technikai értelemben. Itt az
a dolga, hogy egész gesztusrendszeré-ben
mai legyen, másként: viselkedjen
ugyanúgy - hiszen szerepet játszik -, de
természetesen. Próbálja meg a lehető
legkevesebb „alakítást" alkalmazni, illetve
ne egy másik kor és társadalom viselke-
désmintáit másolja a színre, hanem azét,
amelyikben ő maga is él. És mint gyakran
tapasztaljuk, ez a nehezebb kihívás, mert a
„múlt századi kosztümösségnek"
megvannak a sztereotípiái színészetünk-
ben (ami persze nem azt jelenti, hogy
játékkultúrája is), viszont az úgynevezett
mai életet, valóságosan, nem lehet pa-
tentekből létrehozni. A színésznek meg
kell próbálnia minél póztalanabbul ját-
szani - ami viszont természetszerűen
szürkébb színi világot eredményez.

A helyzetet „bonyolítja", hogy bár ez a
relatív szürkeség ebben az esetben nem
csupán eredmény, hanem egyenesen cél is
- hiszen ezt a vidékies A revizort nem is
szabad csillogóan játszani, nem enged-
hető, hogy az egyes figurák „villogó"

kabinetalakítások legyenek -, mégsem
vállalható a szürkeségkoncepció úgy, mint
az unalmas avagy kidolgozatlan, netán
lapos előadás szinonimája.

Vagyis Gothár drámaértelmezésével
alaposan megnehezíti a saját s persze a
színészei dolgát is. Fel kell oldaniok az
ellentmondást a cél és az eszközök között.
Úgy kell jelentékenynek, élvezetes-nek,
találónak lenniök, hogy jelentéktelen,
kisszerű, valójában körvonalazatlan
masszaembereket állítsanak elénk.

A rendezés ezen a „vonalon" nem felel
meg maradéktalanul vállalt szándékának.
Nem azért, mert a kaposvári színházban
ma kevés a „bölény", a „nagyformátum",
vagy ha úgy tetszik: az átütő személyiség.
Énnek a társulatnak változatlanul az a
legfőbb erőssége, hogy tagjai intenzív
jelenlétre képesek, még azok is, akik nem
tekinthetők a mesterség virtuózainak.
Most is mindannyian odaadóak, és
meghatározott feladatkörükön belül
maradnak. Így például a hivatalnokgaléria
tagjai, akik közül senki sem „szerepel",
senki sem épít magánziccerekre - ők
valóban csaknem egyformák, és áldo

zatosan vállalják is, hogy együttesen, az
általuk képviselt hivatalnokság fogalmát
testesítik meg, nem egyéniségeket.

Hogy ennek ellenére olykor hiányér-
zetet keltenek, arról A revizor szerepdra-
maturgiája „tehet". Gogol darabja
klasszikus vígjátéki helyzetekre felépített
szerepdarab. Ahogyan Hlesztakovot a hi-
vatalnokok s még a két mitugrász föld-
birtokos, Dobcsinszkij és Bobcsinszkij is
sorban lepénzeli, az egy írói bravúr-
sorozat, szkeccs-parádé és „variáció egy
témára". Nem véletlen, hogy ezeket a
szerepeket általában nagy színészegyéni-
ségekre osztják, hiszen jutalomjátékokat
kínálnak. Gothár előadásában erről ter-
mészetesen le kell mondanunk, és ez
rendjén való is, de az általános előadás-
koncepció mégsem mentesít a gyakorlat
kidolgozott teljesítése alól. És ezekben a
jelenetekben a rendezés fantáziátlan,
hagyja, hogy egyszerűen megtörténjenek a
találkozások Hlesztakovval, egyedül őrá
összpontosít, ahelyett, hogy meg-keresné
a színészekkel mindannyiuk egyedi
megoldásait.

Viszont Dobcsinszkij és Bobcsinszkij
alakítóinak (Bezerédy Zoltán és Lukáts
Andor) engedélyezi az úgynevezett figu-
rateremtést. Ok élnek is a lehetőséggel, és
olyannyira „színesek", hogy A revizor
bármely más előadásában a helyükön len-
nének. Hangsúlyozom: e két élesen meg-
rajzolt alak kiváló színészi teljesítmény,
ám rendezői következetlenségnek tartom,
hogy a többiekhez képest betétszá-
mokként fordulhatnak elő.

Elégedetlenkedem továbbá a két fő-
szerep birtokosával, a polgármestert ját-
szó Koltai Róberttel és Hlesztakovként
Máté Gáborral. Nem tiszteletkörként
írom le, hogy kifogásaim persze viszony-
lagosak; önmagukhoz mérten telne tőlük
több. Több munka. Több pontosság.

Rendezői restséget vélek felfedezni
gyakorta általánosságokba vesző, „elke-
nő" játékukban. Koltaira főként az első
részben jellemző, hogy saját patentjeiből,
irgum-burgum arckifejezéseiből és la-
mentáló gesztusaiból él, ami még nem
volna feltétlenül baj, ha a helyzeteknek
megfelelően differenciálná azokat. Hely-
zete persze nem könnyű. Hiszen nem az a
dolga, hogy pszichológiai elemzést adjon
a polgármesterről - neki is egy
ecsetvonást kell adnia a városi vidékies-
ség összképéhez, mert Hlesztakov félre-
ismerése abból következik. Máté éppen
megfelel annak a képzelt, fontos fiatal-
embernek, aki megengedhet magának



nyegleségeket, akinek hanyag mássága
nyilvánvalóan a pozíció adta fölénytu-
datból ered. Koltai Anton Antonovicsa
szemében ő a feltörekvő, új kádernem-
zedék, amely már könnyedebb, sőt extra-
vagánsabb a középkorú, gürcölő gárdánál.

Máté h o z z a is ezt a Hlesztakovot, de az
eIső részben ő is megelégszik a „skicce-
léssel". Koltaíval együtt maradnak nem
igazán érdekesek; különösen erőtlen-el-
nagyolt első találkozásuk a fogadóban.
Mindketten a második részben „jönnek

Koltainak itt már a darab diktál fe-
szesebb tempót, a helyzetek követelnek
határozottabb reakciókat - s láthatóan a
rendező is. Máté pedig rátalál egy szerep-
koncepcióra - amelyet egyébként Gothár
Koltainak aligha dolgozott ki.

Hlesztakov mindinkább azonosul a
pétervári világfival. Lassan már nem
tudja, hogy ő nem az, akinek nézik. Átéli
a szerepet, átlényegül - s ebben az a kiváló
meglátás, hogy ez a Hlesztakov is csak
egy vidékies fővárosi, egy szerencsétlen
mintamásoló, aki persze csak egy önma-
gához hasonlóan vidékies pétervári nagy-
kutyát állíthat elő.

Kiemelkedőnek tartom Gyuricza István
Oszipját, aki egységes, flegmán is
indulatos kibicet játszik; ő is vidéki, de ő
nemcsak ezt tudja, hanem mintha azzal is
tisztában volna, hogy közel-távol min-
denki az. S Lázár Kati és Csákányi Eszter
(a polgármesterné és leánya) úgyszintén
megtalálják a közönségességnek azt a tó-
nusát, amely nem közvetlenül, inkább a
láttatás szenvtelenségével hat, mint egy
szigorúan komponált pillanatfelvétel. Ok
kiszűrik az esetlegességeket, mégis doku-
mentumértékű ábrázolatokat készítenek. S
ezzel a maguk jeleneteiben megvalósítják
azt a kényes egyensúlyt a kaposvári
produkcióban, amelyet annak egészében
nem sikerült létrehoznia.

Gogol: A revizor (kaposvári Csíky Gergely
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly Pál.
Rendezte: Gothár Péter. Díszlet: Gothár Pé-
ter és E. Kiss Piroska. Jelmez: Szakács
Györgyi m . v. Szcenika: É. Kiss Piroska.
Zene: Selmeczi György m. v. Zenei vezető:
Fuchs László. A rendező munkatársa: Kardos
Tibor és Rónaszegi Éva.

Szereplők: Koltai Róbert, Lázár Kati, Csá-
kányi Eszter, Tóth Béla, Tapodi Gabriella,
Dánffy Sándor, Csernák Árpád, Spindler
Béla, Bezerédy Zoltán, Lukáts Andor, Máté
Gábor, Gyuricza István, Kósa Béla, Kará-
csony Tamás, Krum Ádám, Cserna Csaba,
Vércse Bori, Serf Egyed, Hunyadkürti
György, Balázs Andor.

BÉCSY TAMÁS

A gondolkodó Lear
Újjáépült színházépületében mutatta be
a debreceni Csokonai Színház a Lear ki-

rályt.
Fehér Miklós díszlete voltaképp kevés

elemből áll: a forgószínpadra épített,
emelkedő út képzetét keltő dobogóból,

valamint a szuffitákról leereszkedő-fel-
emelkedő absztrakt elemekből. Bútor is
jóformán csak egy van, a királyi trón-
szék. A zenekari árok fedett, csak közé-
pen nyitott, ahol lépcsősor vezet lefelé,
illetve az árokból fölfelé. A színpad így
hatalmas, üres tér. Mindebből szükség-
szerűen következik, hogy kizárólag vilá-
gítással, fénykörökkel jelzik, hogy az
egyes jelenetek különböző színhelyeken
zajlanak le. Ez pedig azt eredményezi,
hogy a tér egésze mindig majdnem sötét
vagy homályos, s csak az éppen jelenlévő
alakok emelkednek ki a komor sötétség-
ből.

Az a tény, hogy a különböző jelenetek
köré nem építettek még szimbolikus-me-
taforikus jelentésű díszletelemeket sem,
valamint hogy a sötét és üres térben csak
az alakok jelennek meg, egyrészt illik
Shakespeare-hez, másrészt - s ez itt a
fontosabb - az alakok kőzötti viszony-
rendszereket kizárólag csak a színészi
alakítások közvetíthetik. Az előadás ér-
tékei és hiányosságai egyaránt ebből ve-
zethetők le.

A hatalmas tér sötétsége nemcsak kö-
rülveszi és metaforikusan jelenti a Lear
lemondása után szabadjára eresztett, min-
den gátlástól megszabadult, elvadult in-
dulatokat, hanem analógia útján megér-
zékeltet valamit azokból az erőkből is,
amelyeket mint e szörnyűségek okát em-
legetnek a dráma alakjai: a csillagokét, a
természet homályos erőiét és az istene-
két, akik mulatságból ölik az embert, mint
a pajkos gyermekek a legyeket. A
hatalmas tér, sötétségével és a szuffiták-
ból leereszkedő ábráival természetesen a
viharjelenetben funkcionál a leghatá-
rozottabban. Az alantas szenvedélyeket
felszökkentő, de a gyötrelmeket és kínokat
is bőven kimérő láthatatlan erők itt az ősi
formákban nyilvánulnak meg, a
villámokban és a dörgésben. (Talán egy
kissé túl hangosan is.) Határozottan ér-
zékelhető az is, hogy az ember rettenetes
gyötrelmeiben nemcsak vakká, tébolyulttá
és lemeztelenedetté válik, hanem
ugyanakkor látóvá és a lényeget megértő-
vé is. Learnél az alapvetően más pozíció,
Glosternél a fizikai megvakítás, Edgarnál
a kényszerű meztelenség egyszerre kinyit
benső szemeket: a sötétben látják azt, amit
a fényességben nem vettek ész-re. Ez
mindegyiküket felemeli, noha Leart és
Glostert végül megöli, de Edgart és az
egész világot új útra téríti.

Mivel a hatalmas színtéren nincs sem-mi
szimbolikus vagy metaforikus vagy
hangulatot árasztó díszletelem, az alakok
viszonyrendszerét elsősorban színészi - és
jóval kevésbé az alakításoktól független
rendezői - eszközökkel kell és lehet elénk
állítani. Ezért itt talán még alapvetőbben
fontos a szöveg pontos értelmezése,
illetve az, hogy az egyes je-

Shakespeare: Lear király (debreceni Csokonai Színház). Németh Nóra (Cordelia) és Sárosdy Rezső
(Lear)


