letről és jelmezről, valamint a zenei effektusokról is. Az itt-ott abszurdba hajló
megoldások tovább mélyítik a hatvannégy éve írott mű mára evidenciává vált
(vagy váló) igazságát. Gothár - közvetlenül - nem az előadással, hanem a szövegválasztással és az adaptáció elkészítésével politizál. Fogékonysága a keleteurópai irodalom iránt ezúttal is szembetűnő. A Farsang, a Gőzfürdő, az Agyő,
kedvesem után most a Kutyaszívvel tart
tükröt e régió társadalmi-politikai-kulturális folyamatainak és állapotának. Bulgakov művét - annak szellemében - alkotó
módon dolgozza át, és teszi a Katona
József Színházban otthonos szerzőt ismét
egy remek előadás auktorává. A rendezés
és a dramatizálás egymást erő-sítő és
visszaigazoló
megoldásai
alkotói
műgondról tanúskodnak. A két - egymásra is reflektáló - felvonás motivikus
ismétlődésekben, ellenpontozásokban és
fokozásokban gazdag. Ilyen erőteljes
eleme az előadásnak a bevezetőben említett víz, mely a halnak éltető közege, a
padlóra folyva azonban csak kellemetlenséget és zavart okoz. A Kutyaszív 1925ből azt a helyzetet prognosztizálja, amikor
semmi sem ott van, ahova való, semmi
sem úgy működik, ahogyan kel-lene. Mi
már tudjuk, hogy milyen világ az,
amelyről a professzor így dohog: „Először
minden este kornyikálás, aztán a klozetban
befagy a lefolyócső, aztán megreped a
gőzfűtés kazánja, és így tovább. Kampec a
Kalabuhovnak." Kampec a kultúrának is tehetjük hozzá. S groteszk fintorral
nyugtázhatjuk a professzor - és az író - hét
évtizedes igazságát: „Az összeomlás nem
a klozetokban van, hanem a fejekben."
Mihail Bulgakov: Kutyaszív (Katona József
Színház)
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Újlaki Dénes, Bertalan Ágnes f. h.,
Csomós Mari, Máté Gábor, Hollósi Frigyes,
Végvári Tamás, Csányi János f. h., Csonka
Ibolya, Csendes Olivér f. h., Ternyák
Zoltán, Stohl András f. h., Gazdag Tibor f.
h.

KOVÁCS DEZSŐ

Az átmenet
gyilkos szatírája
Lublini színház vendégjátéka
Debrecenben

Nyikolaj Robertovics Erdman Az öngyilkosának kaposvári bemutatója ide-jén
alaposan zavarba került a kritika s a
színházi közvélemény, mert olyan szerző
olyan darabjával szembesült - kitűnő
előadásban -, akiről és amelyről vajmi
keveset tudott azelőtt, s jobbára csak bizonytalan eredetű és ellenőrizhetetlen
információk, tények, adatok álltak rendelkezésére a szerzőt s a művet illetően. A
húszas évek jeles drámaírójának személyét és művészetét kétségkívül az új
keletű politikai nyitás állította az érdeklődés középpontjába, s nemcsak a Szovjetunióban, hanem a kelet-európai országok némelyikében is. Hogy a lengyel
színház eléggé érzékenyen és gyorsan
reagált e változásokra, az is mutatja, hogy
a tegnapelőtt még jószerével ismeretlen
drámaszerző két legfontosabb művét, Az
öngyilkost s A megbízólevél (Mandat) címűt
is bemutatták Lengyel-országban: tavaly
egy pozsonyi főiskolás fesztiválon lengyel
főiskolásoktól láthattam Az öngyilkost, s
nemrégiben Debrecenben vendégszerepelt
a Juliusz Osterwa nevét viselő lublini
színház, amely A megbízólevélt mutatta be
1988 márciusában.
Erdman sokáig eltemetett és csak napjainkban reflektorfénybe került életművében A megbízólevél születése meg-előzte
Az öngyilkosét: míg az utóbbi drámának
igazán viharos és hányattatásokkal teli
színpadi sors jutott - emlékezzünk rá,
Gorkij és Lunacsarszkij is közbenjárt
bemutatása
érdekében,
s
Sztanyiszlavszkij, aki hamar felismerte Erdman drámaírói képességeit, szintén hiába
kérlelte levélben Sztálint, a bemutatást
nem engedélyezte a cenzúra, s a szerző és
a darab ellen irtóhadjárat kezdődött -, nos,
addig A megbízólevél diadalmas szakmai
és közönségsikert aratott a húszas évek
derekának Szovjet-uniójában, mégpedig
Vszevolod Mejerhold rendezésében, egy
évvel a születése után, 1925-ben. A
színháztörténet
tanúsága
szerint
megemlékezik
erről
a
szovjet
szövegkiadás utószavának írója, Ljubov
Rudnyeva a Tyeatr 1987. októberi
számában, s Zappe László is, Kritika-beli
cikkében
Mejerhold
nemcsak
felfedezője, támadója és részben mestere
volt a szerzőnek, hanem maga is tevé

keny és termékeny inspirátora e dráma
megszületésének. Az 1925. áprilisi bemutatót követően a dráma több mint háromszázötven kirobbanó sikerű előadást
ért meg Moszkvában, s a sikeres színrevitelt még több is követte. A korabeli politikai berendezkedésről és a Lunacsarszkij nevével fémjelezhető korai irodalompolitikai irányvonalról is híven tanúskodik
e mű társadalmi fogadtatása. 1925-ben,
nyolc évvel az októberi forradalom
győzelme után ádáz politikai-világnézeti
viták, művészeti felvirágzás, az avantgárd
diadalmas előretörése jellemzik a korabeli
szovjet közéletet. Ebben helye lehetett
egy, az átmenet társadalmi fonákságait
gyilkos
szatíra
tárgyává
emelő
színdarabnak, Erdman bohózatának. S a
művészetpolitika mindezt nemcsak eltűrte, hanem Lunacsarszkij - felismerve
Erdman drámaírói talentumát - Olaszországba is küldte a szerzőt tanulmányútra. Ott természetesen Gorkijjal is találkozott, aki szintén lelkes híve lett drámaírói művészetének.
A darab történetéhez tartozik, hogy A
megbízólevél című társadalmi bohózatot
tartotta a korabeli hivatalosság az első
igazi szovjet komédiának, jóllehet a dráma van olyan mesterien megkomponált,
hogy többféle, lényegében alapvetően
eltérő olvasatot is elbír.
Miről tudósít hát e korát telibe találó
színmű? Elsősorban arról, hogy egy új
vagy egy önmagát újnak kikiáltó társadalmi formáció, kevesebb, mint egy évtizeddel létrejötte után, a történelmi szükségszerűségeknek megfelelően magában
hordozza a múltat, azt, amit meghaladni
kíván. Erdman harsány bohózatának komikai alaphelyzetei arra a szituációra
épülnek, amelyben a szereplők bár alkalmazkodni kívánnak az új rend kívánalmaihoz, ám társadalmi ösztöneikben,
szokásaikban még sokáig az évszázadok
óta begyakorolt reflexek szerint cselekszenek.
A drámai bonyodalom egy esküvő
megszervezésével kezdődik. Nagyezsda
Petrovna lányát, Varvarát feleségül kéri
Szmetanics polgártárs fia. Az asszony-nak
fűszerkereskedése volt a forradalom
kitörése előtt, így aztán nem kis nosztalgiával gondol a letűnt-szétzüllött életforma maradványaira. A házasságkötéskor azonban, az új idők új eszméinek
megfelelően, nem a családi fűszerüzlet
maradványait kell hozományul vinnie a
menyasszonynak, hanem egy kommunista
sógort. A testvér, Guljacskin „feláldozza
magát": megpróbál párttagsági könyvet és
bolsevik felmenőket produkálni, s ha már
ilyen dicső feladatot kapott, diktatórikus
hajlamait is könnyeb-

ben ki tudja élni; a lecsúszott kispolgár
hamisított igazolvánnyal lakóbizottsági
elnökké avanzsál, s így próbál pozíciót
szerezni a helyi pártszervezetben.
A komédia másik cselekményszála egy
hatalmas láda körül bonyolódik. E ládát a
család régi barátja, Tamara Leopoldovna
bízza megőrzésre Guljacskinékra, talán
mert náluk éppen házkutatást tartanak a
vörösök. A titokzatos láda ugyan hatalmas
lakattal be van zárva, ám a női kíváncsiság
(és a dramaturgia) szabályai szerint előbbutóbb mindenféle tiltás ellenére felnyitják,
mégpedig éppen a család gyermekei, mert
annyit azért már tudni lehetett, hogy a
ládába zárva nyugszik mindaz, ami,
úgymond,
a
régi
Oroszországból
megmenthető volt. Pompás, aranysujtásos
ruha kerül elő az óriási ládából: a cárné
állítólagos ruhája, s ha már előkerült, ki is
kell próbálni; be-öltöztetik hát a tiszteletre
méltó ruhadarabba a család szakácsnőjét,
aki egészen jól érzi magát benne, egészen
addig, amíg váratlanul bolsevik látogatók
nem toppannak a házba. A komédiai
cselekmény e ponttól kezdve felgyorsul, s
a
cárnénak
öltöztetett
háztartási
alkalmazott históriája a fergeteges bohózat
törvényszerűségei szerint bonyolódik
tovább, pompás gegekkel, vérbő komédiai
helyzetekkel fűszerezve. Előkerül például
egy ócska, rozsdás pisztoly, amelyre megfelelő előzmények után - ráültetik a
szakácsnő-cárnőt, aki ekképpen szoborrá
dermedve hosszú jeleneteket ül végig,
mert hiszen bármikor elsülhet alatta a
fránya
lőfegyver.
Aztán,
váratlan
fordulattal,
az
eredeti
tulajdonos
jelentkezik az ereklyéért, de már nincs idő
az öltözködésre; a be-öltöztetett szakácsnő
ruhástul kerül viszsza a ládába, így
szállítják vissza az egy-kori arisztokrata
környezetbe, ahol annak rendje és módja
szerint a nem is oly távoli cári birodalom
feltámadását remélik a pompázatosan
előlépő hölgytől.
Erdman bohózata ezen epizódtól kezdve
mélyül
gyilkos
társadalomkritikai
pamfletté: a komikai alaphelyzetet mint
sokak által óhajtott rendszerváltást és
hatalmi restaurációt élik át a szereplők, s a
hirtelen feltámadt cári hatalom-hoz való
törleszkedés hallatlanul mulatságos és
groteszk emberi megnyilvánulásokat hív
életre
a
szereplőkből.
Aztán
a
bonyodalmak tetőpontján, amikor már
minden és mindenki megtalálni vélte helyét az új kurzusban, csúfondárosan lelepleződik a csalások ócska hálózata: a
megdicsőült cárné gúnyos kacajjal vedlik
vissza tenyeres-talpas szakácsnővé, s ki
leplezhetné le más a nagyszabású történelmi csalást, mint az éberségét próbálgató
vadonatúj párttag, Guljacskin, aki-

Jelenet a lubliniak előadásából

ről persze ugyancsak hamar kiderül, hogy
ő is csak egy kisstílű csaló a sok közül,
hiszen közönséges okirathamisítással furakodott be a hivatásos forradalmárok
gyülekezetébe. Mert hát, amint a nagy
lelepleződéskor elhangzik, „a kommunista papír nem is kommunista".
Erdman nagyszabású szatírája attól
olyan eredeti és hatásos, hogy e zűrzavaros történelmi korszakot a maga mulatságos átmenetiségében képes megragadni:
mintegy a mindennapi élet alulnézetéből, s
méghozzá egy, az új rendben deklasszált
család optikáján át látjuk a forradalom
működését, a hatalomváltás megvalósulását. Bár a politikai harc kimenetele már
eldőlt, a kispolgári életforma szereplői a
kivárásra rendezkedtek be, hiszen a korszak politikai lényege egyelőre mégis a
bizonytalanság, a régi társadalmi formából való átmenet az új történelmi formációba. Roppant beszédesen tükrözi ezt
például a tárgyi környezet: a polgári kényelemmel berendezett lakásban az ikonok hátuljára Marx-portrét és forradalmi
életképeket festenek, s aszerint forgatják
elő a képet, hogy éppen milyen politikai
hovatartozású látogató érkezik. Erdman
hőseinek nézőpontja a talajtalanná vált
kispolgáré, aki még bízik a régi életforma
visszatértében, s nemcsak a nosztalgia
mondatja vele: „Húzd el a függönyt,
elmúlt-e már a szovjethatalom?"
E szabadszájú és szókimondó pamfletet
a lublini színház művészei roppant
játékintenzitással, intelligenciával és érzékeny színészi felkészültséggel adták
elő debreceni vendégjátékukon. Az első
kérdés, ami egy ilyen politikai tartalmakat is hordozó mű színrevitelekor felmerül: mennyire hagyatkozhatott a rendezés
és a színészi játék a drámában megfogalmazott tartalmak kibontására, avagy
mennyiben erősítette föl a színjátékot a

manapság zajló politikai változások széliránya, illetve mennyiben módosította a
mű hangsúlyait a kései újrafelfedezés újdonsága?
A lubliniak feszes, dinamikus és fegyelmezett játékát nézve egyértelműen
úgy tűnt, hogy a rendező, Andrzej Rozbin és a társulat lényegében aktuálpolitikai felhangok nélkül, a maga eredeti
plakátszerűségében és hevületében kívánta megszólaltatni a darabot. Vállalkozásuk szinte maradéktalanul sikerült, s
ez a rendezői munkán túl köszönhető
elsősorban Jacek Gierczak üresfejűen
pökhendi Guljacskinjának, Maria Szczechówna óvatos, ravasz Nagyezsda Petrovnájának, Zyta Połomska dörzsölt Tamara Leopoldovnájának és a többieknek, akik mind-mind mértéktartóan, de
hitelesen és csúfondárosan formálták
meg egy brutálisan átmeneti kor régi és
új eszmények között hánykolódó figuráit.
A játék hiteles miliőjét - a zsúfolt polgári
szobabelsőket,
a
csodaváró
cári
nosztalgiakörnyezetet és a lakóbizottságosdi rideg rendjét - Andrzej Markowicz
remek díszlete teremtette meg.
A debreceni vendégjátékon - gyenge fél
ház előtt - erőteljes és dinamikus színházat láthattunk. Gyanítom, hogy a lublini társulat Erdman-adaptációja nem
nagyon emelkedhet ki a lengyel színház
erős középmezőnyéből. Pontosabban: az
olyan színházi alkotások sorába tartozik,
amelyekből a csúcsteljesítmények kinőhetnek, s amelyek nélkül nincs semmilyen nemzeti színjátszás. Hazai, vérszegény évadok apályában örülnünk kéne az
effajta produkcióknak s az ilyesféle
történelmi szembesítésnek. Többek között ezért is kár, hogy c kitűnő előadás
titkos színházi csemege maradt Debrecenben. De hát a szocialista színházi cserekapcsolatok útjai, mint tudjuk, kifürkészhetetlenek.

