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gy gesztusrendszerváltás kudarcáról tanúsko-
ott.

A darab primér igazsága a politikusok dema-
ógiájáról ma már színházi demagógia. Ha ri-
sajos politikai karikatúrák bábjátéka századszor
s a szánkba rágja, hogy „fölöttünk döntenek,"
iszlicsáré magánügyek és magánérdekek
atározzák meg ezrek (milliók) sorsát, dúl a
rovincializmus és a protekcionizmus, az önma-
ában sem meglepetéssel, sem felismeréssel
em tud szolgálni; már sem nevetni, sem dühön-
eni nem tudunk rajta. Caragialét többek között
zért a darabjáért menesztették állásából, állí-
ották bíróság elé, kényszerítették emigrációba.

maga idejében Az elveszett levél bemutatása
orszakos tett és esemény lehetett. Manapság a
arabban felhánytorgatott disznóságok tudomá-
ulvétele szinte a társadalmi konszenzus része,

ehet is beszélni róluk nyíltan, teljesen felesleges
örülöttük a teátrális hókuszpókusz. Nudista
trandon senki sem kukucskál be az öltözőka-
inba.

Itthon akárhányszor bemutatták a darabot,
zinte mindig újrafordíttatták. A töredezett, nyelvi
ibákkal és elszólásokkal megtűzdelt szokatlan
ikciót némiképp modernizálva, helyenként a mai
öznyelv, sőt a városi argó elemeinek fel-
asználásával ültette most magyarra Seprődi
iss Attila.

Az előadás végén - Caragiale instrukcióival
llentétben - kezét vérző mellére szorítva egy
érfi támolyog a színpadra, majd Zoe Trahanache
rasszony nevével az ajkán összecsuklik és
eghal. Ő a Részeg Polgár, aki megtalál, majd
lveszít létfontosságú leveleket, és szüntelenül
felől érdeklődik, hogy kire kell szavaznia. Mi
örtént vele? Zoe asszony lelőtte, vagy ő lett
ngyilkos, amiért Zoe nem lehet az övé (Egerben
gyébként Zoe mindenkié)? Sokkal valószínűbb,
ogy azért lőtte magát szíven ez a derék polgár,
ert nem bírt elviselni ennyi mocskot, a

ezetőség „eljátszotta a bizalmát," mélységesen
salódott. Csakhogy Venczel Valentin végig kipi-
osított orrú, csálé cilinderű korhelyt játszott, aki-
ek állandó mámorában fogalma sincs, mi törté-
ik körülötte. Ez a kedves hülye elégelte volna
eg az erkölcsi fertőt, és ragadtatta volna magát
éldamutató, heroikus tettre? A rendező a mű-
orfüzetben tisztelettel bocsánatot kér a szerző-
ől ezért a betoldásért. Nem hiszem, hogy Cara-
iale megbocsájtott.

on Luca Caragiale: Az elveszett levél (egri Gárdonyi

éza Színház)

ordította: Seprődi Kiss Attila. Díszlet, jelmez: Mircea
ibinschi m. v.; Deák Barna m. v. Rendezte: Seprődi
iss Attila
zereplők: Blaskó Balázs, Bakody József, Dánffy
ándor, Ajtorjai Attila, Fésűs Tamás, Fehér István,
orváth Ferenc, Pálfi Zoltán, Venczel Valentin, Besse-
yei Zsófia, Dévai Péter.

Mostanában melegedni jár az ember a
Merlinbe. Odahúzódik a szélvihar elől. A légkör
- akár vidám éppen, akár szomorú -
barátságos, de nem gügyögő, nem kell
kusza gondolatainkat a ruhatárban hagyni.
Nevetni is érdemes odajárni, meg persze

szomorkodni is, nem az egyik vagy a másik, ami
igazán számít, hanem a gondolat értéke, a közös
megértés, annak a rémült kényszerképzetnek az
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időleges föloldása, hogy a szerteszóródott való-
ságban riasztóan egyedül vagyunk. Az összetar-
tozás homályos érzése, azaz a melegség nem a
külsőségektől önti el az embert - a külsőségek
tagadása egyébként sem vált még a Merlinben
külsőséggé -, okait másutt kell keresni. Az alko-
tás „enteriőrjét", az opusz gondolati miliőjét, köz-
napibban művészi értékét, erejét sorolhatnánk
az okok közé. Egyfajta alkotói szívósságot,

amely elszántan tapasztja a Merlin előadásait -
egyáltalán a teljes működését - művészi
egésszé.

Tán épp ez a fajta, Merlin-diktálta igényesség
mondatja ki legújabb produkciójukról, a Pétervár
meséi című Gogol-variációról, hogy vékonyabb
szálakból szőtt, áttetszőbb, átlátszóbb, mint az
előzők. A két kiindulópont - bármelyik is volt
előbb -, azaz Gogollal szólni, méghozzá bizo-
nyos szempontból a szokásosnál autentikusabb
megfogalmazásban a Ljubimov-tanítvány Jefim
Koutsher jóvoltából, célravezető ötletnek tűnhe

tett. A Jordán Tamás-Lázár Kati művészpár ve-
zette színház színiiskolájának tanítványairól
azonban Koutsher túlságosan is elhitte, hogy ta-
nítványok. Vagy ezért lett kissé „iskolás" a mű,
amely négy Gogol-írásból - három „pétervári el-
beszélésből", Az orrból, A köpönyegből, Az őrült

naplójából és egy színműből, a Háztűznézőből -
született, vagy azért, mert a rendező komolyan
vette az előadás címét. Vagyis: a Pétervár

meséihez Borisz Karafiolov díszlet- és jelmez-
tervezővel chagalli, Van Gogh-i motívumokból
egyfajta ősi hitvilágot, mondavilágot varázsolta-
tott, színes állatfejekben végződő, ki- és betolha-
tó táblákkal, s ebben a környezetben teremtette
meg azt a színes, mozaikos, történetfoszlányos
mesevilágot, amely minden ellentmondásával,
fájdalmas prózaiságával együtt mindenekelőtt a
lírai szépség, a gyertyafényes érzelmesség oltá-
rán hódol.

Ennek nem látszik ellentmondani, hogy a la-
zán szerkesztődő, bár egyes szövegrészeknél,
történeteknél néha aránytalanul hosszan elidőző
színpadi mű elején a fehér ingbe bújtatott sze-
replők mintha azt érzékeltetnék, hogy már most
abban a bizonyos zárt intézetben vagyunk és le-
szünk mindvégig, ahová különben csak a záró-
képben, azaz Az őrült naplója történetének a vé-
gén kerülnénk. Ez a fehér inges felvonulás - bár
rejlik benne megható szépség - bizonyos ponton
túl épp olyan funkciótlan külsőség, amennyi-re
többé-kevésbé funkciótlan marad a ki-be hú-
zogatható díszlet is. (Néhány ötlettől eltekintve.
Például, mikor egy állatfej farba löki a Háztűzné-
ző egyik kérőjét. De ez olyan esetleges, hogy
nemigen tükröz a díszlet gyakorlati szerepére
vonatkozó rendezői koncepciót.)

Az említett kezdő szertartáson kicsomagol-nak
egy gyolcsba göngyölt alakot, Gogol híres
szobrának hű mását, az aktus hosszú, érzéki és
megindító, kicsit többet is ígér, mint ami majd kö-
vetkezik, s a kibugyolált szobor, már-már élő-
lénnyé merevedve, a továbbiakban a játéktérnek
hol erről, hol arról a pontjáról figyeli az esemé-
nyeket. Aki nagyon akarja, még arca változásait
is megfigyelheti, mondjuk, amikor a tekintete el-
sötétül, mert minden jóakarata és pártfogása el-
lenére kénytelen belátni, hogy a négy jócskán
összeszabdalt és gyakorlatilag párhuzamosan
futó, egymással inkább csak a felszínen érintke-
ző, azaz egymást interferenciákban nem erősítő
történetben épp a gogoli groteszkumot fogja hal-
kabbra a játék, épp e groteszkum emberi mély-
ségekből fakadó tragikomikus természetét lá-
gyítja szelíden csipkelődő mesévé. Ahol karakte-
resebb, ott persze képes kitörni a saját keretei
közül. Például mikor a Háztűznéző kérői játsszák
el Az őrült naplója „Medzsi" kutyájának a kutya-
udvarlóit. A történetszálak ilyesfajta hangsúlyo-
zott találkozására azért is érdemesebb lett volna
több figyelmet fordítani, mert épp ezek a mozza-

Szűcs Lajos és Horváth Ákos
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natok, a fölszikrázó érintkezések indokolják mű-

vészileg az ilyen típusú „összeollózást" mint al-

kotói módszert.

Annak idején, a Merlin színiiskola első nyilvá-

nos bemutatójakor Lázár és Jordán már bízott

annyira a tanítványaiban, hogy azok A két vero-

nai nemesben profi módon játszották el, hogy

még nem profik. A Gogol-varációban mintha ezt

a fajta bizalmat nélkülözniük kellett volna a ren-

dező részéről. Eljátsszák, ami rájuk van osztva,

hol jobban, hol kicsit rosszabbul, ahhoz még

nincs elég gyakorlatuk, hogy olyan rendezői

koncepciórendszerbe illeszkedjenek, ami talán

nincs is. Így aztán maga Lázár Kati és Jordán

Tamás „kénytelen" szólózni mellettük. Két bölcs

mester megejtő szépségű szólamainak lehetünk

tanúi. A tehetség mederbe tereit áradásának.

Lázár a többi mellett mint a második részen

nagyjából eluralkodó Háztűznéző házasság-

szerzőnője nagymamásan szemérmes és szá-

mító, de önös érdek nélkül, ugyanakkor fesletten

fiatalossá is tud válni, de mindenekelőtt fiatalpárti,

mintha nem csupán a Háztűznéző szereplőit,

Bozó Andrea, Jordán Tamás és Pető Fanni
(Koncz Zsuzsa felvételei)

de Gogol összes életre kelt figuráját a védelme

alá szeretné vonni. Jordán többek között Az őrült
naplója Popriscsinjeként remekel; olyan pontos

átmenettel tudja érzékeltetni, hogy mitől őrült a

nem őrült, és miért marad normális az őrült, hogy

sokszor már azt szeretnénk, álljon ki egyedül és

játssza el a egészet annak rendje és módja sze-

rint, az elejétől a végéig. A két színészmestert

csak csodálni lehet, és áhítattal csodálja is őket

mindenki a nézőtérről meg a színpadról is.

A játékot tehát - Lázáron és Jordánon kívül - az

emlitett Gogol-szobor uralja még. Uralni volna még

hivatott az a hatalmas orr is (minta valóság egyik

leggroteszkebb formációja), amely szintén

szobor formájában magasodik a játéktér fölé.

Nem uralja igazán. Annak ellenére sem, hogy az

„orrmotívum" az ide vonatkozó elbeszélésen kí-

vül minduntalan fölbukkan a többi történetben is:

nem csupán Kovaljov törvényszéki ülnök veszíti

el az orrát otthon, álmában, de elveszítik

az előadás más figurái is: a Háztűznéző szépsé-

ges leányzóját „hosszú orra" miatt becsmérlik

egyre; s a végén már a kérők vészesen lekopott

cipőorrának láttán is kényszeresen fölidéződik az

ominózus testrész. Ám mindez, a szünetben

fölbukkanó temérdek marcipánorral együtt (me-

lyekhez csekély összeg ellenében lehet hozzá-

jutni) kevés még mindig, ahhoz, hogy az előadás

egyszerű, ám univerzális gogoli felfedezésekhez

juthasson el.

Neki magának elég volt ehhez egyetlen orr is.

Gogol: Pétervár meséi (Merlin Színház) Gogol-
variáció Az orr, A köpönyeg, a Háztűznéző és Az őrült
naplója alapján.
Díszlet-jelmez: Boris Karafiolov. Zene: Kallós Sándor.

Koreográfia: Györgyfalvay Katalin. Rendezőasszisz-
tens: Ranschburg Edit. Zenei asszisztens: Kis-Várday

Gyula. Rendezte: Jefim Koutsher.

Szereplők: Jordán Tamás, Lázár Kati, Bozó Andrea,
Gyalog Eszter, Horváth Ákos, Horváth Barbara,
Kalmár Tamás, Koleszár Bazil Péter, Kupcsok
Zoltán, Orosz Róbert, Pásztor Tibor, Pető Fanni,
Szikszai Kinga, Szűcs Lajos.


