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A szerző képtelen komédiának, Blok szatiri-
kus farce-nak nevezte a darabot. Csiszár Imre -
mindkét műfajmegjelölést elfogadva, s
egyszersmind ki is egészítve őket - groteszk
bohózatként játszatja el
Pécsett a Tarelkin halálát.

Képtelen komédia

Alekszandr Szuhovo-Kobilin keservesen kár-
örvendő képet rajzolt a múlt századi Oroszor-
szágról. Elképesztő, hogy mi minden történhet
meg itt - sugallja művével. Elsősorban a cselek-
ményformálás kelti ezt a hatást. A képtelen törté-
net fényében ugyanis a hátteret alkotó valós
élet-képek, a csinovnyikvilág tipikus szereplőinek
jellegzetes élethelyzetei is elképesztőnek
tűnnek. A valóság maga is képtelen komédia, a
bohózatban az életvalószerűtlenségére derül
fény. A darab szereplői, ezek a velejükig
erkölcstelen, bárgyú figurák ravaszságnak
gondolt ijesztő vállalkozásaik révén vészesen
bizarr helyzetekbe sodródnak. Maguk hozzák
magukra a romlást.

Tarelkin (Újvári Zoltán), hogy szabaduljon hi-
vatalától, hitelezőitől, megrendezi a saját teme-
tését. Kölcsönveszi Kopilovnak, váratlanul elha-
lálozott lakótársának személyazonosságát; így
szándékozik nyomorúságtól, adósságtól, fő-
nöktől mentes új életet kezdeni. Később (a
bosszúállás szándékával) zsarolni akarja
hivatali feljebbvalóját. Ezért csente el korábban
kompromittáló leveleit. Varravin (Szalma Tamás)
vissza akarja szerezni az iratait. De hiába
kutatja át többször is (egy invalidus
inkognitójában is) Tarelkin lakását. Az együgyű
Raszplujev (Kiss Jenő) Polutatarinov kapitány
(azaz az álruhás Varravin) undorodva előadott
személyleírása nyomán Kopilovban Tarelkinre
ismer. De hát ki is ez az ember? - kérdezik
elképedve, hisz a saját szemükkel látták, ahogy
Tarelkint (azaz csak a bábuját) a sírba
helyezték, Kopilov halotti bizonyítványát meg
épp most hozza az egyik rendőr. Varravin,
felismerve ellenfelét, elhiteti Raszplujevval,
hogy csakis kísértettel lehet dolguk, az ál-ruhás
Tarelkinben afféle szipolylidérc-szopó-rémre
vagy fordult farkasra bukkantak. A termé-
szetfeletti csoda ügyében természetesen a
rendőrségnek kell eljárnia. Raszplujevet szá-
nandó bosszúvágy vezeti a vizsgálatban. Az őr-

szobán - újabb mese segítségével - Varravin
addig szomjaztatja a vámpírként, farkasember-
ként vád alá helyezett Tarelkint, míg az vissza
nem adja neki az iratokat.

Mint látható, a darabot képtelen ötletek, hihe-
tetlen fordulatok működtetik. A szatirikus él -
ahogy erre Blok is utalt - épp a bohózatszerű-
ségből, az ad abszurdumig vitt játékból adódik.

A mű megírása óta azonban eltelt százhu-
szonhat év. A múlt századi társadalom szatirikus
rajza kedvéért bizonyára egyik színház sem tűzi
műsorára a darabot. Bohózat is akad jobb, ha
mulattatni akarnak. Akkor mi tartja mégis életben
a Tarelkin halálát? Csiszár Imre pécsi rendezése
az egyik lehetséges választ fogalmazza meg.
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Színrevitele nemcsak a bohózatszerűséget
bontja ki, nemcsak a cselekmény képtelenségét
érzékelteti, hanem a megjelenített világ riasztó
abszurditását, vigyorogni való romlottságát is
hangsúlyozza. A szerzői megjegyzések még az
előadás életszerűségére hívták fel a figyelmet,
Csiszár viszont mintha kísértetjárást rendezne a
darabból: csupa torz figura, testi nyomoronc, lel-
ki gnóm - megannyi zombi népesíti be a színpa-
dot. Szuhovo-Kobilin szatírája általánosabb ér-
vényű torzképpé formálódik. Nem a konkrét je-
lenségek azonosítása, nem az egyes típusok ki-
bontása válik fontossá a pécsi előadásban, ha-
nem annak a mindent átható generális emberi
hitványságnak, annak a társadalmat mozgató
degeneráltságnak a megmutatása, amellyel
szemben a szerző csakis megvetést érezhetett.
Ez a megvetés még ma is, majd másfél század
múltán is süt a darabból. Csiszár bohózati hatá-
sokkal teli groteszk stílusjátéka épp ezt az él-
ményt közvetíti. (Ritkaság színpadainkon az
ilyen tudatosan formált, eszközeiben ennyire
pontosan meghatározott, következetesen fel-
épített produkció.)

Groteszk farce

Már az előadás színpadképe is jelzi az életkép-
től, a naturalista játékmódtól való erőteljes eltá-
volodást. Csiszár, mint egy személyben a díszlet

Varravin: Szalma Tamás

Az előadás verbális rétegét a túlzások
jellemzik: az erős hangsúlyok, a túljátszott
beszéddallamok, a komikus hatásokra törekvő
artikuláció. Mindez azonban itt egy tudatosan
átgondolt jelzésrendszer természetes tartozéka:
sokat elárul a szereplőkről, ugyanakkor erénnyé
változtatja egy-két színész modoros beszédét.
Az akusztikai réteg alkotórészeként fontosak a
zenei jelzések is: Varravin minden belépését
tekintélyt parancsoló súlyos zene kíséri. A
hivatalnokok kondoleálását lassú gyászzene
vezeti be. Többször szólal meg ironikus
táncdallam.

Az előadás metakommunikációs rétegét is
felnagyított gesztusok uralják. Nemcsak széles
taglejtések, eltúlzott mozdulatok jellemzik a sze-
replőket, hanem az is, ahogy egész testükben
mozognak: hajlanak, hőkölnek, sunyítanak, hát-
ratántorodnak - alakoskodnak. A pojácaság va-
lahogy mindannyiuk lényegéhez hozzátartozik.
Akkor is, ha „természetes" módon viselkednek,
akkor is, ha szerepeikről megfeledkezve leleple-
ződnek, akkor is, ha másokat becsapni igyekez-
vén alakoskodnak. (Ez a három réteg jól felis-
merhető a gesztusokban is.) Mindezt a szélsősé-
ges arckifejezéseket is nagy bátorsággal moz-
gósító groteszk mimika egészíti ki.

A gesztusértékű mozdulatok néhol apró „pan-
tomimbetétté", alkalmi „balettszámmá" formá-
lódnak. Ezek a megkoreografált jelenetek az elő-
adás legemlékezetesebb pillanatai közé tartoz-
nak. Ilyen rögtön a nyitókép. A tüzes zenére, a
kályha fel-fellobbanó vörös fényétől megvilágít-
va, Tarelkin egy bábuval, önnön hasonmásával
táncol. Megforgatja, járja vele a figurákat, s köz-
ben hajlong ő is, mintha maga is bábu lenne. Az-
tán halat tömköd „partnere" belsejébe (hogy kel-
lően bűzös legyen az álholttest). S közben be-
szél-beszél: gonosz nekikeseredéssel búcsúzik
az élettől, fröcsögő gyűlölettel átkozza ismerő-
seit, ravaszdi önteltséggel szövögeti terveit.

Hasonlóan szép részlet a „bohócjáték", ahogy
a „hullanézőbe" érkezett hivatalnokok eltúlzott,
kitartott mozdulataikkal visszhangozzák főnökük
hazug szónoklatának fordulatait. Szétdobják ke-
züket, tehetetlenül széttárt karral jelzik, hogy va-
lóban nincs miből eltemetni a megboldogultat.
Aztán riadtan hátrahőkölnek, a fejükhöz kapnak,
amikor Varravin arról beszél, hogy micsoda bot-
rány lehet ebből. Elhárító kézmozdulattal tilta-
koznak, amikor a tábornok megpendíti azt a le-
hetőséget, hogy a közvélemény mindnyájukat
elítéli majd részvétlenségük miatt. Aztán lassan
felfogják, hogy mire megy ki a játék. Maguk is ha-
zudni kezdenek: lelkes tapssal éljenzik meg a
szociális érzékenységű szónoklatot, s gyorsan
megpróbálnak eliszkolni. De Varravin feleszmél.
(Szó szerint) fülön csípi a menekülőket. Fájdal-

tervezője is, elrajzolt térbe helyezi a történetet:
az egyik sarka felől látjuk a túlzásba vitt perspek-
tíva szabályai szerint hátrafelé szűkülő szobát. A
látszati kép eltúlzásának megfelelően a padló
sem egyenes. A nézőtér felé erőteljesen eresz-
kedő dobogó nem szolgálhat szilárd talajul a
szereplőknek. (Lejtőn élnek mindnyájan?)

Szakács Györgyi társadalmi helyzetet, rangot
jelző jelmezei a korabeli orosz viseleteket idézik,
de használatuk idézőjelesnek tűnik. Mintha csu-
pa álruhás alakot látnánk, mintha valamennyien
álcaként hordanák ruhájukat. Megfelelni igye-
kezvén szerepeiknek, személyiségük láthatat-
lan marad: Varravin tábornoki egyenruhában fe-
szít, a rendőrök merev, súlyos kabátot, egyen-
sapkát hordanak. Kabátban, sálban látjuk a ke-
reskedőt, bundában a földbirtokost, pufajkában
a házmestert. Az asszonyok fejkendőbe bugyo-
lálva. Nekik is - akárcsak a többieknek - szinte
csak az arcuk látszik ki. De helyettük is inkább
csak maszkokat látni.

A legtöbb szereplő arca kifestve. A
hivatalnokok arcfestése groteszk
karaktervonásaikat erősíti fel. Varravin fehérre
meszelt arccal lép színre. Álöltözetéhez dús
szürke szakállt és sötét szem-üveget visel.
Tarelkin eleinte parókát és otromba műfogsort
hord. Alakváltása után visszataszító
fogatlanságát és kopaszságát hangsúlyozza a
groteszk maszk. Krum Ádám drabális mosónő-
nek maszkírozva vesz részt a játékban. Csvan-
kin földbirtokos (Pilinczes József) maszkja a
vallatása során szerzett hatalmas monokliból áll.
Az írnok (Radó Péter) fehér bohócarcából csak
vörösre festett szája világít.
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mat és megadást fejez ki a hivatalnokok gör-
nyedt testtartása. Már nincs kiút számukra: itt az
alkalom a „testvéri közadakozásra". A burleszk
határát súrolja az a játék is, ahogy párosával
nyakon ragadják egymást, kiemelik a másik
pénztárcáját, s leszámolják belőle a kívánt
összeget. (Hisz - ahogy Varravin mondja - min-
denki nagyon szívesen jótékonykodik más pén-
zéből.)

(Sajnos az előadás burleszkjelenetei nem
egyformán kidolgozottak. A fenti példákkal ellen-
tétben esetlen a Raszplujev kifundálta „mecha-
nizáció" kivitelezése: a rendőrbiztos jeladására
az egyik közrendőr megüti a másikat, mire az
ugyanezzel a lendülettel nyakon csapja a tanút.
Végül dominóként dől össze az egész fundál-
mány, maga alá temetve vallatót, vallatottat.)

Szatirikus bohózat

Az előadás erénye, hogy ebben az elrajzolt, stili-
zált játékban valódi jellemrajzokkal találkozunk.

Újvári Zoltán nagy játékkedvvel, a színészi
eszközök széles, szélsőségekig kihasznált ská-
lájával kelti életre a címszereplőt. Tarelkinje na-
gyot merészlő riadt kókler, esendőségéből erőt
meríteni igyekvő nyomoronc. Sok megaláztatás
után jutott arra a döntésre, hogy ezentúl maga is
gazember lesz: megpróbál az országos gazfic-
kókhoz, a hétpróbás gonosztevőkhöz hasonlóvá
válni. De mintha még nem járta volna ki a gazság
iskoláját, még nem jutott el a sötét cinizmusig.
Még élvezi az álruhás játékot, még kérkedik ra-
vaszdi rosszindulatával. Épp ezért lepleződik le
oly könnyen. Újból csak megaláztatás vár rá. Ne-
vetséges, szánandó szerencsétlensége ellené-
re is van benne valami a méltatlanok elpusztítha-
tatlanságából. Ezt érzékelteti a zárókép. Csiszár
megváltoztatta a darab befejezését. Tarelkin és
Varravin harca a pécsi előadásban másképp
végződik. A tábornok még akkor sem ad inni az
eltikkadt hivatalnoknak, amikor az végül is átadja
neki a leveleket. Mintegy kegyelemdöfésül kéje-
sen a földre csurgatja a vizet. Tarelkin holtan for-
dul le a székről. Lehull a függöny, de az előtérben
fekvő, kikerekedett szemű halottat továbbra is
halvány fénykör világítja meg. Néhány pillanat
múlva azonban, mintha új életre kelne, feltá-
pászkodik, jószágigazgatónak ajánlkozik, bizo-
nyítványaival, tapasztalataival kérkedik. (Azt a
monológot mondja, mely a darabban azután
hangzik el, hogy Varravin segített neki
Kopilovként meglépni az őrszobáról.) Láthatták,
becsületes vagyok, az igazságért szenvedtem -
mondja Tarelkin, s közben a közönség sorait
kémleli. (Az előadás szereplői amúgy is sokszor
tekintenek ki a nézőkre.) Aztán, amikor semmifé-

Stenczer Béla (Óh) és Kiss Jenő (Raszplujev)
(Simara-fotók)

le biztatást nem kap, elképed, lassan elhatalma-
sodik rajta a szorongás.

Kiss Jenő a figurába belefeledkezve alakítja a
rendőrbiztost. Raszplujevja egy alázatos senki-
házi és egy pöffeszkedő hatalommániás keve-
réke. Körmönfont ravaszság és riadalmas körül-
ményeskedés elegyedik benne. Tudja a dolgát,
tudja a helyét. Alázatos a feljebbvalókkal, durva
az alávetettekkel. Csak akkor zavarodik össze,
amikor maga is hatalmat kap a kezébe: ő vezeti
Tarelkin ügyében a vizsgálatot. Görnyedten
kémleli a magasságot, amikor Varravin arra biz-
tatja, hogy terjessze ki a nyomozást fensőbb kö-
rökre. Riadtan méri fel a lehetőséget, hogy túl-
léphet saját jelentéktelenségén. Ugyanakkor
csábító a kihívás: bebizonyíthatja, hogy ő is vala-
ki. Korábban dadogva büszkélkedett a főnöké-
nek, önnön nagyszerűségétől elképedve mesél-
te, hogy ő egymaga fülelte le a veszedelmes vér-
szipolyt. Most meg akár egész Pétervárt a színe
elé idézheti. Végül azonban beéri némi szemé-
lyes bosszúval, pitiáner elégtételekkel.

Szalma Tamás Varravinja csupa hamis mél-
tóság, esetlen előkelőség. Nem több a többiek-
nél, rangja szerint mégis különbnek kellene lát-
szódnia. Neki is megremegnek azonban a lábai,
lassan összecsuklik, amikor az excellenciás úr
eszébe jut - azaz felmerül előtte az eshetőség,
hogy annak a kezébe kerülhettek a
kompromittá-

ló levelek. A főszereplők játékát több jó
karakter-alakítás (Stenczer Béláé, Krum
Ádámé, Krasznói Kláráé) egészíti ki.

Az előadás csak a második rész első felében
fárad el kissé - részben a szerző hibájából: a
cselekményt megakasztja az elnyújtott rendőri
procedúra. A tanúvallomások hosszadalmasak,
a felvonultatott figurák nem igazán érdekesek. A
vizsgálatba beépülő komikus, szatirikus ötletek
többnyire kiszámíthatóak. A rendezői ötletek, a
színészi megoldások sem teszik igazán érde-
kessé ezeket az áttetsző helyzeteket.

Összességében mégis remek előadás szüle-
tett Pécsett: gondolkodtatóan szórakoztató, mu-
lattatóan mélyértelmű. A figurák szüntelenül a
pokolba kívánják egymást. Nem veszik észre,
hogy ott élnek mindahányan. Riasztó pokolfajza-
tok, egy elmerevedett világ árnyalakjai járják
lassúdad haláltáncukat. A lelki gnómok
nehézkes elszántságával mozdulnak.
Egymásba marva kerengenek egyre csak
körbe-körbe a pokol köreiben.
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