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KRITIKAI TÜKÖR

atkozása, amely Moliére korában és a király
zíne előtt forradalmi tettnek számított, de a mai
éző számára értelmét vesztette. Ezek a mozza-
atok azonban nem befolyásolják lényegbevágó-
n az előadás alapkoncepcióját és összhatását.
omániai magyar nézőnek ritkán adatik meg
agyarul ennyire tiszta, sallangmentes és mégis

imeríthetetlenül gazdag előadást látnia.

Ú j Revizor- új bohózat a Miskolci Nemzeti
zínház színpadán. Hegyi Árpád Jutocsa

gazgató-főrendező interpretációja szerint a
ogoli szatíra „kacagtatóan" ábrázolja a felülről
üldött ellenőrzés hírére kialakuló kapkodás, a
egfelelni akarás lélek- és természetrajzát, a

elkek kifordulását. Hegyi görcsösen ragaszkodik
hhez a „kacagáshoz", mi, nézők és a színészek
edig elfelejtünk szorongani, félni, sírni,
lképedni, és kacagásunk is kiprovokált

esz.

mozgalmasságnak és a fordulatosságnak.
„Ez a vidám bohózat nagy riadalommal indul,

és nagy rettegéssel végződik, a rend és erény
látszatának házát felváltja a félelem háza" - írta
1976-ban A revizorról szóló esszéjében Jan Kott.
Mindebből azonban az előadásban nem sok va-
lósul meg. A díszlet és a jelmezek sem hordoznak
többletjelentést, ellentétben például a hajdani Ka-
tona József színházbeli A revizor-előadással;
né-mely külső jegy is a bohózati jelleget erősíti,
például a polgármester felborzolt haja és korbá

csa. Hegyi nem aktualizál, nem modernizál; rea-
lista módon megtartja a történetet a XIX. századi
Oroszországban, érintetlenül hagyva az arra
jellemző pravoszláv vallásosságot és népi színe-
zetet. A díszlet igazi erénye a kisváros látszatvi-
lágát szellemesen tükröző, áttetszővé alakítható
fal, amely a nyitó- és záróképben átvilágítva
ráccsá alakul.

Az előadás egy önállóan elgondolt némajele-
nettel indít: a polgármester és a hivatalnokok
(talán egy átdorbézolt éjszaka után) a földön és
a székeken elterülve fekszenek, a közállapotok
színvonalát érzékeltetve. Közben a háttérfal átvi-
lágításával árnyalakok közelítenek feléjük egyre
fenyegetőbben 'és nyomasztóbban. Ez a kép
többféleképpen is értelmezhető: vagy a polgár-
mester rémálmát látjuk, vagy a közelgő, rettegett
revizor előképei e szellemek, avagy egy elvon-
tabb értelmezés szerint (amelynek a szellemé-
ben később maga Gogol is átírta darabját) a
revizor nem más, minta felébredt lelkiismeret, a
színre lépő Hlesztakov pedig csak szánalmas
utánzata e lelkiismeretnek. Ígéretes kezdet, kellő
atmoszférát teremt.

Kulcsár Imre (Dobcsinszkij), Csapó János (Já-
rásbíró), Kuna Károly (Bobcsinszkij), Sallós
Gábor (Kórházigazgató) és Molnár Csaba
(Postamester) (Strassburger Alexandra felvé-
tele)

A rendezői koncepció a
drámából csak az egyszerű
alapszituációt tartja meg, az
unalmasabbnak tűnő ré-
szeken átsiet, illetve bur-
leszkszerű elemekkel ru-
házza fel őket. Igy csupán jól
kidolgozott, szellemesen
megoldott jellem- és hely-
zetkomikum-sorozatot lát-
hatunk; a szatírából bohózat
lesz.

Ám A r e v i z o r több is,
kevesebb is bohózatnál.
Több: tragikus farce, hát-
borzongató, félelmetes ko-
média, amelyben a féktelen
vidámságot komor félelem
váltja fel, ahol mindenki
Orwellt előrevetítve retteg, s
Beckettet, lonescót és Kafkát
idézően keveredik a
groteszkül nevetséges az
abszurd módra félelmetessel.
De kevesebb is: mert maga
az alaptörténet nem felel
meg a bohózat műfaji
követelményeinek, azaz a

Moliére: Don Juan (sepsiszetgyörgyi Tamási Áron Ál-
lami Magyar Színház)
Fordította: Illyés Gyula és Petri György. Játéktér, jel-
mez, rendező: Barabás Olga.
Szereplők: Pálffy Tibor, Váta Loránd, Bartha Boróka,
Debreczi Kálmán, Győry András, Tóth J. Tamás,
Kőmíves Mihály, László Károly. Diószegi Imola, Albu
Annamária. Szakács László, Veress László, Nemes
Levente, B. Angi Gabriella, Musát Gyula m. v.
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Nemkülönben érdekes a zárójelenet is: miköz-
ben elagyabugyálják a két álhírterjesztőt, megér-
kezik a csendőr, és felerősített hangon közli az
igazi revizor megérkeztét. Az ezt követő sokat
vitatott és már sokak által értelmezett záró néma-
jelenetben a falak átvilágításával előtűnő faszer-
kezet ketrecként zárul a főszereplővé váló polgár-
mester köré, aki a többiek néma tekintetétől kí-
sérve, hatalmának rekvitizumát, a korbácsot le-
ejtve, összetörten megindul a maga Golgotáján,
a ferdén megemelt színpadon, egy ismeretlen,
láthatatlan hatalom felé. (E ferde kép nyilvánva-
lóan utal a darab mottójára: „Ne a tükröt átkozd,
ha a képed ferde!" Egyébként már Mejerhold is
ilyen meredek színpadra álmodta híres-hírhedt
előadását.) A polgármester előtt kitáruló ajtó
kivágásában pedig az általa sanyargatott keres-
kedők láthatók (az eddigi rendezésekben ezen a
ponton általában maga a revizor lépett színre).
Hegyi tehát a darab zárójelenetét mintegy a pol-
gármester egyszemélyes sorstragédiájaként ál-
lítja színre.

Ami a kereskedőket illeti, az előző felvonások-
ban ők sem konvencionálisan, minden hájjal
megkent kupecekként jelennek meg, hanem a
megélhetésért küzdő, görnyedt, vizuálisan is
együtt mozgó-lélegző masszaként. Ezek az em-
berek valójában áldozatok, akik most ítélőbíró-
ként sorakoznak fel az őket nyomorgató zsarnok-
kal szemben. A polgármester pedig valóban
zsarnok, méghozzá az őrült zsarnokok közül való -
erről vall felborzolt haja, korbácsa, saját szo-
bájában felállított szobra. (Bár ez a Matus György
által nagy vehemenciával megmutatott hatalom
inkább nevetséges, mint félelmetes.) Leleplezé-
sekor, megaláztatásában növekszik csak fel -
látványban is: az asztalra felszökve ordítja ki
fájdalmát, miközben a fény ráirányul.

Kár, hogy e két jól sikerült, abszurdba hajló
keretjelenet között maga a „kép", vagyis az elő-
adás elsikkad, nem tükrözi ezek groteszk, szo-
rongásos atmoszféráját. Marad a puszta váz - a
félreértésen alapuló bohózat. Mivel a bohózati
jelleg dominál, élüket vesztik azok a rendezői
ötletek is, amelyek pedig az előadás erősségei
lehetnének. Ilyen például az a jelenet, amelyben a
két főszereplő négykézláb mászva találkozik
először egymással; vagy az, amelyben a polgár-
mester saját terheként cipeli a hátán az alvó
Hlesztakovot (értsd: Hlesztakov púp a hátán); ám
közben az álmát is vigyázza, ezért aztán még a
leereszkedő függönyt is csöndre inti. Ugyan-
ilyen, önmagában lebegő telitalálat, ahogy a
leleplező hírrel érkező postást a szereplők nem
hajlandók észrevenni - a bürokrácia soha nem
óhajt tudomást venni tévedéseiről.

A tisztázás hiányát jelzi Oszip magánjelenete
is; őt egyébként Földi László talpraesett cigány-
nak formálja meg. Az viszont, ahogy Oszip
szennylével „nyakon önti" a nézőket, az elöl

ülőkből ijedelmet, a többiekből nem kis derültsé-
get vált ki. Ez a geg a későbbi „Mit röhögtök?
Magatokon röhögtök?" előrehozott, jobban sike-
rült változata (az utolsó jelenetben ugyanis e
kulcsmondat előtt Hegyi burleszkszerű tortába-
fejeltetéssel csikarja ki a nézőkből a nevetést).

Remek ötletnek látszik Dobcsinszkij és
Bobcsinszkij, a két álhírhozó beszédhibája - be-
szédük így nemcsak tartalmilag, hanem alakilag
is sérült. Kár, hogy ez az értékes ötlet is bohózati
elemmé süllyed az előadásban.

Érdekesen értelmezett és a legkövetkezete-
sebben kidolgozott figura a Seress Zoltán által
bravúrosan alakított Hlesztakov. (Seressnek
egyébként ez a bemutatkozó szerepe a Miskolci
Nemzeti Színházban.)

Annak idején Zsámbéki Gábor katonabeli ren-
dezésében Bán János Hlesztakovja jellem nélküli
figura volt, kártyajátékban kiégett senki, aki
pusztán környezetétől függött, s annak negatívu-
maiból táplálkozott, s olyannyira személytelen
volt, hogy mindenki azt írhatott rá, akár egy üres
lapra, amit csak akart. Ez a Hlesztakov csak
blöffölt, hogy aztán vérszemet kapva fokozato-
san potenciális zsarnokká érjen. Hegyi Árpád
Jutocsa rendezésében Hlesztakov figurája a már
Gogol által is hangsúlyozott gyermeki vágyra
épül. („Nem számításból hazudik, maga is elfe-
ledkezik arról, hogy nem mond igazat, és jófor-
mán maga is kész elhinni mindazt, amit összefe-
cseg. Életének ezek a legszebb, legköltőibb
pillanatai, szinte ihletett állapotban van" - írja
hőséről a szerző, Gogol.) Olyan, mint egy
nagyra nőtt gyerek, egy elkényeztetett, éretlen
kamasz. Gyermeki módra örül, panaszkodik,
durcáskodik, követelőzik, finnyáskodik,
megsértődik és meg-szeppen. Védtelen és
kiszolgáltatott - magzati pózban kuporodik
ágyára, székére, a polgár-

A magyar színikritikában az a szokás, hogy
azonos darabok közel egy időben zajló
bemutatóiról rendszerint közös írásban
számolnak be a recenzensek. Nem össze-
hasonlító elemzések, inkább csak párhu-
zamos kritikák születnek - hiszen többnyire
nincs mit összevetni. Ez a helyzet a Koldusopera

két újabb előadásával is. Az új színházi és a
szegedi bemutatónak semmi köze egymáshoz.

mestertől való félelmében ijedten bújik az ágy
mögé. Éltető eleme a játék: kártyázik, szamárfü-
let mutat a polgármester szobrának, majd gyer-
meki vággyal a polgármesteri széket próbálgatja.
Mindent eljátszik, s játékkedve fokozatosan átra-
gad a többiekre is, igazolva Gogolt, aki szerint
„Mindnyájan egy kicsit Hlesztakovok vagyunk,
ha csak néhány pillanatra is". Naiv és ártatlan,
ezért reagál értetlenül és zavartan a történtekre;
szinte csak az utolsó pillanatban látja át helyzetét.
Ám a hatalmi pozíciót ekkor is csak szerepként -
igaz, főszerepként-éli meg és élvezi, mint ahogy
korábban szerepként élte meg a csábítót, az
amorózót is, bár itt sem ő a kezdeményező fél;
ez a „szerelmi" jelenet az előadás egyik
legfergetegesebb és leggroteszkebb mozzanata.
A másik emlékezetes jelenet Hlesztakov
lerészegedése, amelyben Seress Hlesztakov
ingatag helyzetét érzékeltető virtuóz,
akrobatikus mozgása Bán János alakítását is
eszünkbe juttathatja. Figyelemre méltó még
Sallós Gábor a Kórházigazgató, Varga Gyula az
Iskolaigazgató és Molnár Csaba a Postamester
szerepében.

Hegyi Árpád Jutocsa a siker kedvéért komi-
kummal, humorral lazítja fel a művet, ezzel pró-
bálja becsalogatni a közönséget. Ám ez a fajta
„menedzselés" nemigen méltó a gogoli gondo-
lathoz.

Gogol: A revizor (Miskolci Nemzeti Színház)
Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly Pál. Díszlet:
Dávid Attila. Jelmez: Zeke Edit. Dramaturg: Ungár Juli.
Rendezőasszisztens: Pöltz Júlia. Rendező: Hegyi
Árpád Jutocsa.
Szereplők: Seress Zoltán, Matus György, Máhr Ági,
Major Melinda, Varga Gyula, Csapó János, Sallós Gá-
bor, Molnár Csaba, Kuna Károly, Kulcsár Imre, Földi
László, Somló István, Szegedi Dezső, Máthé Éva, Var-
ga Péter, Molnár Anna, Zsebesi Péter.

Más a szövegkönyv, a fordítás, más hangszere-
lésben (és felfogásban) hangzanak el a dalok,
eltérő a rendezői és a színészi közelítésmód is.
Mindezek eredményeként gyökeresen más szín-
padi világ születik.

Az Új Színházban a drámára, Szegeden az
operára került a hangsúly. Novák Eszter sötét
tónusú rendezésének középpontjában az ember
és a világ természetét szkepszissel figyelő morá-
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