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lévô Hermin miatt. Stohl nagyon hamisan monologi-
zál, nem si ke rül megélnie fájdalmát. Alant az udvar-
ban zajong Pest földszinti lakossága, elôre gyártott fel-
vételrôl, odafönt pedig vetített felhôk úsznak tova.
Pazar toalettben, törtfehérben érkezik Kolozsvárról az
ártatlan színésznô, de én már rég nem tudok itt a sze-
relemnek drukkolni. A türelmes közönség pedig az el-
fogadhatatlan színvonalú elôadás harmadik felvonását
is fegyelmezett csendben nézi egy olyan színházban,
ahol az épület tükrözte ízlés és a színpadon uralkodó-
ké végképp összeért, és mára szoros egységet alkot.
Nem tudok nem arra gondolni, hogy e gazdag, rossz
ízléssel felhúzott ház végül valamiféle önbeteljesítô
jóslatként érlelte meg a ma esti elôadást és hozzá a kö-
zönséget. 

SZOMORY DEZSÔ: HERMELIN 
(Nemzeti Színház)

Dramaturg: Keszthelyi Kinga. Díszlet: Horesnyi Ba -
lázs. Jelmez: Pilinyi Márta. A rendezô munkatársa:
Bencze Zsuzsa. Rendezô: Balikó Tamás.
Szereplôk: Stohl András, Schell Judit, Básti Juli,
Szarvas József, Benedek Miklós, Nagy Cili, Újvári
Zoltán, Hollósi Frigyes, Söptei Andrea, Major Me -
linda, Ujlaky László, Papp Zoltán, Csankó Zoltán,
Nemes Wanda, Vida Péter, Bródy Norbert, Koleszár
Bazil Péter, Horváth Ákos, Huzella Juli, Gerô Ben -
ce/Nagy Zétény.

– Ez olyan messze van Gogoltól… Szégyen… – hajoltak
össze nénik a kecskeméti vendégjáték szünetében. Azt
azonban nem sikerült kiderítenem, vajon mire gon-
doltak, pontosan mi is az a nem-gogoli. Talán a nem
korabeli szobabelsô és jelmezek, esetleg az eltúlzott
alakok, netán a nôt játszó férfi vagy Dunyaska frakk
alól kivillanó, barnára mázolt cicije? Vagy az, hogy a
Juronics Tamás rendezte Háztûznézô nevettetni kí-
ván, s szinte feydeau-i elemeket forgat abszurd játsza-
dozásba? Esetleg az oroszos miliô hangsúlyozott mel-
lôzése: hogy amikor a háztûznézôk a háztûznézettnél
teáznak, szertartásos mozdulatok és pompás sza mo -
vár helyett néger szobalány szervíroz porcelánkanná-
ból nyeglén, egyes férfiasságokat le is forrázva, mint
valami brazil szappanoperában?

Az alcím egyfajta illúziónak, „tökéletesen valósze -
rûtlen százhetven éves történetnek” titulálja Gogol da-
rabját, amely B.(odolay Géza) friss, Honti Rezsô fél év-
százados mondataihoz képest lényegretörôbb és ke-
vésbé cirkalmas fordításában hangzik el. A történet
szerint Padkaljószin udvari tanácsos házasodási áb-
rándját Fjokla Ivanovna házasságszerzônô igyekszik
kielégíteni, miközben az ajánlott arának, Agafjának is
több áhított nemesi kérôt szervez. Padkaljószin har-
matos szándékát Kacskarjov katalizálja, ráveszi barát-
ját, hogy rögvest keressék fel a lányt, ám a nôi szalon-
ban már felsorakozott a többi kérô is: Rántotta,
Anyucskin, Csócsálov, valamennyi különleges figura,

majd Sztarikov kereskedô. Min denféle bonyodalom
során Kacskarjov barátja felé hajlítja Agafja szívét,
neki is látnak a menyegzôi elôkészületeknek, ám a vô-
legényben felülkerekedik tétovasága, kiugrik az abla-
kon, s a menyasszony hoppon ma rad. Almási-Tóth
András dramaturg lényegében érintetlenül hagyta a
cselekményt, mindössze a viszonyokat rendezte át né-
miképp, hogy minden csepp komikumot kisajtoljon a
helyzetekbôl. Rubold Ödön Kacskarjovja merô sze-
métségbôl segítené barátját feleséghez, hadd ízlelje ô
is a házasélet gyötrelmeit. A három kérô közül Sorbán
Csaba kitömött, pohos Rán tottája remek epizóddal
hívja fel magára a figyelmet. A házasságszerzônôt
alakító Sirkó László ügyel arra, hogy ripacs eszközök
nélkül legyen mulatságos. Magyar Attila gyámoltalan,
jó szándékú és enervált Padkaljószint játszik, fergete-
ges komikummal és pontos tempóérzékkel. Beszédes
az a többször ismétlôdô szituáció, mikor a kinyíló ajtó
mö gé kerül, ilyenkor tökéletes bolondnak tûnik, a
nagymonológnál viszont arról gyôz meg, hogy nincs
más lehetôsége az életre, mint a házasság elôli me-
nekvés. Gidró Ka talin tinédzser Agafja, fogalma sincs
még a világról: összevág magának egy ideált a kérôk
képeibôl, ám az eredmény egy gnóm lesz, s ezt Agafja
maga is felkacagva, mondhatni, önreflexív módon is-
meri el. Vala mennyi szereplô árnyalatok nélküli vígjá-
téki figura, általános harsányságuk azonban nem erôl-
tetett, hanem zavarodott viszonyokat ábrázol, s ennek

Sz. Deme László

„Groteszk embercirkusz”
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a belsô lelki kuszaságnak remek kifejezôi Földi And -
rea jelmezei: csupa jól szabott (vagy éppen ízléssel el -
sza bott) pepita vagy kockás vagy pöttyös vagy tapéta-
sormintás vagy egyszerûen csak álombeli  karakterdarab. 

Nyugtalan, álombeli hangulatot kölcsönöz Székely
László díszlete: a fekete-fehér virágmintával kitapétá-
zott trendi szobabelsôk, melyek akár mediatizált vilá-
gunk valóság-show-kból merítkezô ízléstelenségére is
utalhatnak, de utalás nélkül is remek háttérként szol-

gálnak a kibontakozó groteszk világhoz.
A szobákból kettô van: Padkal jó szin és
Agafja nappalija; ez utóbbiba illeszkedik az
elôbbi, vagyis ereszkedik hátsó fala – ennek
kiemelésével az eredeti elsô két jelenet egy-
másba csúsztatható, ami azért érdekes,
mert a házasságszerzônô így egyik jelenet-
bôl és nappaliból sétál a másikba. Agaf já -
nál mutogatja a kérôk képeit, majd az el-
utasítástól csalódottan elhajigálja ôket, de a
gom  bóccá gyúrt papírokat már Pad kaljó -
szin nál szedi össze. A dísz let szobák nem
igyekeznek valóságos térnek látszani, nincs
ugyanis plafon, rálátunk a színi gépezetre,
reflektorokra, egyszóval mindarra, ami nyil-
vánvalóvá teszi, hogy ez nem a valóság, ha-
nem illúzió. (Más kérdés, hogy az illuzio-
nisztikus teret  következetlenül használják,
hiszen Padkaljószin ki-be jár a tapétán, de a
menyegzô elôl mégis csupán az ablakon át tud elme -
ne külni, ha viszont ez azt akarná sugallni, hogy a kö -
ze ledô házasság okán záródnak el a fali kiskapuk, ak-
kor a már nôs Kacskarjov sem sétálhatna át a virág-
mintákon.)

Egy rendezôi ötlet nyomán Agafja szolgálója, Du -
nyas ka szerepe túlnô az eredetin. A vágysugárzóan há-
nyaveti, festett néger Jarábik Klára valamiféle bûvész.

Mindkét felvonást ô indítja (illetve zárja) mutatványai-
val, köztük a szereplôket színre varázsló (illetve onnan
eltávolító) számával. Alakja kiterjeszti a darab értelme-
zését, s talán nem erôltetett teória ezen a ponton fel-
eleveníteni a Szegedi Kortárs Balett egy korábbi mun-
káját: ideidézni Juronics Tamás Trallala címû koreog-
ráfiáját. A hajdani etûdsor ugyancsak a cirkuszt
te  matizálta a párkapcsolat vizsgálatához; a szereplôk
sminkelt arcú bohócszerû figurák itt is, ott is. Mintha

ugyanaz az indulószerû, pergô dallamvilág kísérné a
Háztûznézôben a kérôk megmozdulásait, mint ami a
Trallala burleszk betéteit; Nino Rota édeskés melódiá-
ja pedig szervezôelemmé teszi a giccset, Agafja lassí-
tott felvételként vonul elôre, mint maga a boldogság,
ahogyan ugyanez a zenemotívum különítette el a Tral -
lala nôi fehér bohócának lírai táncát is. Végül a két zá-
rókép szinte emblematikus kiegészítôje egymásnak.

BALRA: 
Balogh Erika (Arina
Pantyelejmonovna),
Gidró Katalin 
(Agafja Tyihonovna) 
és Sirkó László 
(Fjokla Ivanovna)

LENT: Gidró Katalin,
Magyar Attila
(Padkaljószin) 
és Rubold Ödön
(Kacskarjov) 
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A Trallala dramaturgiája szerint a cirkuszi etûdöket
egy szomorú zenebohóc (Juronics Tamás) emlékei, vá-
gyai kísérik: idôrôl idôre elôtáncol a már említett, elér-
hetetlen Pierrette-figura. Az akkori fináléban Juronics
és a társulat egy emelvényen áll, a rájuk pergô fehér
liszt idôtlenséget érzékeltet, s a szomorú férfi bohóc
távolról nézi elérhetetlen nôi párja táncát. Mindez a
Háztûznézôben inverzére fordul: a nô számára válik
elérhetetlenné a férfi. Minden komikus vonása ellenére
a Háztûznézô lehangoló vízióval zár. Az elhagyott
Agaf ja menyasszonyi ruhában, széttárt kezében két
gyertyát tartva  áll az esôben, körülötte a riasztóvá vált
álomalakok, ismét érezni az idôtlenséget, eltûnik a fal
két panelje. Az érzelmi viharból magányosan kikerülô
nôt látjuk, s világossá válik, hogy a háztûznézés aktusa,
avagy társadalmi viselkedésünk és szokásaink a

Trallala alcímként jelölt mûfajával jellemezhetôk leg -
inkább: „groteszk embercirkusz”. 

GOGOL: HÁZTÛZNÉZÔ
(Katona József Színház, Kecskemét)

Fordította: B. Díszlet: Székely László. Jelmez: Földi
Andrea. Dramaturg: Almási-Tóth András. Rendezô-
asszisztens: Teklesz Zsuzsa. Rendezô: Juronics Ta más.
Szereplôk: Gidró Katalin, Balogh Erika, Sirkó László,
Magyar Attila, Rubold Ödön, Sorbán Csaba, Flórián
Antal, Szokolai Péter, Jarábik Klára, Gulyás Zoltán,
Széplaky Géza.

Már az elsô jelenet ijesztô. Alfieri
monológját Zalányi Gyula – való-
színûleg szándékosan – a lehetô
legkevésbé kifejezô hangon, a szö-
veget gyakorlatilag értelmezetlenül
mondja el, miközben a melléksze-
replôk kara „lemozogja” a mono-

Urbán Balázs

Mindenki 
ordítson!
A R T H U R  M I L L E R :  P I L L A N T Á S  A  H Í D R Ó L

utinos recenzensnek – ha tagadja, ha nem – vannak bizonyos
esztétikai alapú elôítéletei. Ha azt hallja, hogy Cserhalmi

György pályája során elôször rendez, s Miller drámáját viszi színre
Zalaegerszegen, a színész szakmai múltjának és a mû recepciótör té -
netének ismeretében józan, kellemes kisrealista elôadásra számít.
Aztán elkezdôdik a játék, s egymást követik a meglepetések. 
Sajnos, nem a kellemes fajtából.

R

Ilyés Róbert (Eddie Carbone), 
Pap Lujza (Beatrice) 
és Holecskó Orsolya (Catherine)


