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alami bizonytalan rossz érzés már a hazai Nem -
zeti Színház Erdman-bemutatóján, Az öngyil ko -

son is motozott bennem: nem igazán köti le figyelme-
met a dráma, azaz szatíra lényege, a metaforikus-emb-
lematikus ötlet, amelynek kedvéért a mû megíródott, a
kiábrándult szovjet társadalmon elharapódzó öngyil-
kossági ragály. Már akkor is sokkal jobban érdekelt az
alárendelt cselekményvonal: a társadalomkép és az
emberi ábrázolások, melyek megjelenítésére a mû leg-
alábbis közvetve alkalmat adott. Ami kor a bukaresti

Nemzeti Színház elôadása elôtt
újra elolvastam Bulgakov eredeti
kisregényét, ugyanezen az érzé-

sen kaptam magam: a lényeg, a kutyakísérlet, a szánni
való Gombóc átoperálása Nyomdász Nyomdászovics
Gombocovvá (a név gyorsfordítói megoldását egyéb-
ként erôltetettnek, csikorgónak találom) sokkal kevés-
bé érdekel, mint mindazok az apróságok, részletek, ár-
nyalatok, amelyek a korabeli moszkvai életet s annak
jellegzetes típusait ábrázolják, s amelyekkel a zseniá-

lis alkotó csak úgy mellékesen szórta tele a kisregényt. 
Pedig hát Erdmannak is, Bulgakovnak is az ötlet volt

a lényeg, és nyilván öngyötrô kétségek és remények
közt vívódva igyekeztek megtalálni azt a formát, amely
még átmehet a cenzúra szûrôjén (vagy sem). A termé-
szeténél fogva túlzásokra, groteszk vagy épp abszurd
felnagyításokra hajlamos szatíra mûfaja megfelelônek
látszott; annyit elvégre a cenzor vagy épp a kezét-sze-
mét mindenen rajta tartó fôcenzor, Joszif Vissza rio -
novics is tud, hogy a szatíra nem fordítható le egy az

egyben a valóság jelenségeire. Ebben azonban nem ke-
vés volt az önáltatás. Hiszen éppen a szatirikus ábrá-
zolás mondja el a legtöbbet, mi mondható, adott eset-
ben arról az embertelen társadalmi kísérletrôl, amely-
nek a rendszer az embereket aláveti. 

Más kérdés, hogy ma, amikor minderrôl minden el-
hangozhat, sôt többnyire már el is hangzott, kevésbé
vagyunk fogékonyak a képes beszédre, és nézetem
szerint Bulgakov Menekülése, bár témáját-meséjét épp-
úgy meghaladta az idô, mint a Hamletét vagy a Don
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Carlosét, ma – és még belátható ideig – sokkal aktuá-
lisabb és élvezetesebb lesz, mint a Kutyaszív, ponto-
sabban annak nem az írótól származó színpadi válto-
zata. Nem véletlen, hogy a Katona 1988-ban mutatta
be a Kutyaszivet, és nem tíz vagy tizenöt évvel késôbb
– ez volt történetileg nézve az utolsó perc, amikor
még éppen mellbe vágott a képes beszéd is. (És ne fe-
ledjük: Maja kovsz kij persze jóval píszíbb szatíráinak
sincs utókora.)

A bukaresti I. L. Caragiale Nemzeti Színház Jurij
Kordonszkij rendezte budapesti vendégjátéka az elôb-
biekkel összhangban nem tett rám maradandó benyo-
mást, holott kulturált, ízléses és ötletes terméke volt
egy, a miénktôl eléggé elütô színházi kultúrának. A mi
mainstream színházunk színészei nem tudnák olyan
mértékben megtartóztatni magukat a vérbôbb, tempe-
ramentumosabb, egyénibben színezett alakításoktól,
mint ezek a latinos, mozgásban-beszédben rendkívül
kulturált, de lefojtottabb, tartózkodóbb mûvészek.
Hivatkozhatnék arra, hogy szegény Balkay Géza nem
véletlenül kapta meg kutya-ember alakításáért a kriti-
kusdíjat, de ez nem volna teljesen méltányos, mivel a
bukaresti produkcióból is a Gombóc-Gombocovot ját-
szó fiatal színész, Marius Manole emelkedik ki to-
ronymagasan. Partnereitôl, fôleg az epizódszerepek
alakítóitól azonban távol áll, hogy színes, érdekes, ha-
tásos környezetet teremtsenek köré. Igaz, ez részben
egybevág a rendezô elképzelésével, hiszen Kor don sz -
kij tudatosan tartja az egész elôadást a szatíra elvon-
tabb, vegytisztább szférájában, és e tekintetben szá-
mos különleges, a szó legnemesebb értelmében „vic-
ces” megoldással szolgál. Bravúros például az elsô részt
záró csúcsjelenet, a mûtét, amelyet az Aida és az Inter -
nacionálé nagy erejû dallamai duzzasztanak monu-
mentálissá, és még a népes statisztéria is pszeudo-
egyiptominak van öltöztetve; és szívbôljövôt nevettem

a szereplôk életét, valamint elô- és utóéletét demonst-
ráló vetítéseken is. Kordonszkij ugyanakkor mind dra-
maturgiai, mind rendezôi értelemben hangsúlyosab-
bakká teszi az egykorú szovjet életre vonatkozó utalá-
sokat, például a véget nem érô vörös zászlóba tekeredô
szereplôk néma be- s kivonulását, de ami egyik pilla nat -
ban szellemesnek, az a másikban már sterilnek tûnik.

(Itt jegyzem meg: az elôadás élvezetét nehezítette a
vendéglátók technikai járatlansága: a szinkronfordítás
nehézkesen, csonkán, hézagosan jött át.)

Az elôadásból ketten emelkednek ki: a már említett
Marius Manole, aki egyszerre teremt virtuóz mimiká-
jával és gesztusaival folyamatosságot Gombóc és
Gom bocov között, és érzékelteti rendkívül finoman a
két alakváltozat elhatárolódását, Gombóc kutya „elkli-
mesedését”. És kitûnô Bormenthalként Mircea Rusu,
aki a professzor alázatos, hízelgô famulusából ugyan-
csak finom eszközökkel bontja ki a már-már fasiszto-
idnak mondható diktátort (ez is az elôadás önálló
leleményei közé tartozik). Csalódást okozott viszont a
román színjátszás nagy öregje, a színpadi és film szí -
nész ként egyaránt ünnepelt Victor Rebengiuc, akinek
mostani típusa nálunk utoljára Csortos és Somlay
alakjában volt jelen. (A mi legjobbjaink meghalnak
vagy visszavonulnak, mielôtt nagy öregek lehetnének.
Pardon: Darvas Ivánt egy percig sem tudtam öregnek
látni, Gábor Miklóst még kevésbé.) Nos, a mûvész
megjelenését persze jelentôssé teszi a gyakorlat, a rutin,
a formátum, egyszóval a présence, de amúgy fáradtan,
szinte már unottan csak markírozza a figurát, holott
ebben a domináns szerepben egy nagy alakítás az
egész elôadást megemelné, és legalább egy stílus min-
tadarabjává tehetné. 

Merthogy máskülönben az anyagban nincs sok élet,
és az biztos, hogy ez idô szerint egyetlen magyar szín-
háznak sem ajánlanám a Kutyaszív színrevitelét. 

z idei Budapesti Ôszi Fesztivál táncszínházi
programjainak vezérmotívuma, úgy tûnik, a nô.

A nô, ahogy szeret és szeretik (Ladjánszki Márta:
Silent witnesses), a leány, ahogy felnô (Réti Anna:
Dupla játszma, Pappa Tarahumara: Három nôvér), és
nôk egymást közt (Yasmeen Godder: Hirtelen mada-
rak – Sudden Birds). A két külföldi koreográfiának a
Trafó színpada adott otthont.

HIRTELEN MADARAK –
GALAMB-NÁSZ A SZÍNPADON

Az izraeli Yasmeen Godder visszatérô vendég a
Trafóban („Hall” 2003; Two Playful Pink, Eperkrém és
puskapor 2005). A 2002-ben koreografált és nemrég
felújított Hirtelen madarakról – mint többi darabjáról
is – szokás azt mondani, hogy végtelenül érzékeny,

Török Ákos

„A lányok, a lányok…”
H I R T E L E N  M A D A R A K ;  H Á R O M  N Ô V É R
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