
ez a jelentés általános szintjén érvényes
bölcsesség. A kontextusba illesztve azon-
ban kitetszik; a politikai kényszerűség
belátásából fakad. A két jelentésszint nem
abszolutizálható: a helyi érték szerinti
hamisság nem zárja ki az általános
érvényességet, s ez megfordítva is így van.
A két intonáció összhangzata az irónia, az
igenlés és az elutasítás kölcsön-hatásából
születő megengedés írói fölénye. Ebben a
képletben szó sem lehet megkésett
felismerések, végzetes félre-értések
tragikumáról, legföljebb elkomorulásról,
ami a befejezéshez közeledve válik mind
erőteljesebbé, akkor, ami-kor már
bizonyossá válik a kaotikus világrend
megváltoztathatatlansága.

Á debreceni előadás az ironikus írói
attitűd, a kettős intonáció érvényesítésében
nem következetes. A színészek elveszítik a
távolságot az általuk megformált figura
valódi lénye és politikai szerepjátéka
között. Á történelmi színjáték résztvevői
időnként teljesen azonosulnak
szövegükkel, és ezáltal egyjelentésűre
bomlik le a kétszólamúra komponált
gondolati építmény. Különösen a
napjainkra vonatkozó utalások közvetí-
tésében jellemző ez: az időszerű üzenetek
tolmácsolásakor a színészek patetikus-
tragikus hangra váltanak, s a hirtelen
mutáció megtöri az előadás hangnemi
egységét. Ezek azok a pillanatok, amidőn a
rendező társadalmi felelősségtudata
berzenkedik a dürrenmatti relativizmus
ellen. Ám a helyette alkalmazott, etiku-
sabbnak vélt interpretáció megfoszt a
darab mélyrétegétől, így az előadás - azon
túl, hogy elveszíti stiláris tartását -
mindenekelőtt egy aforizma (a kitűnő
erdélyi író, Panek Zoltán mondása) iga-
zolójává válik: „az igazság irónia nélkül
sápadt kellék."

Egyértelműen sikeresek viszont az
eredetinél némiképpen vulgárisabbra
hangolt komikus jelenetek, amelyek a
kívülről nézve patetikusnak és kenettel-
jesnek tetsző udvari-papi életformát tra-
vesztálják (Pandulpho bíboros és János
kettőse az V. felvonásban, vagy Fülöp és
Lajos dézsajelenete). A harsányabb tónus
nem idegen Dürrenmatt szellemétől. A
részleteket tekintve ugyanakkor nem kevés
a kidolgozatlan, alkalminak, néhol
banálisnak ható megoldás. Az aktualizá-
lást, a jelenkori vonatkozást szimbolizáló
tárgyak és jelmezek többnyire idegen tes-
tek a színpadon. Különösképpen az an-
gers-i polgár életét kioltó revolver dör-
renése irritáló, de zavar a hadiszerencse
forgandóságát kifejező, kétoldalt elhe

lyezett, hol rúdjukról csüngő, hol a por-ha
hulló, stilizált lobogók didaktikus célú
használata is.

A sajátos rendezői olvasat nehezíti a
színészi teljesítmények értékelését. A
címszereplő Csíkos Sándorét, az Eleonórát
alakító Hegedűs Erzsiét, illetve a Fattyú
szerepét játszó Cseke Péterét egészen
értékelhetetlenné teszi, mert róluk - az
előadás alapján - nem derül ki, ren-
delkeznek-e elegendő játékkultúrával a
dürrenmatti színház életre keltéséhez.
Egyedül Sárközy Zoltán alakítása - sze-
repének pontos rendezői értelmezése kö-
vetkeztében - emelkedik ki a többi közül.
Fanyar intellektusa, beszéde és gesz-tusai
árnyalt többértelműsége sejteni enged
valamit a színpadra állítás elszalasztott
lehetőségeiből. Kóti Árpád (Pandulpho)
két jelenete közül csak a hivatalból
korrupt egyházi tisztviselőt leleplező
második a hatásos. Blanka lelki át-
változásának megláttatása szerelmes,
romlatlan leányból a bosszú kéjét áhító
hetéra válik - nem Bajza Viktóriára szab-
ható feladat. A most bemutatkozó végzős
főiskolások sorából Orth Mihály (Lajos
dauphin) és Kovács Titusz (Egy polgár
Angers-ből) érdemel méltató említést.
Csernák János játékából hiányzik
Pembroke végső árulásának motivikus
előkészítése. Sziki Károly igyekezete di-
csérhető, alkatának azonban nem felel
meg a militarista-gourman Lipót herceg
szerepe.

A díszlet- és jelmeztervezők munkáját a
pontos darabértelmezés hiányából fakadó
tanácstalanság jellemzi. Fehér Mik-lós
székesegyházzá, királyi palotává, vá-
rosfallá, várbörtönné, trónteremmé va-
riálható díszletépítménye ugyan esztétikus
és szellemes megoldás, de az előadás
hangneméhez való igazodás szempontjá-
ból teljesen semleges. Szabó Ágnes jel-
mezei jól oldják meg a táborok elkülöní-
tésének feladatát a kék és a rőt tónusok
tömbszerű szembeállítása révén, ám a ru-
hák divattörténeti elegyessége szintén a
kollektív munka esetlegességeit igazol-ja.
Mintha alkalmi módon keverednének itt a
historizáló és a jelenkori vonatkozásokra
utaló, stilizáló motívumok.

A debreceni évadkezdés, úgy tetszik,
kevésbé sikeres a tavalyinál. Ennek oka
elsősorban a darabválasztásban keresendő:
a társulat nem érett össze még igazán
ahhoz, hogy Dürrenmattot játszszék.

SZÁNTÓ PÉTER

A revizor Kecskeméten

Szőke István egy nyilatkozatában Shakes-
peare-re hivatkozott, aki szerint az ember
nem olyan anyagból van, amilyen, hanem
amilyenek az álmai. Igy engem is az álmai
érdekelnek - fűzte hozzá a rendező - nem
pedig az, hogy utoljára miként vitték
színre a darabját.

Ezért jelentik rendezései a rejtett gon-
dolatok revelációszerű kibontását, olyan
értékek kiemelését, amelyek meglétéről
sok esetben maguk az írók sem voltak
meggyőződve.

Persze ez utóbbi igazán nem számít. Az
Arany János-i „gondolta a nyavalya!" nem
kérdőjelezheti meg az értelmezések
létjogát.

Szőke István munkáiban sokszor a
beváltnak hitt konvenciók - az operett,
népszínmű - világát állítja furcsán fény-
törő tükörrendszere középpontjába. Más-
kor meg éppenséggel e névtelen, bieder-
meier bájolgású darabok helyett fél- és
egészen klasszikus drámáknak a színház-
történeti tisztelet megkövetelte hagyo-
mányos - hagyományosan kövületszerű -
értelmezéseit rázza nagykockás pepit.
nadrágba.

Gogol komédiája, A revizor kétségkívül
a második csoportba tartozik.

Noha Szőke - talán az egy Shakespeare
kivételével -- nem törődik a színdarab-
szerzők Gothai Almanachjával. Úgy véli,
hogy például Moliére fénycsóvájában
Rostand-tól a társalgási vígjátékok
szerzőin át Ionescóig nagy, kis és közepes
fényű csillagok egész sora megfér. Ha
pedig Rostand Moliére-től tanult, végül is
milyen különbségnek kell lennie a Képzelt
beteg vagy a Cyrano előadása között?

De Bergerac lovag színpadi története
nem olyan, amilyen egy a hegeli
abszolútumok síkján tökéletes Cyrano-
előadás lehet, hanem amilyennek egy tö-
kéletes Moliére-estét kell elképzelnünk.

Mindez persze fordítva is igaz. Ha fi-
karcnyi fércművekből létrejöhet pompás
előadás, miért kéne akadémikus tiszte-
lettel megdermednünk egy klasszikus
dráma előtt?

Ráadásul Gogollal roppant könnyű dolga
volt a rendezőnek. Annál inkább,
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mert az orosz szerző maga sem valame-
lyik üstökös fénycsóvájában húzódott
meg; ő maga volt az, akinek köpönye-

gébő l Köpönyegéből -- Dosztojevszkij
szavai szerint „mi valamennyien" kibúj-
tunk. Mi valamennyien? A múlt századi
orosz írók? A nagy szatirikusok? Vagy
valóban, a szó egyszerű értelmében: mi
valamennyien ?

A revizor kecskeméti előadása egy kissé
ez utóbbi mellett tesz hitet.

Kérdés persze, mi szükség van ma A.
revizorra Milyen mai tartalmat, üzenetet
adhat nekünk a XIX. századi orosz
kisváros a maga kisstí lűen gonosz vagy
ostoba laka iva l ?

I la a somogyi vörösbáróra, a visnyei
koporsós téeszre vagy a martonvásári
nagyember sikkasztott házára gondolunk,
meg azokra a revizorokra, akik felől
mindez akadálytalanul megtörténhetett ,
máris elhisszük, hogy ha valaki színpadra
áll ít ja A revizort úgy, ahogy van,
frakkokkal, rokolyákkal, a XIX. századi
környezet múlt századi problémáival,
akkor is hiteles, mai magyar színdarabot
- tragédiát? - hívott életre.

Szőke természetesen ennél az egyszerű
kikacsintásnál többet akart. Kérdése az
volt : miként lehet ma korszerűen Gogolt
játszani? Ugyanaz a kérdés, mint 1978-
ban Kaposváron, a Képzelt beteg
előadásán Moliere-rel kapcsolatban. S a
válasz legalább olyan érdekes, mint ak-
kor.

A néző először a figurák átlényegítését
veszi észre. A rendező megkereste

a színpadi alakok mai megfelelőjét ; nem
kortalan ruhákkal, dísztelen díszletek-
kel. Nevezzük ezt átlényegítésnek.. .

Találkozik azután a néző az egész da-
rab meztelen szerkezetével. Mintha egy
hatalmas hal hibátlan csontváza lenne, s
már nem csak egy esetleges Revizor-
előadásé, hanem valami többé: egy vi-
lágé, életformáé.

Végül azt látjuk, valamiképp több van
a színpadon, mint ami a darabban
szerepelt . A rendező együtt álmodik az
íróval - nem azt rendezi meg, amit az
megírt , hanem amit szeretett, akart vol-
na. Ez persze késpengén táncoló műve-.
let ; amit az író kihagyott, megváltozta-
tott , nem biztos, hogy szükséges. Ráadá-
sul sokszor, a lélektani e l fo j t ódás során az
író saját vágyaival ellentétes szöveget írt ,
s a darab szövete nem enged, hiába
próbáljuk a mondatokat önmaguk ellen
fordítani. Mint látni fogjuk, Szőke
Hlesztakov-értelmezése nem ellentétes
Gogoléval, csak az írott szöveggel ellen-
kezik néhol.

Mi tehát a kecskeméti előadásban a
csontváz, és mi az álom ? Az a két esz-
köz, amitől összetéveszthetetlenül Szőke
Istváné ez A

revizor?
Felfogásában a darab kristályszerkezete

a függőség. Ezen a színpadon mindenki
„viszonyban" van. Jogilag, társadalmi
közmegegyezéssel vagy farkas-törvények
által minden, ami itt látható, egyben
szabályozott is. Alárendelt , fölé-rendelt ,
kizsákmányolt és rabló, vere

tett és gyermekét lazsnakoló, mindenki
csak egy-egy pont.

Első pillantásra üvegpiramisra emlé-
keztet mindez; a szerkezet azonban bo-
nyolultabb, mert akit a piramis csúcsára
vélünk, arról kiderül, hogy egy másik
gúlának a közepe táján foglal helyet. A
gúlák összefolynak, s végül valamiféle
végtelen kiterjedésű gyémánt kristály--
szerkezetét látjuk, ahol minden szigorú-
an, keményen definiált .

S ez az egész folytatódik az összes
irányban, ad infinitum.

A darab legnyomorultabb páriái is
följebbvalói valakinek. Az őrt álló poszt,
akinek leginkább csak a mérhetetlen
farbarúgásokból jut egész adag, valahol
kinn, túl a színfalakon a bazárosoknak
dirigál, fosztogatja őket szuronyos pus-
kája, kopott egyenruhája jogán.

A kétségbeesett , kifosztott , csőbe hú-
zott kereskedők sem igazán szánalomra
méltók, hiszen azokon gazdagodtak meg,
akik már olyan nyomorultak, hogy be se
férnek a darabba. Az álrevizor nagylelkű
fogadónapján a mindenféle panaszkodók
után még ők is megjelennek, de a fáradt
Hlesztakov rájuk már nem kíváncsi, a
poroszlókkal hajtatja ki őket a
komédiából.

De azért bízvást hihetjük, hogy még
ezek a nyomorultak is állanak valaki fö-
lött .

Ugyanez a másik irányban: élők és
holtak ura, a polgármester maga is tisz-
tában van vele, milyen parányi pont ő és
a kis városa, amelyet csak a harmadosz-



tályú postafogat érint, ahová véletlenül
jut az ember, s ahol újság egy sárga csiz-
ma is. O maga rúgja odébb mint érték-
telent a saját maga szemétdombját, mi-
kor megcsillan a fölemelkedés reménye.
S amikor feleségével jövendő pétervári
életükről álmodnak, már egy új, mégis
ugyanolyan kristályszerkezetbe képzelik
magukat.

Ebben az értelmezésben válik
szívszorítóvá a kecskeméti színpadon
Bobcsinszkij üzenete: „Alázatosan
kérem, ha Pétervárra tetszik menni,
méltóztassék ott megmondani a
nagyméltóságoknak, szenátoroknak,
admirálisoknak, hogy kegyelmes uram
vagy fenséges uram.. . ebben és ebben a
városban él egy bizonyos Pjotr Ivanovics
Bobcsinszkij. Csak ennyit: él egy
bizonyos Pjotr lvanovics Bobcsinszkij."

Általában érzelgős, reszkető hangon
szól ez a pár mondat; nem így Kecske-
méten! Gáspár Antal Bobcsinszkije na-
gyon tiszta, nyugodt hangon üzeni, hogy
van. Fizetni is hajlandó, hogy ezt közöl-
hesse. Itt nem becsülik ők, mert tudják a
helyét, az ő pontját a szerkezetben.
Bobcsinszkij azonban tisztában van vele,
hogy „odafönt" önmagában ez is érték:
miközben körülötte mindenki megőrült, ő
ott van, ahol helyét feltételezik, ahová
rendeltetett.

Az abszolút nulla ponton.
Hlesztakov vasalt csizmában gyalogol

bele ebbe a finom és érzékeny kristály-
szerkezetbe. Már itteni létezése önmagá-
ban abszurd. A fővárosban nyilván kis
senki, így itt még ennyi se lehetne. Hi

szen az egyetemes nagy vázban még a
helyi fogadós is értékesebbnek számít az
itteniek szemében.

Félreértés folytán azonban Hlesztako-
vot túlbecsülik, ő pedig megfelel a túl-
zásoknak. Ki-be rohangál ebben a szi-
gorúan megszerkesztett hatalmi labirin-
tusban, fittyet hányva mindenre.

De ha ezt megteheti -- döbben rá végül
Tolnai Miklós polgármestere - hát akkor
semmi sincs! Á szabályok kifinomult
összessége tojáshéjként roppan össze
Hlesztakov lába alatt, s nem marad
semmi! Jöhet már az igazi revizor, tör-
ténhet akármi ! Leválthatják a város egész
tisztikarát, családostul Szibériába küld-
hetik őket - mindez már csak hullagya-
lázás! Egy betonszilárdnak hitt értékrend
összeomlott, s híveit maga alá temette.

Ezt a rádöbbenést, a minden másképpen
van, az „ezután" nem hasonlíthat az
„ezelőttre" érzését játssza el Tolnai
Miklós a komédia utolsó mondataiban.
Nem is eljátssza, velünk mondja. Mert ez
után a vérfagyasztó három ól-a után,
amikor szemünket a távolba meresztet-
tük, s mindenütt ugyanazokat a formákat,
rácsszerkezetet láttuk, nem nevet-hetünk
igazán szívből senki póruljárásán. Nem
nézhetjük úgy a darabot, mint
mulatságosan ostoba díszhalat az akvá-
rium zöldes üvegén át.

Az álmot, a másik rendezői eszközt
Szőke elképzelésében Hlesztakov képvi-
seli. Megszoktuk, hogy nyegle, fölöttébb
ostoba, ingyenélő Hlesztakovok fosztják
ki a még náluk is ostobább, kisszerűbb
városi előkelőségeket. Itt viszont

egy tisztességes, jó kedélyű, kamaszos
fiatalember rohangál a színen.

A hagyományos felfogásra utal Konrád
György Gogol-tanulmányának az előadás
műsorfüzetében szereplő részlete is: „A
Miklós-kor évtizedekig tartó
ellenforradalmi korszak volt. Miklós cár
kalandor és klasszikus zsarnok volt egy
személyben. Herzen Hlesztakovnak ne-
vezte."

Mit ír ezzel szemben Gogol? „Ki ez a
Hlesztakov? Nem tartom őt csalónak.
Nem kenyere a hazudozás, el is felejti,
hogy hazudik, és saját maga is majdnem
elhiszi, amit beszél... Egész őszintén a
lelkéből szól, s miközben hazudik, meg-
mutatja, milyen is ő valójában... Mindenki
Hlesztakovvá válik az életben
talán csak egyetlen percre, talán több
percre is, ezt azonban természetesen nem
szeretjük beismerni."

Az író vallomása szemlátomást ellen-
tétben áll Herzen véleményével. Ki ne
szeretett volna valami félreértés folytán
rövid ideig a világ ura lenni? Ki ne
szerette volna, hogy ne kössék mindazok a
szabályok, amelyeket megszegni nem
mer? Gogolnak, a fiatal, vékonypénzű, az
előkelő társaságban inkább csak meg-tűrt
tollforgatónak imponál a titkolt vágyait
megtestesítő Hlesztakov, ez a csepűrágó,
aki mer az lenni, ami.

Keserves helyzetben, korgó gyomorral
ül szállodai szobájában a kecskeméti
előadás álrevizora. Kissé buta, jóindulatú,
félszeg emberke, aki született jogait is
elvékonyított, gyermeki hangon, zavartan
topogva meri számon kérni. Nem érti a
világot: tisztában van azzal, melyik
pontján áll a hatalmi váznak, ezért
érthetetlennek tartja, hogy a szerinte nála
alacsonyabb rangú kocsmáros nem akar
neki hitelezni, sőt fenyegetőzik.

Nem sokkal később a helyzetek szédü-
letes sebességgel kínálják önmagukat:
Hlesztakov jószerével a börtönbe készül,
mikor meglepetten bevonul a pol-
gármester kínálta vendégségbe. A köz-
jóléti ebéd után zavartan újra és újra meg-
kérdezi, mit is evett tulajdonképp. Szem-
látomást most kezd megszédülni a határ-
talan lehetőségektől. Még nem érti, mi
történt, még nem hiszi, hogy láthatatlan
kezek elvágták rajta a társadalmi
megszokás összes húsba vágó kötelékét.

Percig sem akar bolondot tenni a töb-
biekből. Nem is a haszonlesés vezeti ab-
ban, hogy a lehetséges utolsó pillanatig
komédiázzon. Egyszerűen játszik, ön-
feledten, tobzódva, a sikerekben lubic-
kolva, gyermeki módon.

Hlesztakov és Anna Andrejevna: M. Horváth József és Réti Erika (MTI fotó - llovszky Béla felvételei)



Ennek udvarol, amazt eljegyzi. Ennek
egyre színesebb meséket mond, amattól
pénzt kér. Utóbb már nem is törődik a
fölvezető mondatokkal, egy barátságos
hátbavágás kíséretében rögtön a tárgy-ra
tér. Bobcsinszkij és Dobcsinszkij nem
ad?! Istenem, ha lenne nekik, adnának!
Nem a pénz itt a lényeg, hanem a
lehetőség.

Hlesztakov végiggyalogol ezen az ab-
szurd lépcsőn. Mire a csúcsra ér, körülöt-
te, mögötte összeomlott már az egész ház,
de ő trojkáján elrobogva észre sem veszi.
Camus Caligulájával ellentétben
alighanem a Holdat is megszerezhette
volna, ha elég erősen kéri.

Kétségtelen, hogy ez a Hlesztakov
sokszor a szöveg ellen játszik. Amikor
berúgva egyre nagyobb hazugságokat
mond, a szövegértelmezés első síkján -
mondjuk a darabot olvasva -, mind jobban
kiderül műveletlensége, pitiáner os-
tobasága. Ennek az előadásnak a szín-padi
helyzetében azonban egész máshogy
hangzik minden: a regénycímek össze-
keverése, a primitivizáló petrográdi élet-
képek - mind-mind játék.

Ennek a fiatalembernek még azt is el-
hisszük, hogy kellő kapacitálás után a
Shakespeare-drámák szerzőségét is elvál-
lalja, csupán csak azért, hogy kipróbálja,
ezt is elhiszik-e neki.

Ugyanakkor néhány esetben - ritkán
a legkoncepciózusabb alakítással sem
tudja elhitetni a Hlesztakovot játszó M,
Horváth József, hogy az elhangzott
szavaknak egyszerűen nem az az értel-
mük, mint amit hallunk.

Az előadás másik gyöngéje, hogy ke-
vés az igazán karakteres színész benne.
Kétségesnek tűnik, hogy mindez az
adottságokra, lehetőségekre hárítható-e;
néhány szereplő olyan súlytalanul ját--kel
a színpadon, hogy jószerével csak a
műsorfüzetben szereplő nevükről venni
észre őket. Óhatatlanul az az érzésünk tá-
mad, hogy nem annyira a képességek
hiányából, mint tunyaságból fakadóan
meg sem kísérelték a rendező megköve-
telte szerepformálási stílust elsajátítani.
Helyette pontosan azokkal az eszközökkel
éltek, amelyek ezt a felfűtött, sokszor a
„ripacskodás" határán táncoló stílust
agyoncsaphatják: a modorosságok,
közhelyek eszköztárával vagy
éppenséggel unott jelenléttel.

Szerenesére ez nem annyira a főbb
szereplőkre volt jellemző. Náluk Szőke
stílusa talán az eddigieknél jobban dia-
dalmaskodott. Az előadás szövete egy-
ségesebb, érettebb, tudatosabb lett.

Most is megtalálhatóak az erős, harsány
színek (ahogy a rosszmájú „benyögés"

mondja: ha a szövegkönyv szelíd mosolyt
ír elő, Szőke színpadán öt percig
fetrengve röhögnek), ezúttal azonban
mindez pontos mértékkel.

Látszik, hogy Szőke miért szereti a múlt
századi realista és posztromantikus
darabokat: ezekben leli meg a stílusának
megfelelőerős, tipikus karaktereket. Azo-
kat az őstípusokat, akik nem hús-vér
emberek, tehát kár lenne olyanná „alakí-
tani" őket, mint amilyenek az életben
szaladgálnak.

jól látszik a komédia előadásán, hogy
nem a valódit kérte számon színészeitől,
hanem az igazat. A valódi afféle mintha-
igazság, az igaz viszont Szőke színpadán
olybá tűnik, mintha térdmagasságban a
valóság fölött lebegne. Elemelkedik a
mindennapos, foyerbéli, ruhatár vagy büfé
előtti, általunk előadott színjátszástól.

A színész tehát színészkedik, a szónak
talán gunyoros értelmében. Megnyilvá-
nulásai azonban nem a közhelyek, szte-
reotipiák világából válogatódnak, ha-nem
önmagából, az emberből, színészből.
Ehhez pedig alkattól függően elernyedés
vagy lelki tusa szükségeltetik (az
emlékezetes kaposvári Osztrovszkij E r d ő -

előadáson Olsavszky-Gurmizsszkaja
illetve Vajda-Szomorov szerepformálá-
sánál figyelhettük meg). Ez volt az, amit
nem próbáltak ki néhányan, vagy pedig
nem sikerült...

Tolnai Miklósról elmondhatjuk, hogy
igazi Szőke-színész. Rendkívülien ke-
mény karakterű, erős hatású előadó, aki a
legernyedtebb, legmulatságosabb pil-
lanatokban is olyan benyomást kelt, mint
a katona, aki döngő léptekkel rója köreit,
látszólag ellazulva, de ugrásra, ordítás-ra,
akár gyilkolásra készen.

A polgármester alakjában mindent el-
játszik. Egy kígyóbűvölő türelmével lec-
kézteti meg a remegő kereskedőket,
máskor sír, nyüszít a boldogságtól, hogy
egy pillanat alatt visszazökkenjen a hideg
megközelíthetetlenségbe. Ezért nincs a
polgármester alakjában semmi nevetséges.
Ez az ember belső integritással ren-
delkezik, arcát, testét, jellemét gyurma-
ként képes változtatni anélkül, hogy egy
percig is más lenne. Tolnai talán a
legnehezebbet valósította meg: eszközei
teljes birtokában eljátszott valakit, aki
eszközei teljes birtokában van - önmagát,
s mégsem önmagát.

Réti Erika nem találkozott Anna And-
rejevna alakjával. Mindenképp izgalmas

az a rendezői felfogás, amely a polgár-
mesternét egy halaskofa közönségességé-
vel, harsányságával játszatja el. Aligha-
nem csak felszíni indok, hogy a színésznő
hangterjedelemmel nem bírta a
megerőltető játékot. A mélyebb ok az
lehet, hogy Réti Erika, aki igen tudatos
színésznő, ezúttal képtelen volt az átlé-
nyegülésre, talán mert igazából nem
akarta elfogadni, nem tudta önmagából
megformálni Anna Andrejevna alakját.
Közvetett bizonyíték erre, hogy a har-
madik felvonás lágyabb, hagyományosabb
színeiben összehasonlíthatatlanul többet
nyújt.

M. Horváth József megérdemelte a fő-
szerepet. Ha férfi színészre illik ilyet
mondani, bájjal játszotta el; megformá-
lásában az álrevizor már-már kamasszá
fiatalodott. Szinte csak az előadás után
tudatosul a nézőben, hogy ez majdnem
teljes egészében szó és mozgás műve,
hiszen a színészt önmagában megjelenése
aligha jogosítja föl a „kisédes" szerepkör
betöltésére, ellentétben jó néhány
kizárólag bájos és szép arcú kollégájával,
akik mégsem tudták volna ugyan-ezt adni.

Elsöprően nagy élmény volt Lakky
József Hlopov iskolaigazgatója. A tán-
coskomikus múlt minden tudásából és a
jól érlelt szerepből született ez az izgő-
mozgó, állandóan páni félelmével küzdő
alak. Időnként az autók szélvédőjén
himbálózó gumiemberkére hasonlít, más-
kor valószínűtlenül kicsavart testhely-
zeteivel, bokáig érő karjával, állandó
mozgásával, formaváltozásaival már nincs
is benne emberszerű: maga a félelem, az
örök gyámoltalanság mozog le-föl a
színpadon.

A trojka végül csilingelve elment. Á
kecskeméti színpadon szó nélkül áll a
díszes társaság, életük romjai fölött. Mi
pedig tűnődhetünk: megvessük-e, iri-
gyeljük-e Hlesztakovot? Kinek van igaza:
Herzennek, Gogolnak, Szőkének?

Gogol: A revizor- (kecskeméti Katona József
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly
Pál. Rendező: Szőke István. A rendező
munkatársa: Saád Katalin. Játéktér: Szőke
István. Jelmeztervező: Füzy Sári. S z cenika:
Szászfay György. Zene: Simon Zoltán,

Szereplők: Tolnai Miklós, Réti Erika,
Ribár Éva, Lakky József, Csengery Erzsé-
bet, Fekete Tibor, Lengyel János, Bácskai
János, Vitéz László, M. Horváth József,
Kölgyesi György, Szalma Sándor, Budai
László, Gyulai Antal, György János, Gás-
pár Antal, Tunyogi István, Morva Ernő,
Juhász Tibor, Fabó Györgyi, Egyedi Klára,
Szakál Zoltán, Buga Ildikó, Goda Márta.
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