
ugorják, akár kétszer is, és elég jó
színésznő ahhoz, hogy ezt is jól viselje.
Kovács Nóra kicsit túl sokat, túl hangosan
sivalkodott, de Angéla Baba szerepé-nek
létrehozásához lehet, hogy nem talált más
kapaszkodót. Kútvölgyi Erzsébet volt a
legnehezebb helyzetben a nők közül.
Egyrészt éppolyan marionetté kellett
válnia, mint a többieknek, és ezt
maximálisan végre is hajtotta.

Másrészt mégiscsak ő a darabban az a
nő, akit Efráim a végén elvesz feleségül: és
ezt a viszonyt is el kellett játszania: s e két
réteg más-más játékmódot, más viselkedést
követelt. O leginkább marionett maradt,
ami az egész előadás szem-pontjából, a
látványt illetően hasznos, hálás választás
volt, de ezzel végleg el-veszett kettejük
külön, emberi történetének lehetősége.

Mindent megpróbált lehetetlen szere-
pével Kovács István és Nagy Gábor is,
rajtuk semmi sem múlott. Pár külön szót
kell ejtenünk viszont Bilicsi Tivadarról,
Sajt Hugó, az öreg bölcs megformálójáról.
Vele kapcsolatban azt kell megjegyeznünk:
úgy tűnik, van a színészetnek, a szakmának
egy foka, ahol mindegy, hogy mit kell
játszania, mi a szerep. Bilicsi a tisztázatlan
és kétértelműségében lehetetlen szerepet
tökéletesen, tévedhetetlenül játssza el.

A sanda bohóc látványos, helyenként
kétes értékű iróniára utaló díszleteit Fehér
Miklós tervezte nem kevés bravúrról tévén
tanúbizonyságot. János-kúti Márta díszletei
megfeleltek az egész előadás szellemének:
gazdagok, cirkusziak, csillogóak,
feleslegesek voltak. A koreográfiát Szirmai
Béla tervezte, és meg kell mondanom,
hogy az előadás legproblematikusabb
részeit épp a táncok, az őserdei egzotikum
megjelenítésére szolgáló percek
jelentették. De, mint annyi más, többek
között ez is rendezés kérdése.

Füst Milán: A sanda bohóc (Vígszínház)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Valló Péter.
Zenéjét szerezte: Presser Gábor. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa. Szcenikus: Éberwein
Róbert. Jelmeztervező: Jánoskúti Márta.
Díszlettervező: Fehér Miklós. Maszktervező:
Hidegföldi József. Koreográfus: Szirmai
Béla. Zenei munkatárs: Komlósi Zsuzsa.
Asszisztensek: Dobák Lívia és Kertes Zsu-
zsa. Hangmérnök: Nemes László.

Szereplők: Kern András, Balázs Péter,
Szombathy Gyula, Bárdy György, Bilicsi
Tivadar, Szatmári István, Miklósy György,
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Judit, Kútvölgyi Érzsébet, Kovács Nóra,
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ISZLAI ZOLTÁN

Belharcmodor

A Tarelkin halála rendezőinek a darab
állandó újraértelmezését az először szín-re
vívó Mejerhold megoldása egyáltalán nem
könnyíti meg. Az előző előadásoktól
függetlenül, mindig szembe kell nézniük
azzal az alapvető kérdéssel, hogy mi volt
a viszonya a mélységesen arisztokrata és
fensőbbségesen burzsoáellenes írónak a
valósághoz, és (ebből következően)
realista életképként, esetleg teátrális
riportázsként vagy metaforikus
példázatként közeledjenek a „képtelen
komédiához".

Az értelmezési dilemmában termé-
szetesen „benne van" az az általános
irodalomtörténeti kérdés, hogy egy író
„mennyire előzi meg a korát". Na tudjuk -
vagy elhisszük és bemagyarázzuk
magunknak -, hogy az alkotó nagyjából-
pontosan mennyivel járt műfajeszmény és
életábrázolási felfogás dolgában a kor
„saját stílben" dolgozó (s ebből a
szempontból hozzá képest gyanútlan és
sejtelmetlen, „főirányú") pálya-társai előtt,
akkor biztonságosabban jár-hatunk el a
mindenkori újjárendezések

alkalmával. Hiszen tudjuk, hogy (most a
rendezési stílus adott főáramlatához
viszonyítva) milyen distanciát tartsunk,
illetve milyen közösséget vállaljunk elő-
adásunk „alapanyagával". Vagyis a mű-
ben foglalt írói szemlélettel, jellemekbe-
cselekményekbe átvitt (és belecsempé-
szett) világmegéléssel, humán tapasz-
talattal.

Hangsúlyozottan „költői", lírailag ál-
talánosító műveknél - gondoljunk csak
(szeszélyesen) egy Peer Gyntre, egy Kék

madárra, egy Csongor és Tündére, egy
Kaukázusi krétakörre - ez a rendezői döntés
aránylag kötetlen lehet. Bizonyos határok
között itt az értelmezés szabadsága, az
aktualizálás lehetősége, a komplex
gondolati tartalom kiválasztott részének
előtérbe helyezése szinte csak szakmai-
technikai korlátokba ütközik.

A dühödt tudatossággal, egy trilógia
betetőzéseként elkészült Tarelkin azonban
már első pillanatra fogósabb darab. Ezért
a mindenkori rendezőnek nem árt, ha újra
és újra átgondolja vele kapcsolatban,
amit Alexander Blolc mondott - s ami
paradox módon a századunk hatvanas-
hetvenes éveiben keletkezett Szuhovo-
Kobilin-irodalom egyik szövegelemzési
és szándékértékelési vita-pontja lett.

Legrészletesebben Anatolij Gorelov
(1976-OS nagy tanulmányában) foglal-
kozik ezzel A drámáról szóló Blok-el-

Szuhovo-Kobilin: Tarelkin halála (Nemzeti Színház), Tarelkin megrendezi saját temetését



mélkedésben megtalálható kitétellel:
.. a Tarelkin halála című szatirikus farce-

ban megjelennek a szimbolikus dráma régi
vonásai." A »régi vonások" alatt a költő
nyilvánvalóan a hazai szimbolisták
vizionáriusságát, „egzaltáltságát",
életfelettiségét értette. Azt a vallás-
bölcseleti nézetekkel összeszövődött át-
tételes ábrázolásmódot, melyben (szintén
Blok szerint) „a világ lényege kívül esik
téren és időn; hogy másodszor is meg-
születhetünk, és ledobhatjuk magunkról
láncainkat ...".

Ebben az értelmezésben a Tarelkin
jócskán idő- és térfeletti irodalmi mű
lenne. Bemutatásánál egyáltalán nem ke-
lene figyelmi korhozkötöttségre. Csakis az
- irreálisban vagy a valóságfölötti-ben
gyökerező - öntörvényeire és arra, hogy
ezek plaszticitása maradéktalanul érvényre
jusson a színpadon. Ezenfelül úgy is lehet
hozzá közelíteni, mint vala-mi abszurd
darabhoz, Jarryéhoz, Ionescoéhoz,
Beckettéhez például.

Bármennyire misztikusnak (ördögi
színjátéknak), esetleg fantasztikusnak
tetszett is azonban a kései orosz kortárs
számára ez a (M. Zlobina megfogalmazá-
sával) „dédapáknak írt, de a dédunokák-
nak való" mű, törekvéseiben írójának
kevés köze volt a szimbolistákhoz vagy a
korábbi Lermontov-féle romantikus
démonisághoz. Jóllehet, az élő halottak
Gogolnál, Tolsztojnál világirodalomba
emelkedő témáját éppen Lermontov pen-
dítette meg először messzehangzóan
Oroszországban. Emellett éppen a Tarelkin
kétségkívül őrületig fokozott, pontosabban
eszelőssé ironizált vámpír-motívumában
könnyű fölismerni a népi
hiedelemvilághoz való kapcsolódást is,
amely „modernül" továbbgondolva ter-
mészetesen a kelet-európai népi szürrea-
lizmus látomásos lírai és drámateljesít-
ményeit juttathatja eszünkbe, ám a lé-
nyegbevágó megértés csekélyebb lehető-
ségével. Hiszen ez a fogalom jobbára a
huszadik század második harmadától
hatott termékenyítőleg mindkét mű-fajra.
Közben a Szuhovo-Kobilin-mű keletkezési
éve megdöbbentően 1868; s ez a
naturalista és a bulvárszínművek európai
virágzásának évtizede.

Első színdarabjával, a Krecsinszkij
házasságával mellesleg még a szerzőnk is
rászolgált a hellyel-közzel neki juttatott
„orosz Scribe" névre.

Népi eredetét el nem tagadó, vásári
színezetű groteszknek elfogadni a darabot -
a szimbolizmushoz vagy az ütemelőző
szürrealizmushoz sorolás helyett -

szerencsésebb rendezői közmegegyezés,
helyesebben közös kiindulópont lenne. S
mivel a színháztörténeti közhelyme-
móriában akarva-akaratlanul az 1922-es
kísérleti Mejerhold-előadás foglalja el a
meghatározó helyet, egyáltalán nem volna
csodálatos, ha a Tarelkin-felújítások
többsége a groteszk színjátszáson belüli
megoldásokat részesítené előnyben, vi-
lágszerte.

Mint ahogy alighanem tudatosan erre
ment vissza a Huszonötödik Színház
határozott szakmai sikert aratott 1975-ös,
második magyarországi bemutatója is,
melynek szcenikai tanulságairól olyan
mélyenszántó elemzést közölt Böször-
ményi Katalin, a szituációk körforgására
alapozott s az akusztikai hatások agy-
sokkoló jellegére (mint az utólagos gon-
dolatbaejtés eszközére) építő rendezésé-
ről pedig Szeredás András.

Ám épp a groteszknél érdemes - száz-
tizenhárom éves darabnál az értelmezés
érthető kanyargóinak bejárásakor - fel-
figyelni Sztanyiszlavszkij idevágó meg-
jegyzésére: „A groteszk nem lehet ért-
hetetlen, kérdőjeles. A groteszk a pi-
maszságig világos és határozott"- mondta
a Művész Színház szélsőségeket ki-
egyenlítő atyamestere. (Zárójelben meg-
jegyezve: a századvégi szimbolikus dráma
egyik gyakorlati szószólója és zászló-
vivője.) S ha a Szuhovo-Kobilin-i trilógiát
egyáltalán jogos - azaz: nem anak-
ronizmus - groteszk árnyalatúnak „sac-
colni", akkor a leginkább groteszk
„érintettségű" Tarelkint ebbe a „pi-
maszságig világos" alkategóriába és vál-
fajhoz volna helyes skatulyázni. Hogy mi
„világosodik meg"

az így (is) felfog-ható
elő-groteszkben igazából, arra most már
vargabetűk és műfajelméleti paripatetiák
nélkül muszáj egyszerű választ adni: a
mindenkori, de itt, konkrétan az I. Miklós
cári orosz elembertelenedett társadalom.

Nyíltan irányzatos és agitációs „jel-legű"

darabként kell tehát a legáltalánosabban és
lapidárisan értelmezni a rendezőnek a
cenzúra kijátszása érdeké-ben Nagy
napnak, Raszplujevi műszaknak
(mechanika), Raszplujev szép napjai-nak,
később víg napjainak átkeresztelgetett
művet, ha újabb igényes bemutatására
készül, amikor „színreolvassa"? Mert
(megint csak) Mejerhold 1921-es
(türelmetlenül) sommázó - de a budapesti
Nemzeti Színház kitűnő műsor-füzetében
jó helyen idézett - megállapításában
„Arisztophanész, Moliere, Shakespeare
(!), Az ész bajjal jár, a Revizor,

aztán Ibsen, Oscar Wilde (!!), Csehov"
mellett vita nélkül irányzatosnak nevezi.

A válasz e kérdésre még bizonytalanul
hangzó igen; tekintettel az „irányzatos"
szó részint didaktikus unalmat árasztó,
részint (a szocialista színház-történet
állóvíz-idejéből szerzett rossz
tapasztalatok miatt) sematikus illúziókat
keltő fogalmi holdudvarára.

Mégis, ha arra a visszahozhatatlan,
valóban történelmi pillanatra gondolunk,
amiről (O. Maljutyin emlékiratai nyomán)
K. Rudnickij tudósít a Trilógia
utószavában, igenlésünk egyre erősebbé
válik. „Szuhovo-Kobilin darabjának
premierjét (Mejerhold első rendezésé-ben,
az Alekszandrovszkij Színházban) 1917.
október 23-án tartották; hatalmas sikert
aratott. A Nagy Októberi Forradalom
előestéjén a nézők magasra érté-kelték az
előadást, melyben óriási szenvedéllyel és
mélységgel kacagta ki az író a plutokrácia
átkozott uralmát."

Zlobina 1967-es, a Novij Mir 9. szá-
mában közreadott tanulmánya magát
Lenint hívja tanúul e siker - társadalmi
szenvedésekre visszavezethető - okára és
magyarázatára: „Egyetlen országban sincs
a csinovnyikoknak akkora sokasága, mint
Oroszországban. És ezek a csinovnyikok
úgy állnak a hangtalan nép felett, mint a
sötét erdő . . . A csinovnyikok hadserege,
amelyet a nép nem választott, és amely
nincs kötelezve arra, hogy a népnek
felelős választ adjon, megszőtte sűrű
pókhálóját, s ebben a pókhálóban az
emberek úgy vergődnek, mint a legyek."

Ha az érzékletes - az orosz élet mély
elemzéséből adódó lenini - pókhálóha-
sonlathoz még hozzátesszük, hogy a
hálóban persze nemcsak a legyek, de a
pókok is jelen kell hogy legyenek, igazat
kell adnunk Zlobinának, aki úgy véli,
hogy a teljes Szuhovo-Kobilin-i triló-
giának ez az aktív pókokat és passzív
legyeket kívánó vergődés a főtémája; az
ezt egyedülállóan és jövőbelátóan drá-
mákba foglaló író pedig - közhasznú
terminussal: kritikai realista. Ha ehhez a
stiláris és módszertani szempontból
diakronikus következtetéshez még hoz-
zátesszük Gorelov figyelmeztetését arról,
hogy a művekben megjelenő irracionalitás
nemcsak a művészi fantáziából származik,
hanem legalább annyira az élet
folyománya, még közelebb kerültünk
ahhoz a színpadi nyelvre leghasznosabban
átfordítható komplex értelmezéshez, hogy
ezek a darabok, de különösen a
nagyobbrészt hivatalnoki



környezetben játszódó egy „légy" tökéletes
elemésztését ábrázoló - Az ügy és a -
szipolyozók belharcával foglalkozó -
Tarelkin halála a racionális ítéletű, bár
osztálygyűlölettől fűtött kritikai realista író
valóságra reflektáló szatírája.

Ez a szenvedélyes gyűlölettől izzó ítél-
kezés misztikussá, szimbolikussá, való-
ságfelettivé, képzelgéssé, fantasztikus
groteszkké, parabolává, majakovszkijos
buffóvá, brechtes példázattá csak akkor
„fordul", ha a rendező értelmező-köz-
vetítés helyett stiláris ürügynek használja.
Ha arra esküszik, hogy a realista szatíra
teljességét rendezési koncepcióval,
ellenkritikával kezelje, szubjektíven
leszűkítse, célirányosan hatálytalanítsa
vagy (ami ennél a „rajtakaphatatlanul"

avantgarde műnél főbenjáró szcenírozási
baklövés) stíluskorszakhoz kösse, illetve
divatáramlathoz idomítsa.

Ami a rendezői beavatkozást vagy
félreértelmezést illeti, az 1817-től 1903-ig
élő írónak sem Az ügy, sem a Tarelkin
halála esetében nem kellett sokat
bosszankodnia, Még 1899-ben,
nyolcvankét éves korában sem teljesült az
„utolsó kívánsága". Nevezetesen az, hogy
az egész trilógiát színpadon lássa.

A Krecsinszkij házassága megírásától
(1854 októberétől) bemutatójáig (1856
májusáig) még csak két esztendőt kel-lett
várnia. Igaz, hogy az orosz szélhámos
típusát leleplező címszerepet az alakító
óvatosságból már akkor lengyel
akcentussal játszotta. (Ezért is figyelmez-
tette egy érzékeny kritikus, név szerint
Mihail Alekszandrovics Scsepkin, hogy a
darab ideáját helytelenül értelmezte.) Az
ügy elkészülte és - moszkvai, kis
színházbeli - premierje között huszonegy
évre - 1861-től 1882-ig -- nőtt az időbeli
különbség. Csupán hat esztendővel -- 185
5-1881-ig - tartott tovább a
jobbágyrendszert eltörlő, a kapitalista
fejlődésnek (a Szuhovo-Kobilinhoz ha-
sonló ókonzervatívok helytelenítése mel-
lett) utat nyitó II. Sándor cár uralkodása.
Az elkeseredetten forradalomellenes III.
Sándor pedig - afféle „tarelkinos",
tótágaslogikával kifejezve - II. Miklóssal
együtt sem érhette meg, hogy a csudajó
szemű Valujev cenzor által 1883-ban
„szplosnaja revoljucijának", totális
forradalomnak bélyegzett Tarelkint teljes
szöveggel netán színpadon élvezhesse.
Szerzője csonkította formájában is
harmincegy évet várt, amíg fel-jutott -
afféle esztelen, felelőtlen tréfálkozásként -
A. Sz. Szuvorin színházának színpadára.

Raszplujev: Vajda László

Tarelkin: Kun Vilmos

Varravin tábornok: Benedek Miklós



Mejerhold forradalom előtti hangulatú
bemutatója után öt évvel vállalkozott
kísérleti színházában a „régi rend" akro-
batikus-cirkuszos kinevettetésére. Ez az
agyoncitált, húsdarálós-díszletű előadás a
húszas években se találkozott egyhangú
helyesléssel; a nyugtalanító, „konvulzív"

külsőségektől a kritikusok már-már nem
látták a lenini „erdőt". Vulgárisabban
kifejezve: a társadalomkritikailag a közel-
múltra vonatkozó, maradandóan meg-
semmisítő célzatú mondanivalót, amely a
hatalmi szervezetek általános érvényű
leleplezése, az érdekszentség szertartásai-
nak celebrálása, az erkölcsi nihil tartós
állapotának felmutatása, az embertelenség
működésének demitizálása és dramati-
zálása s végül az önmagáért való mecha-
nizmus közömbösen pusztító gépezeté-nek
nyíltszíni működtetése.

A Szovjetunióban 1936-tól 1956-ig nem
játszott darabot Magyarországon először a
kaposváriak mutatták be 1974-ben, a nagy
tapasztalatú Komor István élete utolsó
rendezéseként. Ekkor fedezték föl Elbert
János (nyomtatásban 1963-tól ismert)
eleven nyelvezetű, át-ültetési
telitalálatoktól nyüzsgő, valóban színházi
érdekű műfordításában az orosz
irodalomnak ezt a Gogol Revizora és
Majakovszkij Gőzfürdő je közötti űrt be-
töltő íróját, aki - Geszti Pál filozofikus
megfogalmazásával - felismerte a nagybe-
tűs Gonoszt, és akit a Népszabadság kri-
tikusa, Molnár Gál Péter szerint a „ször-
nyűségesen mulatságos és mulattatóan
iszonyú dráma" szerzőjeként úgy vezetett
elő az első hazai rendező, hogy darabjával
figyelmeztetett: „a fantasztikum és
realizmus koránt sincs annyira távol
egymástól, mint hinni szeretjük". Ki-tűnt
az előadásból emberség és törvényesség
viszonyának eltorzulása, érvényesült
benne az önfeledt szadizmus ki-
pellengérezése, a jellemek emberbőrbe
bújó állatiassága, s megmutatkozott a
cselekmény önmagában fortyogó, kiúttalan
manézsszerűsége.

Végül - egyfajta revelációként - itt ment
végbe egy színész és egy szerep - Vajda
László és Raszplujev - valóságos
szimbiózissá szerveződő nagy összetalál-
kozása. A gondolatébresztő előadás
általában sokat bízott a színészekre, ke-
vesebbet adott a járulékos külsőségekre.
Így a díszletek alaposan megérdemelték az
egyöntetű bírálatot. A mejerholdi szellemű
és - amennyire ezt leírásokból
következtetni lehet - azonos bioritmusú,
emellett rendkívül egyéni, sőt helyen-ként
egyénieskedésig merészkedő, de ki-

kerülhetetlenül emlékezetbe vésődő, a
nézőt szabadulni nem engedő huszon-
ötödik színházi előadásnak - Szőke István
invenciózus rendezésének - inkább a
csökönyös konzekvenssége, „rendezői
színházsága" került előtérbe, mintsem a
törekvés a mű valamennyi motívumának
kibontására.

Szőkénél minden tudatosan hatás-keltő
volt; a díszletek, a jelmezek, az
(ál)öltözetek és a sejtetően irritáló akusz-
tika végeredményben mind-mind Raszp-
lujev nagy napjának felvirradtát ábrázolta.
És azt, hogy milyenek is a brutalitás
változataiból összeszövődő hétköznapok,
a raszplujevek hatalmába került (kis)em-
ber számára. Az állandósított rögtönzések,
a merész szerepösszevonások, vala-mint
az ösztönéleti szféra, főként a szexualitás
előtérbe helyezése végtére érdekes
diszharmóniává olvadt össze; kissé
feledtetve Szuhovo-Kobilin szerzői
megjegyzéseit, aki pedig nyomatékosan
leszögezi, hogy jóllehet „a darabot tré-fás
jellegének megfelelően, elevenen, vi-
dáman, harsányan, avec entrain kell ját-
szani, kiváltképp a szöveget kell pontosan
megtanulni, s világosan, plasztikusan
mondani. Ellenkező esetben a szereplők
sok bonyolult mozgása mellett a néző
számára elsikkadna a mondandó vagyis
éppen a lényeg, s így a valóságos élet
helyett afféle kavarodást látna". Részben
az egyenetlen színvonalú színészi telje-
sítmények miatt, részben az ezerfelé
célozgatás és a bravúroskodás miatt a
Huszonötödik Színház egyik igényes
előadása akarva-akaratlanul belecsúszott
„a kavarodás"-ba; attól függetlenül, hogy
a néző számára mégiscsak „iszonyatosan
mulatságos és mulattatóan szörnyű"

olt, ami a mellett a bizonyos „mon-
dandó" mellett a Tarelkin belső, formaal-
kotó sajátossága.

Egy elsőre jól elkapott (és kedvező
konstellációban született), egy roppant
egyénien célirányossá kihegyezett és ér-
telmezett előadás meg a nem rosszul si-
került, bár megkurtított teljes trilógia
televíziós feldolgozása után - ahol
Tarelkint Sinkó László játszotta -, 1981
februárjában Székely Gábor vállalkozott
arra, hogy a Tarelkin halálát a Nemzeti
Színházban bemutassa.

Darabválasztása indokát közelebbről
nem ismerem. Annyit azonban - 1976-os,
szolnoki Athéni Timon-rendezésére utalva

megkockáztatok, hogy a hivatalnoki
mentalitás elemzéséhez megvan a kellő
jártassága. Biztatónak éreztem felfogását a
groteszkről is az előadás koncepciója

szempontjából; nem tarthattam véletlen-
nek, hogy épp a legbensőségesebb és
legéletesebb Örkény-művet, a Macska-
játékot vitte ősbemutatóján diadalra.

Hogy „a groteszk az igazságot, az ál-
groteszk viszont csak az érdekességet
jeleníti meg", ugyan nem ő mondta, ha-
nem Latinovits, de arról, hogy meghal az a
színház, ahol „az ötlet mögött nin-csen
gondolat", és hogy számára nem színész a
színész, aki a maga személyes sikerét érzi
fontosabbnak a kifejezni-valónál, fiatal
rendezőink közül nála kevesen beszéltek
felelősségteljesebben. Ahogy egy
interjújában oly plasztikusan kifejezte,
őnála egy színésznő se mond-hatná, hogy
„Évának érzem ó Adám magam". A
korszerű színházban szerinte a színész
„magatartást játszik, nem egy figurát, egy
gondolatot képvisel és nem egy szerepet".
És valószínűleg csupán ezen az alapon
lehet egy korát messze megelőző, de már
klasszicizálódó, az egyetemes
drámatörténetbe lassan „betagozódó"
darabot korszerűen és jelenhez szólóan
megrendezni.

Amikor a barnára festett vasfüggöny
felmegy, disszonánsan „oroszos" zene
hallatszik, és Chiricós ihletésű színpad-
képet látunk, Székely László mélységet és
távlatot érzékeltető, de a szűkösséget,
börtönszerűséget, bezártságot is nyo-
masztóan hangsúlyozó, szürkére festett,
fegyház menti téglafalai keretében. A fa-
lakba narancsszínű vashágók vannak
beleépítve, hogy a játék folyamán soro-
zatosan csalóka menedéket kínáljanak az
éppen csávába került szereplőknek.

A díszlet végig játszik, funkciókat tel-
jesít, de nem válik ötödik főszereplővé,
csupán használják és fölhasználják a
cselekménybonyolítás különféle céljai-ra.
Elsősorban Székely Gábor talán vitatható,
ám a támadásra mégsem rászolgáló -
túlértelmezésének színpadi meg-
jelenítésére.

Túlértelmezésnek azt tartom, hogy a
rendező kiegészíti az élesen reális síkon
tartott előadást egy szimbolikus (hi-
pernaturális ?) toldalékkal. Odafesti a
félelmetes, történésnélküliségben is fe-
szítően dinamikus „sztori hátterébe a
tizenkilencedik századi orosz história
irodalmi rekvizitumait, a hóesést, a vég-
telenbe vetettséget, a gogoli, dosztojev-
szkiji, csehovi reminiszcenciákat.

Mintha attól tartana, hogy ha ezt nem
teszi meg, a mű kevésbé hat súlyosnak,



nem áll helyt önmagáért, veszít a rangjá-
ból. Holott - szintén vitatható - meg-
győződésem szerint a zárt, monológtól
monológig „körbeérő" Tarelkán halála nem
kíván panorámikus hátteret. Kamarább
színjáték, mint amilyennek a rendező
megítéli. (Ugyanakkor elismerem: két ol-
dalról beszűkített színpada paradox mó-
don mégis tudomásunk ra hozza e
kamara-jelleget!) A jelképes távlatosság
talán egy másik indokolt elképzelésből
került ide. Jelesül egy olyan elképzelésből,
hol Az ügy és a Tarelkin (mely - az író
tanúsítja - belőle nőtt ki) egymás után
kerül közönség elé valamilyen nagyratörő
bemutatásban. Az az előadás már igenis
játszód-hatna valamiféle végtelen, de azért
szűkösen orosz térségeken...

Székely Gábor is tudja, hogy felsértette
a kamaramű tojáshéját. De ha már el-
kezdte a felbontást, követte ennek logi-
káját. A darabot mindkét „kinyitott"
végén átalakította, „bestoppolta". Az
elejét - szövegben - Az ügy végével kezd-
te. A végét konzekvensen valóságot
meghazudtoló, szuperrealista záradék kal
fejelte meg: Tarelkin - a cinkos cinizmust
tükröző írói megoldással ellentét-ben -
belehal a kínzásokba, csak mint
imaginárius veszedelem, mint fantáziált
vámpír üldözi továbbra is főnökét, Var-
ravint, kivel az életben - a harácsolásban

és az alávetettek szipolyozásában - hiva-
talilag vannak összekötve.

A rendezőnek ez az önmagában véve
ésszerű darabbolygatása teszi végül is
Tarelkint kevésbé félelmetessé és undo-
rítóvá, mint amilyen drámai valójában
lehetne. Az olyan bajkeverő tudniillik, aki
csak a saját halála árán, misztikus föl-
támadása révén, babonás kísértő formá-
jában tud bosszút állni Varravinon,
vesztesként hagyja el a színpadot. Sőt,
malgré lui osztozik az orosz irodalom
nagy kisembereinek, odúlakóinak sor-
sában. Az eredeti műnek azonban Ta-
relkin nem vesztese, csak játszmavesztője,
mert amennyire ő függ főnökétől, éppen
annyira hozzá van Varravin is kötve.

Az eredetinek éppen az a máig sem
avuló egyik fő társadalomkritikai felfe-
dezése, hogy a parazita hivatalnoki
mentalitás kifejlődésének táptalaja a hie-
rarchiával determinált érdekvédelmi
összeszövődöttség. Azaz: a közös és aljas
érdekek könyörtelen érvényesítéséhez
kevés egy-egy személy bármiféle gátlás-
talansága, elszántsága. Az érdekközös-
ségen belül persze tombol az érdekellen-
tétek harca; a résztvevőknek ehhez, mint
egy falat kenyérre, mint egy (seribe-i,
tarelkini) pohár vízre, úgy van szükségük
egymásra.

Ugyanez az érdekközösség fűzi össze a

kétségtelenül „intelligensebb" Óh rend-
őrkapitányt a kalibáni indulatú csa-
tornatöltelékkel, Raszplujev körzeti
rendőrbiztossal, az életélvező szadistával.
Holott a tempóit, a baromságát, az „inst-
rumentumát" e kapitány részint ki nem
állhatja, részint pánikos, rettegéssel ve-
gyes undorral szemléli; szenvedőlegesen.

I la a hivatalnoki-rendőri garnitúra
megbonthatatlan egységét nem is, erejét
Székely Gábor bámulatosan érzékelteti. A
belőle áradó fenyegetést, taposni vágyó
önkényt, ütésre kész ököljogi gyakorlatot
még a jelképes toldalékokba is
belekomponálja.

Az elején a hivatalnoksor görnyedtsége,
alávetettsége, a végén a hóba ki-lökött
kisemberek dermesztően megalázó
„látványossága" mutatja: aki ebbe a gé-
pezetbe kerül, az menthetetlenül „léggyé"

válik, a kisebb-nagyobb hatalmasok előtt
nem áll meg, neki semmiben sincs igaza.
Tekintet nélkül arra, hogy a hatalomnak
az a bizonyos képviselője mindent elhisz
neki (mint Raszplujev, és ezzel együtt veri
ki fogait) vagy egy szavát se fogadja el
valóságnak (mert - miként (Óh tartja - a
rendőrség előtt mindenki hazudik, bár az
igazság bevallása se könnyíti meg a
helyzetét, egy jottányival sem). Az ügyben
a herceg is ilyesféleképp vélekedik: „Csak
az ártatlan ember tisz-

Berek Kat i (Mavrusa) és Kun Vilmos (Tarelkin) Szuhovo-Kobil in
d r á m á j á b a n
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tázhatja magát", s közben hozzájárul a
darab egyetlen ártatlanjának pusztulásá-
hoz.

Az erő és önkény demonstrálására az
író is nagyon ügyelt. Ezért - és nem
bohózatos betétnek - írta bele darabjába
előbb Varravin sajátos jótékonysági jele-
netét, később a közhellyé vált raszplujevi
fejbeverési mechanizációt, melynek során
a gyanúsítottból „úgy röpül ki a felelet,
mint a puskagolyó".

Székely Gábor tehetségét dicséri, hogy
még néhány általa megszervezett csoport-
jelenettel ezt a két kis szcénát belesimí-
totta az előadás folyamatába. Szinte
megfoghatatlan - és Sinkó László kon-
geniális, rezdülésekből felépített maga-
tartásábrázolása nélkül talán nem is rea-
lizálható - borzalom lengi be a színpadot
Svankin földbirtokos és a mellék-szereplő
rendőrök (a darabban kevésbé kiugró)
összeütközésében.

Ahogy itt Svankin minden különösebb
szóváltás nélkül - a jelentőségteljes
csoportmozgásból - rádöbben: jó lesz, ha
hátrább vonul az agarakkal (és hogy már
ez a rádöbbenése is túlontúl késő) az felér
egy harmadik „mechanizációval". Amikor
újra bejön, a rendőrcsoport ütéskészségét
jeleznie sem kell a rendezőnek. Elég, ha a
visszatérésekor még briliánsabban alakító
Sinkóra bízza: játszd el azt is, hogy a
színpadon kívül, a fáskamraszerű zárkák
egyikében mi történt veled Satala és
Kacsala közbiztosok társaságában.

Svankin megalázásának kiscsoportos
foglalkozásán túl más „összeröffenéseket"

is kidolgoz a - moliére-i cirkuszolások
megszervezésében járatos - rendező.
Helyesen köpdösik egymást szemen a
Tarelkin álhalála hírére becsődülő
hitelezők (ugyanők játsszák az egymás-

nak kölcsönös gazdasági segélyt nyújtó
hivatalnokokat). Jól húzzák-vonják a
vámpírnak hitt Tarelkin pányváit a rend-
őrségiek, miközben Varravin őrjöngve
szítja bevodkázott elszántságukat. Ijesztő-
gunyoros tornász-élőképpé merevedik a
Papp Zoltán alakította Popugajcsikov
kereskedőt fenyegető „dehogyis múlt el a
mi időnk" vezérszavú, felvonásvégi
hármasszövetkezés. (A Popugajcsikov
név Berezeldit vagy Beszarit jelent;
Elbert véletlenül külsőségesen fordította
Papagájcsikonnak, noha a kereskedő fő
tulajdonsága a darabban éppen a kedélyes
berezeltség s a csúszó-mászó baksisozás
hajlongó hajlandósága...)

Csupán a Kopilov-Tarelkin iszonyú
szemtelenségét és kisszerű machiavelliz-
musát bebizonyító (íróilag nagyszerűen
tálalt, hisz az antoniusi álságosságra
utaló) sírbeszéd csoportreakcióját és
Tarelkin üldöző-vámpírrá válásának je-
lenetét nem tudta eléggé áttekinthetővé,
beláthatóvá tenni - a szó szoros értelmé-
ben. Ebben persze megint a szürrealisz-
tikus ráfejelés a hibás; a köznapian logi-
kus realizmus és a literátus álmodozás
asszociációira bazírozott, Holt lelkes,
Anna Kareninás, sőt talán még Okud-
zsava Szegény Avroszimovjára is oda-
vissza utaló szimbólumrendszer egymás
ellen játszik. Hol az egyikre, hol a
másikra kalandozik el a néző figyelme.

Remekül manipulál viszont a kellé-
kekkel és bútorokkal a rendezés. A feszült
figyelmű, tudatos fegyelmű színészek
példásan követik az utasításait.
Különösen figyelemreméltóak a messzi-
ről indított, soklépéses kellékcselek. Tör-
vényszerűvé, valóságlátszatúvá teszik a
színpadi véletleneket.

A Kopilovvá változott Tarelkin paró-
káját tartalmazó - korai lelepleződéssel

fenyegető - bőrtáska a hideg-forró ját-
szadozás során majdhogynem több iz-
galmat tartogat, mint az, hogy vajon
Varravin rájön-e Kopilov vakmerő cél-
zásaiból a titkos iratokat rejtő bőrzacskó
nyomára. A kapitány törülközőbe bu-
gyolált fején elcsattanó zöld vodkásflaskó
(minden előadásra kell belőle egy) szintén a
darabból következő játékmesteri ötlet; a
másnaposságát nedves törülközővel
gyógyítgató Óh színrelépésétől kezdve a
fejbecsapási poénig számtalan apróság
készíti elő.

Konzekvensen vonul végig az elő-
adáson a puha szövetdarabok, ingek, ka-
bátok, sálak, kendők nyomorgatása és
csavargatása. Harmonikus összhangban a
mű fontos motívumával, a vallomás
kipréselésének képzetével. Rongy-ügyben
a csattanót a földbirtokos-jelenetnél
helyezi el a rendező. A puhára vert Sinkó-
Svankin utolérhetetlen fin-torral csavarja
ki a vizes kendőt, amivel fájósan borogatta
kékre-zöldre öklözött szemét.

A színészválasztásban az előadás diktálta
szerepkiosztás eljárását követte Székely
Gábor. Nem a félelmetesebb, nagyobb
formátumú Sinkóra (a tévés Tarelkinre)
hanem a Scapines, Leporellós habitusú
Kun Vilmosra osztotta Tarelkin-Kopilov
szerepét. Azért, mert az ő felfogásában a
középrangú hivatalnok áldozattá válik.
Ehhez kellett neki a ki-tűnő, Kaposvárról
szerződött színész alkatából jobban
kihozható balekség. (Érdekes
meggondolás: vajon mit fejtett volna ki a
szerepből a mindenre képes Szacsvay
László, ha ő kapja meg?) Varravinra
egyértelmű vámpírt keresett a Nemzeti
társulatából a színre hozó. Nem volt nehéz
megtalálnia az igazit: Benedek Miklóst.
Láttára maga a „Né-hány megjegyzést" író
Szuhovo-Kobilin is kifejezhette volna - a
túlvilágról - az elégedett elismerését.
Gelley Kornél-nak Óh kapitány hallatlanul
fontos alakítása jutott. Mintha ráöntötték
volna a figurát. Vajda László Raszplujeve
éppoly kézenfekvő választás, mint amilyen
szerencsésen „felülosztottnak" bizonyult
Berek Kati színreléptetése Mavrusaként,
Olsavszky Éváé pedig Bran-
dahlisztovaként. Satala és Kacsala Pathó
István és Csurka László lett; ideális vá-
lasztások.

Kun Vilmos - az instrukciók szellemé-ben
- a reménytelen vállalkozásba fogni
kényszerült, a megszokott hatalmassá-

Raszplujev rendőrbiztos (Vajda László) a helyzet magaslatán (lklády László felvételei)



gokkal kelletlenül szembeszegülő, ügyé-
ben eleitől fogva bizonytalan, kisstílű
szélhámost játszotta. Jól kitervelt nagy
merénye sikerültében egy percig sem hisz.
Nem a Hlesztakovok és Csicsikovok
nemzetségéből elfajzottnak bizonyult,
inkább a csehovi Cservjakovval vagy
Okudzsava Sipovával tartotta a szellemi
(kísérleti) rokonságot. Hanghordozását
panaszosra vette. Bolondos dia-dalma
perceiben, pimasz célozgatásainak csúcsán
is maradt, aki volt: Varravin talpnyalója,
alávetettje, nyomasztó titkainak rettegő
titoknoka. Elfogása után testnedveivel
együtt minden tartás el-párolgott belőle.
Amikor kiszomjaztatva Varravin elé kerül
és (Popriscsin kínjaira emlékeztető)
sivatagi szenvedését abszolválja, már
éppúgy nem ellen-fél, mint Kátay Endre
(kifejezéstelen) házmestere, aki a körzeti
rendőrbiztos-nak azt vall be, amit csak
kívánnak tőle. Egy realista Tarelkinnel -
akit Kun épp-úgy el tudott volna játszani -
négy-pólusúakká váltak volna az erőviszo-
nyok; élesedett volna a vérszopók há-
borúja.

Benedek nagy színész lett; borzalmas
bádogfogával széles e hazában ő a
Varravinok Varravinja, „a vérszipoly, a
fordult farkas, a szopórém" és a hegyi-
lakókon diadalmaskodó kalózkapitány;
suhogva és csörömpölve hozza magával a
lermontovi démonfát, a hamincas évek
német filmes vámpírhistóriáit, a Bram
Stoker-i késő gótikus rémregény hangu-
latát, a hoffmanni Dappertuttók károgását,
„vagy amit akartok", Másodmagával
képviseli az eredeti mű hangulatát. De úgy,
hogy játéka a rendezői átalakításokhoz is
illik.

A másik nagy hangulatkeltő nem Vajda,
hanem Gelley, azaz: Antyioh Jelpi-
gyiforovics kerületi rendőrkapitány. Ő a
bizonytalan, alkoholista élősködő, akar-
noki belső energiákkal és kinyilvánításukra
alkalmatlan fizikummal Hányás-
maradványokat őrző, tépett váll-lapú
egyenruhája Vágó Nelly jelmeztervező
leleménye; a hányingerrel küszködő,
rutinosan aljas, osztrák-magyar monar-
chiabeli árnyalatú rendőrfőnököt az
egyenruha gombjához azonban Gelleynek
kellett hozzáfércelnie. Mintaszerű
jellemvarrónak képezte ki és adta elő
magát.

Vajda László nagyon jó; itt is, akár
Kaposvárott, a közönség kedvence, a
mackós kedvesség a vérében van, jól-lehet
már oroszlánként küzd ellene.

A földbuta ember gyanakvását, az
ösztönlény undorító kiszámíthatatlanságát
az első részben nem eléggé „domborítja".
Arcmimikája sem fenyegető ehhez a
lelkiállapothoz. A nehézkességért nem
küzd meg külön. Két nagy-jelenetét, az
instrumentumáról szóló el-beszélést és a
mechanizáció szervezését mindemellett
remekül építi fel. Az élő-képben is
borzadva hisszük cl neki, hogy még
mindig nem múlott el - helye-sebben:
visszatérhet - az „ő ideje". Viszonyát
feljebbvalójához dölyfössége ha-tározza
meg. Ha több félelmet mutatna iránta,
Gelley finom karakterszínészi eszközei a
kölcsönösség révén százszázalékosan
érvényesülnének.

Befejezésül - hisz mégis jócskán tizen-
kilencedik századi műről van szó - talán
nem szentségtörés feltenni az iskolás
kérdést: „kijön-e" valamiféle - akár mű-
faji, akár történelmi - tanulság ebből a,
bízvást mondhatni, mindeddig legki-
egyensúlyozottabb, legjobban propor-
cionált, minden öncélú bohóckodástól,
külsőségtől mentes, a szó nemes értel-
mében felnőtt előadásból? Van-e itt
morálja a Tarelkin halálának?

A válasz egyszerű. A címszereplő
áldozattá változtatása ellenére sincsen.
Hacsak az nem, hogy „legyek" híján a
hálóba bonyolódott pókok végül egy-
másnak esnek. Belharcukból azonban
ekkorra már eltűnik az erkölcsi hivatkozás
utolsó lehetősége. Ahol pedig nihil az
erkölcs, ott élő és halott, hazug és őszinte,
áldozat és hóhér személye föl-cserélhető.

Mejerhold tudta ezt. Azért mondta a
szörnnyé változott kisemberről (Raszp-
lujevről), hogy nem szánandó, nem
nevetséges, de rettentő. A Tarelkin halálá-
ban már a kafkai Kastély urai tevékeny-
kednek. Modoruk, igaz, még pórias, és a
módszereik ildomtalanok.

Alekszandr Syrihovo-Kabilin : arelkin halála
(Nemzeti .Színhdz)

Fordította: Elbert János. Rendező: Székely
Gábor. A rendező munkatársa: Tatár Észter.
Dramaturg: Duró Győző. Zenei vezető: Simon
Zoltán. Díszlettervező: Székely László.
Jelmeztervező: Vágó Nelly. Mozgástervező:
Dölle Zsolt.

Szereplők: Kun Vilmos, Benedek Miklós,
Gelley Kornél, Vajda László, Papp Zoltán,
Sinkó László, Kátay Endre, Sarlay Imre,
Olsavszky Éva, Berek Kati, Csurka László,
Patkó István, Horkai János, Izsóf Vilmos,
Szokolay Ottó, Dezsényi Péter f. h.

NÁDRA VALÉRIA

Baleset
a biztonsági színházban

Dürrenmatt az ötvenes években már ol-
vasni tudó és a náluk idősebb nemzedékek
számára valószínűleg végérvényesen a
„nagy áttörés" egyik felejthetetlen írója
marad. S mint ilyen, nekünk (nekik)
mindig izgalmas, mert műveik olvas-
hatásához a kitágult világ élménye páro-
sult. Dürrenmatt munkáit akkor kezdték
nálunk fordítani, kiadni, amikor rövid idő
alatt kellett pótolni azt a hiányt, amely az
előző évek kultúrpolitikája következtében
keletkezett a tájékozódásban. Milyen
izgalommal vártuk a Nagyvilág
megjelenését, pedig akkor sem született
több remekmű, mint ma-napság, csak
majdnem egy évtized világ-irodalmi
termésének legjavát kellett e folyóiratnak
néhány év alatt tolmácsolnia. Volt miből
válogatnia. Az 1956-os ellenforradalom és
az azt követő „nyitás Nyugat felé"

különleges fénytörésben világította meg
Dürrenmatt (és persze mások) műveit is.

Ha ma akarjuk értékelni Dürrenmatt
eddigi munkásságát, számolnunk kell
ezzel a csalóka élménnyel is.

A mi esetünkben: A baleset 1956-ban
íródott, nálunk 1958-ban jelent meg a
Magvető gondozásában, így szükség-
szerűen belekapcsolódott azon művek
sorába, amelyeket olvasva, feldolgozva
ismét a világirodalom vérkeringéséhez
kapcsolódott a magyar kultúra. A bal-eset,
mint annyi más - valójában közepes vagy
annál alig jobb mű - a reveláció él-
ményével hatott az egzisztencializmussal,
Kafkával, Saxtre-ral, Beckett-tel, Iones-
cóval ismerkedő nagyközönség számára. A
legtöbbünknek ilyen élménye maradt a
kisregényről. Azóta huszonhárom év telt
el. Pótoltuk a hiányokat, megismerkedtünk
az említett szerzők műveivel és rajtuk
kívül másokkal is. Az eltelt majdnem
negyed század távlatában higgadtabban
tudunk értékelni, többek között azért is,
mert több mű ismeretében valóságosabb a
képünk. A „kollektív bűnösség", az „egyéni
cselekedet mint vallásos teljesítmény", az
„istentől el-hagyatott világ", az „üres ég
alatt esetlegesen csetlő-botló, becsapott
ember", a „végzete felé véletlen-mégis-
sorsszerűen rohanó emberiség" gondolata,


