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1988 igazsága

Az Andrássy út 60.
a Radnóti Miklós Színpadon

A bemutató óta töröm a fejem: hol az
igazság? Elképzelhető-e, hogy a színpadi
művek megítélésében, esztétikai-drama-
turgiai értékük mérlegelésében szerzett
hosszú gyakorlatomat elnémíthatta az a
fogékonyság, mely életkorom, ifjúságom
meghatározó élményei és egész beállí-
tottságom okán Gosztonyi János új mű-
vének problematikájához kapcsol? El-
képzelhető-e, hogy művészi érzékem el-
tompult, és hatalmába kerített a valóság-
anyag közvetlen hatása? Mert nem is
tagadom: az évad során megérintett né-
hány - elég kevés - színházi élmény, de
ilyen erővel egyszer sem láncolt magához
a színpad, és másodjára - holott általában
még kellemes színházi élményeim
legtöbbje sem csábít megismételt talál-
kozásra - a hatás épp ily eleven maradt.

Lehetséges-e, hogy ha a színészek -
vagy akár csak egyetlen színész - kiáll a
színpadra és felolvassa valamelyik koncep-
ciós per jegyzőkönyvét vagy esetleg Gosz-
tonyi valamelyik forrásanyagát, Szász Béla
önéletrajzi írását avagy Arthur Koestler
regényét, ugyanez a hatás áll be? Nos, bár
vevő lennék e produkciókra is, alig
hiszem. A jegyzőkönyvekből hiányzik az
írói ítélkezés, a külső szemlélő álláspontja,
az én álláspontom; az epikai művek ter-
mészetszerűleg nélkülözik a sűrítést, tö-
mörítést, a helyzetek sarkítását, a lénye-
ges mozzanatok kiemelését. Ami ugyan
csak ahhoz a közhelyhez vezet el, misze-
rint Gosztonyi János drámát írt a témából
- de hiszen épp ez volt az a minőség,
melyet némely bírálók elvitattak, és még a
jobb indulatúak közül is többen úgy
vélekedtek, hogy az esztétikailag erősen
sebezhető művet csak a téma aktualitása,
majd négy évtized múltán is sajnos
újszerűnek mondható tényanyaga, vala-
mint a szándék tisztessége menti.

Tisztában vagyok a dráma egynémely
gyengeségével magam is. Am ezek gyö-
kerét nem abban látom, hogy Gosztonyi
művészileg sűrített dokumentumjátékot írt
- mert azt írt - egy önmagában páratlan és
sokunkat mindmáig foglalkoztató
eseménysorozat külső tényeiről, hanem
abban, hogy ettől a formulától az irodal-
miság, a „mívesség" érdekében időnként
elkanyarodik.

Gosztonyi János mindenesetre olyan
témát választott, amelyhez előtte csak a
kényes területek iránt szenvedélyesen
érdeklődő Örkény István mert hozzá-
nyúlni, 1979-ben, a halála évében írt For-
gatókönyv című drámájában. Alapvetően
más minőségű és ambíciójú művekről
lévén szó, a hasonlítgatást terméketlen-
nek érzem. Az azonban bizonyos, hogy
Örkénynek sajnos már nem volt ideje ki-
várni, míg a feltételek legalább részben
megérnek egy teljesebb (még mindig nem
a teljes) igazság kimondásához. Így az
Andrássy út 60-hoz képest a Forgató-
könyvből például még hiányzik két döntő
mozzanat: a főhős viszonylagos bűnös-
sége, vagyis részvétele a saját meghurco-
lását megelőző és azt, persze tudtán kívül,
előkészítő üzelmekben, valamint a
sztálini szovjet politika, a szovjet állam-
biztonsági szervek meghatározó, kezde-
ményező szerepe.

A feltételek ma kedvezőbbek e tragikus
korszak megismeréséhez és megis-
mertetéséhez, bár persze tabuk és fehér
foltok még mindig jócskán vannak; hova-
tovább Zinovjev és Kamenyev vagy Bu-
harinék peréről többet fogunk tudni, mint
a Rajk-perről és ismeretlen számú
kísérőperéről, legalább annyival, ahány
évvel az előbbiek korábban estek meg,
ami a közeljövőt tekintve nem túl meg-
nyugtató perspektíva. Ennek fényében
igazságtalannak és kissé demagógnak ér-
zem az olyan kifogásokat, melyek Gosz-
tonyitól azt kérik számon, hogy „mi tör-
tént a hősben?", amikor még azt is csak
pontatlanul és hozzávetőlegesen tudhat-
juk, hogy „mi történt a hőssel?". Olvassuk
csak el újra a mi áldozatainkról szóló
évfordulós megemlékezéseket: az adott
személy múltjának részletes (bár koránt-
sem teljes) taglalása után kurta mondat
koppan a végükön: 194x-ben, 195x-ben a
személyi kultusz áldozata lett. Ezen kívül
kaptak az illetők közül néhányan utca-
neveket, esetleg, újabban, memoárokban
szubjektív jellemzéseket - az objektív
igazság, a teljes igazság és csak az
igazság feltárása késik. Késsen ezért a
művészet is? Nézetem szerint kár lenne,
hiszen a művész egyfelől intuitíven is
ráérezhet az igazság egyes mozzanataira,
másfelől elevenen tartja az érdeklődést,
sőt vitakedvet provokálva szóra bírhatja a
tanúkat, a beavatottakat, kutatásra a tu-
dósokat, a kutatási eredmények publiká-
lásának engedélyezésére az illetékeseket.

Eddig ment el Gosztonyi János - tovább
1988-ban (még 1988-ban is) aligha
mehetett. Töredékes forrásanyagokra tá-

maszkodva nem rugaszkodhatott meré-
szebb költői általánosításig - hiszen amint
Rubányi nevű hőse nevében is szándéko-
san idézi Arthur Koestler Rubasovját, úgy
meglehet, hogy e Rubányi a lényeget
tekintve jobban emlékeztet a Rubasov
modelljéül szolgáló Buharinra, mint Buha-
rin későbbi magyar sorstársaira. (Mellesleg
ezt a szándékos „hommage á Koestler"-t
nem ártott volna nyilvánvalóbbá tenni,
hiszen jó néhány epizód - a titkárnő-sze-
rető elárulása, az ancien régime-et képvi-
selő cellaszomszéddal folytatott dialó-
gusok, az egész zárójelenet szinte szóról
szóra - a Nappali sötétségből adaptáltatott,
s ezt szép is, illő is lett volna a nagy-
közönség előtt is nyugtázni.) Magam a
jelen történelmi pillanathoz tökéletesen
adekvátnak érzem a Gosztonyi választotta
formát, a „megemelt dokumentum-
játékot", amely egyfelől a már ismert,
nemzeti tudatunkba bízvást átemelhető
tényekre támaszkodik, másfelől ezeket a
minden érzelmességtől és pátosztól
mentes, inkább szikár és ironikus verses
nyelvvel el is idegeníti, s ami még fonto-
sabb, modellértékűvé emeli. Az ugyanis,
hogy mi zajlott le Rubányi Ervinben, ma
még nem válhat modellértékűvé; az, hogy
nagyjából mi történhetett vele, már igen.
Ez a kettős körülmény pedig pontosan
megfelel az elsősorban a külső ese-
ményekre koncentráló dokumentumjáték
műformai lehetőségeinek és törvény-
szerűségeinek.

Ide még egy kiegészítő megjegyzést.
Koestler Rubasovja eljátssza a számára
megírt szerepet: nyilvános tárgyaláson
mocskolja magát a forgatókönyv szerint.
Nos, éppen ez az a belső folyamat, amely
ma talán még a dokumentumjáték szint-
jén is épp csak érinthető; iszonyú titkai
mögé még nem tudunk behatolni, fikciók-
kal dobálózni pedig méltatlan, szinte
blaszfémikus lenne. Szeretném hinni, s
szinte hiszem is, hogy Gosztonyi ezért
választatja Rubányijával a másik utat, a
(vélt) tárgyaláson való szembeszegülés
útját, s nem holmi optimista, felemelő
kicsengés kedvéért; nemcsak azért, mert
ilyen példák is akadtak (ezek aztán soha
nem is jutottak közönség elé), hanem
azért, mert ez az az út, amelyen emberi
értelmünkkel, mai tudásunkkal még kö-
vetni tudjuk a hőst.

A dokumentumjáték legeredetibb, leg-
sikerültebb és legelborzasztóbb hatású vo-
nulata a mechanizmus ábrázolása: ahogy a
derűs, ép testű, szellemű és lelkiismeretű,
tevékeny és magabiztos alanyból testileg,
lelkileg és szellemileg összetört,



önmagában és addigi értékrendszerében
hinni többé nem képes roncsot fabrikál-
nak, mintaszerű kollektív munkával. Az
egymást váltó és kiegészítő, tudományo-
san kidolgozott vallatási-puhítási techni-
kák egymást váltó és kiegészítő vallatók-
ban öltenek testet, akiknek semmi belső
közük az általuk alkalmazott technikához,
legfeljebb megjelenésük, modoruk,
felszíni készségeik alapján töltik be az
épp adott ügyben épp rájuk osztott funk-
ciót; mondjuk, a Hámori nevű egykori jó
barát épp a Rubányi-ügyben töltheti be
felváltva a bizalmaskodó haver, majd az
ismeretséget brutálisan letagadó pribék
sokkoló hatású funkcióját, egy másik
ügyben akár helyet is cserélhet a talp-
fétisre felesküdött Farkas Tibériusszal
vagy a gyanús eredetű ételt kotyvasztó
Bánszegivel-Béjával. A körömszagga-
tástól az indiánertálalásig ívelő technikák
nagyon is kiszámított, de az áldozat
számára kiismerhetetlen váltogatásából
születik meg a darab kísérteties atmosz-
férája, az, amiről úgy érezzük: ez valóban
ilyen lehetett. A hőssel mindez meg-
történik és megtörténhetett, de az, ami
benne történt, ezen a helyszínen valószí-
nűleg nem is ábrázolható. Hiszen abban,

ahogy Rubányi és a Rubányik erre a ke-
zelésre reagáltak, abban benne van mind-
az, ami itt csak említtetik: a hősi, harcos
múlt, az üldöztetés, a nehéz küzdelmek,
de ennek visszája is, adott esetben a fő-
szereplő korábbi merev dogmatizmusa,
az „elhajlókkal" szembeni kérlelhetet-
lensége, a moszkvai perekhez való enge-
dékeny viszonya, a részvétel a kulákok
elleni hadjáratban vagy épp a Tito-ellenes
kampány kezdeti szakaszában, az tehát,
ami Rubányit a kétségbeesett kifakadásra
készteti: „Így hát magam vagyok az, aki
jól torkon ragadott - tulajdon főz-tömet
zabáltatják be velem." A pincebör-
tönökben évtizedes előzmények teljesed-
tek ki, s nem hiszem, hogy ezek ma a filo-
zófiai általánosítás szintjén feldolgozha-
tók lennének. Meglehet, hogy a feltételek
létrejötte, ismeretanyagunk kellő ki-
bővülése esetén nem Gosztonyi János
lenne az, aki e korszakról képes lenne
megírni az új Danton halálát. Adott eset-
ben viszont megírta azt, amit megírhatott,
a szárazság mögött érezhetően izzó
szenvedéllyel és közlési vággyal, a té-
nyeken művészileg épp annyit formálva,
amennyit a „dokumentumjáték" műfaja
elbír.

Illetve, mint erre már utaltam, fölösle-
ges cicomák azért vannak, művészkedő
betétek, melyek azonban - az anyag sze-
rencsés bosszújaként - nem is szervül-nek
az egészhez, és könnyűszerrel lehánt-
hatók lennének. Így idegesítően fölösle-
ges és voltaképp teljesen funkciótlan a
szovjet államvédelmi főtiszt meglehetős
későn nemzett dundi kisfiának beránga-
tása a zord helyszínekre; mellesleg ha
Salmanovits ekképp valóban edzeni akar-
ná sarját a marsallbot majdani átvételére,
akkor nem cinikus gazember, hanem meg-
szállott szent, egyfajta új Saint-Just lenne,
amely beállítás egyébként Gosztonyitól
távol áll. (Azt ugyanis mégsem hihetjük,
hogy Salmanovitsnak nem tellett pótma-
mára.) Hasonlóan nem tudok egyetérteni
a hölgyek szerepeltetésével, bár némely
kitűnő poénjukról nem szívesen monda-
nék le; információim szerint a meglehe-
tősen emancipációellenes sztálinista gya-
korlat nemis bízott nőkre ily rangos felada-
tokat, amit a maga szempontjából bölcsen
tett, hiszen így nem tette ki magát az
érzékenyebb idegzetű nem várható lelki
válságainak, amire Gosztonyinál mindjárt
két példa is akad (a kettő pedig, mint
tudjuk, drámában kevesebb, mint

bánszegi (Berzsenyi Zoltán), rubányi (Nemcsók Károly) és salmanovits (Darvas Iván) az Andrássy út 60-ban



az egy), s kivált Kaskötő Teréz kiscser-
kész pálfordulása hat kínosan melodrá-
mainak. A pribékek lelkiismereti válsá-
gának kérdése egyébként is a fikció itt
igen ingoványos terepére téríti a doku-
mentumdrámát, hiszen a vallatók idáig
vezető és innen számos esetben tovább is
vezető útja a maga módján éppoly hosszú,
bonyolult és talányos folyamat lehet, mint
az áldozatoké. Előbb-utóbb a művészettől
legalább annyi joggal, mint az áldozatok
kapcsán, számon kérhető lesz annak
ábrázolása is, hogy mi történt a
vallatókban - ma azonban, úgy gondolom,
még ennek feszegetése sem vállalható
felelősen. Am ha már Gosztonyi
mindenképp szükségesnek érezte e
katarzisok eshetőségének felvillantását,
úgy ezt nyugodtan bízhatta volna férfi
szereplőkre is - amit ábrázol, az minde-
nekelőtt jó mulatság, férfimunka volt.

A többi már szövegelemzés kérdése,
mert kétségtelen, hogy vannak a szöveg-
ben keresett, túlírt, „lila" - időnként épp a
drasztikum túlcsavarása miatt lila -
megfogalmazások is, de szerencsére több
a találó, a metsző élű, a szavak helyi és
általános értékét pontosan kezelő dialó-
gus. Gosztonyi általában sikerrel egyen-
súlyoz a megemeltség és a keresettség
közötti vékony határmezsgyén, és darab-
ját mindenesetre impozáns stílusegység
jellemzi.

Egészében kedvező véleményemet a
szöveg elolvasása is alátámasztotta, de az
élmény igazából a színpadon teljesedett
ki. Ami papíron időnként valóban
erőltetettnek, spekulatívnak tűnt, az több-
nyire feloldódott a szereplők egyöntetűen
kemény, hiteles alakításában, míg az
anyag természetéből is következő rideg
monotónia a színpadon hiteles létformává
tudott szerveződni. Márton András
rendezése sikeresen valósít meg egy
paradoxont: a színészek szinte köznapi
egyszerűséggel, természetességgel teszik a
dolgukat, mintha a világ Legnormálisabb
munkafolyamatának lennének köz-
reműködői (s ehhez tartozik, hogy a ver-
selést is igen letompítva épp csak jelzik), s
ugyanakkor a folyamat artisztikus, szinte
koreografált megszervezettségével és a
bizarr szövegpoénok kijátszásával
közvetve, de ugyanilyen szuggesztíven az
egész folyamat lidércnyomásos
rendkívüliségét is érzékeltetik. Vagyis
Márton András felismerte, hogy a mű-ben
rejlő igazi lehetőségeket akkor sok-
szorozhatja meg, ha az egymáshoz illesz-
kedő fogaskerekek rendszerére, más szó-
val az összjátékra helyezi a hangsúlyt, az

Takács Katalin (zsuzsa) és Kelemen Csaba (hámori) Gosztonyi János drámájában (Radnóti Miklós Színpad)
(lklády László felvételei)

egyénítést, az eltérő színek alkalmazását
pedig ennek rendeli alá.

Alighanem az imént említett szerep-
problémákkal függ össze, hogy míg a fér-
fiak, sztároktól a pályakezdőkig, egyön-
tetűen stíluson belül játszanak, a nők
hajlanak a cifrázásra, a realista pszicho-
lógiai dráma eszközeinek alkalmazására;
Kerekes Éva meg éppenséggel Nyilas
Misijének a felnőttek világára való ártat-
lan gyermeki rácsodálkozását lopja be a
„stukis" alhadnagynő szerepébe. A kivé-
tel Takács Katalin, akinek szerepe íróilag
határeset: a családtagok megzsarolása,
szeretteik árulójává való züllesztése va-
lóban megkíséreltetett, ámbár aligha ezen
a helyszínen (elvégre mit ér a nyomozó
hatóság egy, a pince falai között rekedt
hitvesi pofonnal?) - mindenesetre ezt a
szerepet is át lehetne billenteni melodrá-
mába, és a színésznőt dicséri az a finom
tartózkodás, a belső vibrálások stilizált ki-
fejezése, amellyel mégis a szükséges
stílus-hoz képes adaptálni a kényes
szerepet.

Ami a vallatók figuráit illeti, sajátossá-
guk a szinte teljes felcserélhetőség, az a
kisebb-nagyobb fokú személytelenség,
ami adott esetben a kívülről való ábrázo-
lás velejárója. Ezt egyébként kétszer is
módom volt próbával ellenőrizni. Először
akkor, mikor rövid szinopszist kel-

lett készítenem a műből, s kitűnt, hogy
tartalma közölhető egyedül Rubányinak a
megnevezésével is, ellenjátékosai csak
kórusként funkcionálnak; másodszor akkor,
mikor másodjára néztem meg az elő-
adást, s ekkor Miklósy György helyébe
beugorva maga Gosztonyi játszotta Far-
kas Tibériusz szerepét (a neveket egyéb-
ként szándékosan írom hagyományos nagy-
betűvel, a kisbetűs formulát a modoros-
ságok egyikének tartom). S bár Miklósy
sokkal érettebb, kidolgozottabb alakítást
nyújtott az érezhetően lámpalázas szer-
zőnél, kiderült, hogy a figura éppoly el-
fogadható, éppoly hiteles Miklósy vérbő,
színes, mintegy reneszánsz hóhéri kó-
piájában, mint Gosztonyi száraz, csak a
szadista kegyetlenségre szűkített válto-
zatában. Márton András és a színészek
érdeme tehát az egyénítés pontosan ada-
golt, funkcionálisan hibátlan mértéke;
ezen belül az év egyik legjobb epizód-
alakításának mondható Nagy Sándor Ta-
más Gattermannja. A színész kihasznál-ja
azt a Gosztonyi által épp csak jelzett
lehetőséget, hogy minél följebb van vala-
ki a hierarchiában, annál kevésbé felcse-
rélhető, annál inkább lehet önmaga, hi-
szen az alezredesről például megtudjuk,
hogy már az Andrássy út 60. előtt is volt
valaki, nevezetesen Rubányi harcostársa,



spanyol frontharcos, sőt kizárt elhajló is;
ezen adatok ismeretében tökéletesen hi-
teles az a Nagy Sándor Tamás által kidol-
gozott már-már bölcs, lazán elegáns, ki-
finomult hóhér, aki valószínűleg drága
árat fizetett cinizmusáért, de most már
otthonosan berendezkedett benne. Ha-
sonló tágabb mozgástér juthatna Csíkos
Gábor Balog Abrisának is, s a színész
helyesen emeli ki alapgesztusként a hazai
góré hozzáférhetetlen nyerseségét,
rosszkedvű brutalitását - kár, hogy a
merevséget nem interpretálja elég hajlé-
konyan. Valamivel halványabb a lehet-
ségesnél Kiss Jenő Hunyája is, mint aki
nem tisztázta helyét a hierarchiában.
Hibátlanok viszont a közrendű pribékek,
elsősorban Kelemen Csaba tenyérbe-
mászó zsúrfiúja, de Malcsiner Péter f. h.
(Jóna), Berzsenyi Zoltán (Bánszegi) és
Miklósi Ferenc (Béja) is, mint ahogy Bel-
lus Attila f. h. (Főnyi Tamás) is meggyő-
zően, sőt felkavaróan formálja meg az
önmaga és mások árulójává „pépesített",
de sorsába még mindig forradalmi értel-
met belopni próbáló szerencsétlen ér-
telmiségi balekot. A másik vádlott-társ,
valamint az ügyész szerepében viszont
Somhegyi György és Verdes Tamás csak
szöveget mondanak; igaz, szerepük rövid
és vázlatos, de alapgesztust lehetett volna
találni hozzájuk.

A hierarchia csúcsán természetesen
ketten vannak: Nemcsák Károly mint
Rubányi Ervin és Darvas Iván mint Sal-
manovits, a szovjet tanácsadó. Mind-kettő
megítélése a kritikákban vegyes volt.
Nemcsák esetében többen is küszködtek a
problémával, hogy vajon a jelentékeny
fiatal színész erősen fizikális, valami
elemi vadságot kisugárzó alkata
alkalmas-e egy értelmiségi megformálá-
sára? Nos, úgy gondolom, ha Rubányi
nem is annyira felcserélhető, mint valla-
tói, e dokumentumjátékban ő sem repre-
zentálja pusztán önmagát; ő elsősorban
Az Áldozat, s csak utána ilyen-olyan
konkrét adottságokkal rendelkező sze-
mély. Azt a roncsoló hatást pedig, melyet
a főszereplő mechanizmus egy emberi
személyiségben végezhet, Nemcsák olyan
totális odaadással, olyan nagyvonalúan s
egyszersmind részletgazdagon ábrázolja,
hogy itt és most nem kelt hiányérzetet.
Meglehet, valóban nehezebben birkóznék
meg egy intellektuel forradalmár belső
tragédiájával abban az általános érvényű,
az emberi folyamatok-ra koncentráló
drámában, melyet egyes bírálók
hiányolnak, én még ezt sem állítanám; ha
Nemcsák talán nem is „az" értelmiségi,
egyfajta értelmiségit már most is
hitelesen, a rá jellemző izzó szuggesz-
tivitással jelenít meg.

Darvas Iván Salmanovitsáról lényegé-
ben az hangzott el, hogy a művész poén-

kodik. Ebben, kétségtelen, van igazság,
bár talán nem véletlen, hogy ez épp azon
pontokon feltűnő, melyekben maga a da-
rab is a poénkodás felé billen (a kis Ala-
dárral való intim játékok, a nőkkel való
enyelgések). A szerep lényege azonban
az, hogy negatív karizmája legyen, olyan
abszolút kisugárzása, mely azonnal nyil-
vánvalóvá teszi, hogy élet és halál pince-
béli urai fölött ő itt az úr, a többiek csak
szerény végrehajtók. Darvas alakításában
megvan ez a démoni karizma, az ő
profisága fényében e buzgó és tevékeny
segédek valóban csak amatőrré degradá-
lódnak, s nehezen dönthető el, hol csap át
a figura hézagtalan önelégültsége a
színész játékos öntetszelgésébe. Végeze-
tül pedig hadd nyugtázzam azt az egyet-
len néma pillantását, amellyel a butácska
Katus lelkesült kérdését (hogy lehet a
Sztálinnal való találkozást egyáltalán túl-
élni?) a létező hierarchia végső perspek-
tíváiig hosszabbítja meg.

Az előadás színpadi környezetét a bí-
rálók egyöntetűen s teljes joggal értékel-
ték magasra. A Radnóti Színpad valaha
oly reménytelennek tűnő szcenikai felté-
teleit előadásról előadásra meggyőzőb-
ben sikerül leküzdeni, illetve a nézőkkel
feledtetni, már-már a teljes értékű szín-
pad magától értetődőségének benyomását
keltve - nyilván rengeteg munka, küszkö-
dés, kísérletezés árán. Menczel Róbert
most talán az eddigi csúcseredményt ér-
te el: színpada - ez a ma is parányi szín-
pad - a határtalanság és a bezártság érze-
tét kelti egyszerre. Egy szinte végtelen
labirintusrendszer egyik sejtjét látjuk,
mely e rendszer valamennyi lényegi ele-
mét magába sűríti.

Az előadás egésze vérbeli csapatmun-
kát mutat, közös célra lelkesen szövetke-
zett művészek ihletett együttműködését.
Ha megtévesztett Gosztonyi János vál-
lalkozásának jelentősége és érvénye -
mindenesetre megnyugtat a tudat, hogy e
tévedésben legalábbis az előadás kéttu-
catnyi közreműködőjével osztozom. Azért
mégis remélem, hogy a továbbiakban jó
néhány ezer néző is csatlakozik hozzánk.

Gosztonyi János: Andrássy út 60. (Radnóti
Miklós Színpad)

Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Csík
György,m. v. Dramaturg: Zsótér Sándor. Szce-
nikus: E. Kiss Piroska. Zenéjét összeállította:
Novák János. A rendező munkatársa: Balák
Margit. Rendezte: Márton András.

Szereplők: Nemcsák Károly, Takács Kata-
lin, Csíkos Gábor, Nagy Sándor Tamás,
Kelemen Csaba, Kiss Jenő, Malcsiner Péter
f. h., Miklósy György-Gosztonyi János,
Kerekes Éva f. h., Herczeg Csilla, Thirring
Viola, Dőry Virág, Berzsenyi Zoltán, Miklósi
Ferenc, Ver-des Tamás, Somhegyi György,
Bellus Attila f. h., Darvas Iván.

CSERJE ZSUZSA

Csontváz-jegyespár

Gogol Háztűznézője Pécsett

írig tartó szerelem létezik. Jóval ritkáb-
an sírig tartó mátkaság. Síron túli je-
gyesség azonban nemigen. A színházban
mégis minden megtörténhet. Látomások,
víziók éppoly valóságosak lehetnek, mint
bármely előttünk játszódó valódi
cselekmény. Ezek a víziók olykor a sze-
replők lelkéből erednek, máskor a rende-
zői gondolatot teszik átláthatóvá. Ilyen
rendezői vízió Csiszár Imrénél az a csont-
váz-jegyespár, amely a Háztűznéző elő-
adásán időről időre - zenei effektusok
közepette - megjelenik. A két csontváz -
felöltöztetve vőlegénynek és
menyasszonynak - az előszínpad két
oldalán áll, közel hozzánk, nézőkhöz.
Koszlott-szürke mára hófehér ruha és
fátyol, szakadt a zsakett, s amikor
fénycsóva vetül e két kaszvadt alakra,
szürrealista képi világ tárul elénk: a soha
be nem teljesedő mát-kaság elrettentő
rekvizituma.
Csiszár a híres és korszakos Efrosz-

előadás után is próbált és tudott újat
mondani, s így izgalmas előadást hozott
létre a Háztűznézőből, amely egyébként a
ritkábban játszott Gogol-darabok egyike.

A darab megírásának körülményeihez
hozzátartozik az a történet, amely szerint
1832-ben Gogol összevitatkozott ba-
rátjával, Szergej Akszakov íróval. Aksza-
kov azt állította, hogy a korabeli orosz
valóság semmilyen anyagot nem szolgál-
tat komédia írásához. Gogol hevesen til-
takozott: „Ez nem igaz... Mindenütt csak
úgy kéredzkedik a komikum... Minthogy
magunk is benne élünk, nem vesszük
észre, de ha művészi formában jelenik
meg a színpadon, gurulni fogunk a
nevetéstől, ha magunkra ismerünk." Az
író 1833-ban kezdett dolgozni a Ház-
tűznézőn, amely eredetileg a Kérők címet
viselte, s a vidéken játszódó történet né-
hány kérő vetélkedését ábrázolta. 1835-
ben barátja, Mihail Pogogyin író és törté-
nész ekképpen közli első benyomásait a
darabról: „Micsoda vidámság, micsoda
mulatság! Mennyire éles eszű és igaz!
Micsoda csinovnyikokat, kancelláriai szol-
gákat, földbirtokosokat, bárókat teremt a
színpadra! Elsőrangú tehetség!" 1836-ban
és az 1840-41es években Gogol csak-


