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olf P. Parchwitz a színháztudományok
doktora, s jelenleg a bruchsali színház
intendánsa. A komédiás őstípusát
képviseli működésével:

zeneszerzőéneklőját-
szódrámairószinházigazgatórendező,

hogy egy ironikus „hűhó!"-val mondja önmagá-
ól. Ragyogó koponya, tartják róla Zalaegersze-
en, ahol vendégrendezőként már dolgozott - s
izonyára nem csupán biliárdgolyó-simaságú

ejére céloznak, bár ez a vidáman okos tekintetű,
özépkorú férfi aligha sértődne meg a gonoszko-
ásért. 1983-ban - más dolga épp nem lévén
int komponistának - nekilátott, hogy Nyikolaj
asziljevics Gogol nyomán „szabadon" moder-
izálja A revizor t. A zenés átigazítás, Gert Hei-
enreich dalszövegeivel, 1989 tájt készült el, és

dén jutott a bemutatóig. A bruchsali és a zala-
gerszegi társulatnál is: május 3-án este. A két
estvérszínház gesztusértékű vállalkozása törté-
etileg is érdekes, kivételes momentum. Ott a

darab színrevitelét - a koreografálással együtt -
Matias Bleckmann a. G. (azaz mint vendég: als
Gast) vállalta, a jelmezeket az Egerszegről
meghívott Laczó Henriette tervezte. Hozzánk a
bruchsali színház jövendő főrendezője, Tömöry
Péter tért vissza m. v.-ként közelmúltbeli műkö-
désének színhelyére. A két előadást az
1990/91-es szezon végén röviden turnéztatják
egymás országaiban, tehát az érdeklődő nézők
és a nyilván ugyancsak kíváncsi színháziak
meggyőződhetnek arról, mit művelt a „testvér".

De mit művelt először is Parchwitz? Alkotó
ér-telemben bizony nem sokat. A múlt századi
orosz helyszíneket, neveket, eseményeket jelen
idejűre és németre fordította át. Szkvoznyik-
Dmuhanovszkij polgármesterből tehát Wildsch-
rey-Susenhoff Anton lett, akit-amit viszont Franz

Nászta Katalin és Pál Hajnal A revizor zalaegerszegi
musicalváltozatában

Csiky és Tömöry Péter magyarítása is szükség-
képp újrakeresztelt mint Vadbőgéssy-Szuzen-
hoffot; övéinek per Tóni. A névadásból igencsak
kitetszik - hiszen folytathatnánk a sort Hagya-
téky János József bírósági elnök, Prézli Hermina
szociális előadó, Bunkóssy Tamás rendőrfőnök,
Fuvola Andrea titkárnő és mások figurájával -,

hogy az átigazító megrészegült a
kabarészerű aktualizálástól, s nem mindig
dolgozott egy Karl Valentin, Liesl Karlstadt

igényességével. A magyar fordítás jó',
gördülékeny és naprakész: Tömöry gondos
rendezőként, az emelkedő árfolyamnak
megfelelően, a főpróbáig folyamatosan növelte a
revizor megvesztegetésének elhangzó
forintösszegeit. (Még egyetlen szó A revizor -
vagy a Revizor- átültetéséről. Az eredetiéről, s
éppen a névelőről. Zalaegerszegen is a névelős
címet tartották meg, Mészöly Dezső és Mészöly
Pál tolmácsolása viszont a névelőt nem ismerő
orosz nyelvhez igazodva a Revizor alakot szen-
tesítette. Távolról sem mindegy - az eredetiben
a kettősjáték lehetőségével élve nemis
egyértelmű -, hogy Hlesztakov álrevizorjáról, a
végül betoppanó igazi revizorról vagy általában
a „revizorgondolat", e nagy metafora okozta
rettegés-ről gondolkodtat-e a mű. Parchwitz az
alcímmel inkább az utóbbi, tágabb lehetőségre
tereli a figyelmet: Aki félni kezd, rettegni fog.)

A komédia (s főleg az egész Gogol-életmű tu-
lajdonnévkészlete) nem zárja ki a tolakodóbb
el-nevezéseket. Az állandó időszerűsítés
viszont nemigen kamatozott: a gogoli
áthallások jóval tartalmasabbak, mint amit a
munkanélküliek ingyenes dolgoztatásának
ötlete, az elsinkófált uszoda öreg vicce (Hová
lett az uszodára szánt állami pénz...?
Fölépítettük, persze hogy fölépítettük az
uszodát, de sajna leégett, viszont legalább volt
mivel oltani! Minden rosszban van vala-mi jó!), a
telefonkészülékkel szerencsétlenkedő
polgármester látványa sugall. A zseni szövegé-
nek finomságait kérlelhetetlenül lesmirglizte
Parchwitz buzgalma. A logikai összefüggések
megbomlásáért kevésbé, ám például a neveze-
tes „ebben a városban él egy bizonyos Pjotr Iva-
novics Bobcsinszkij..." epizód elsikkadásáért fáj
a szívünk. Dobcsinszkijből és Bobcsinszkijből le-
hetett Franz Bert Dobzien és Hans Gert Bobzien
(Dobos és Hodos, építési vállalkozók), de míg
eredetijük nevében az egyik joggal áhítozott ar-
ra, hogy róla, a jobb-rosszabb - inkább
rosszabb - átlagemberről, a puszta személyes
létezéséről maga a cár is értesüljön, az átirat e
mellékalakjai mégsem vágyakozhatnak,
legalább közvetve, Kohl kancellár vagy Göncz
Árpád (esetleg Antall József?) színe elé. Az
eredeti Revizor a valóság hiánytalanul teljes
viszony-rendszerére vetette ki félelmetes
jelképhálóját; a musicalvariáns csak a gyors
nevettetés fickándozó vicchalacskái után
kapkod. Az „inkognitó-jelenet" kivételével: a
most is főleg az erotikus
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színezetű epizódokban invenciózus koreográ-
fusnak bizonyuló, leleményes Stefán Gábor a
mozgássémákkal, Tömöry Péter a tárgyak és
eszközök vásári, őrült cseréjével, lidérces világí-
tással fejezte ki, hogy ott... itt... - szóval, ahová
revizor várható, ahol a félelemtől a rettegés felé
tart az élet, ott mindenki más mögé bújik, min-
denki folytonosan váltogatja a szövetségeseit,
az egyik báb helyébe bármely más báb iktatható
- úgyis egyként nevetséges valamennyi. Akik
az identitásvesztés ma oly kedvelt műszavának,
illetve ennek az ezredvégi létállapotnak döntő je-
lentőséget tulajdonítanak, haszonnal tanulmá-
nyozhatják a valóban többletet - mert hiányt-
adó képnek a tanulságait. Az inkognitójelenet
hőse az önazonosságától mindenáron szaba-
dulni, az Ítélet elől balga reményben rejtőzni
akaró ember.

Parchwitz valószínűleg alaposabban bíbe-
lődött a zenével, mint a textussal. Úgy tűnik, a
komponálás csábította igazán. Nem azért,
hogy a mai divatnak megfelelően eladhatóbb
zenés árut varázsoljon a „beporosodott"
klasszikusból, hanem hogy érvényre juttassa
Brecht (és zeneszerzői: Dessau, Eisler, Weill)
iránti mélységes tiszteletét, vonzódását. A Za-
laegerszegen hangszalagról szóló zene, a
dallamok kórusos nyomatéka dinamikus, kaján,
„kritikai" muzsikának nyitott teret. A betét-
számok és átkötő zenék, a pontszerű effektu-
sok és a nagy, összegző, szimbolikus zenei
megoldások színvonala roppant hullámzó, s új-
ra csak csapongó egyéniséget sejtet a szer-
zőben.

Jelenet A revizorbál (MTl-fotó)

A Hevesi Sándor Színház nívós előadásban
vitte színre az átütő sikert aratott, majdhogynem
kanavásszá lett (A) revizort. Köszönhető ez el-
sősorban annak, hogy Tömöry a még nagyobb
tapsorkánnal kecsegtető tiszta kabaréjellegtől
elhatárolta magát és színészeit, s nem horgony-
zott le a vélt vagy valóságos brechti stílusnál
sem. A „fantasztikus realizmust" a jelenhez han-
golva határozott - bár néha óvatoskodónak,
megtörtnek maradt - lépéseket, mozdulatokat
tett a „musicalabszurd" felé (íme, egy terminus,
amelynek első felét idegenesen, a másodikat
magyarosan vagyunk kénytelenek írni helyesírá-
si tanácsadónk szerint). Nem először mutatko-
zott meg érzékenysége a világ torzságai, a túlnö-
vekedett és az eltörpített jelenségek iránt. Az
egész rendezői munkásságát elsősorban uraló
groteszkum dirigálja a produkció jeleneteit, ke-
vésbé szeszélyes, mint ahogy a végletekre hajló,
a szélsőséges próbálkozásoktól vissza nem ria-
dó Tömörytől megszoktuk.

A játék centrumává az óriási, szétszedhető
asztalt tette (egészen más formában már nem
egy Revizort működtetett az asztal, például
nemrég a kaposvárit is). Bischof Sándor külön-
ben az operettekre, musicalekre gyakorta jel-
lemző lépcső- és ajtórendszerből rakosgatta
össze a díszletet. A polgármester kihúzható
fogantyújú, hatalmas légycsapóval sóz oda a
láthatatlan - nyilván túlfejlett - legyeknek, a
gesztussal és a döndülő hanggal beosztottait-
bűntársait is intve arra, mi lehet a sorsuk, ha
nem tartják

magukat az íratlan szabályokhoz. Balogh Ta-
más, élete egyik legjobb alakításában, vésztjós-
lóan hirdeti ki: mindenki csak annyit lopjon,
amennyi a rangja szerint megilleti! Mi lesz külön-
ben a világgal?! Balogh a pszichológiai analízis-
re és a precíz gúnyrajzra bízta a figurát. Mulatsá-
got főleg egy állandó, három fázisú térdroggyan-
tással szerez, félelmetes hatást hangszínváltá-
saival kelt. Ha az ismétlésekből árnyalatnyit
visszavesz, hibátlanná válik a mesteri karikatúra.

Amikor a szöveg vagy az előadás ki-kifárad,
mások is menekülnek az aprózó kopírozásba, új-
rajátszásba. Ez azonban nem rontja le a ponto-
san eltalált alakokat: Csák Zsuzsa réveteg tekin-
tetű polgármesternéjét, ezt a férje-marionettet;
Segesvári Gabriella durcás, a pettinget már nyil-
ván unó Mariannáját; Benczédi Sándor hiperbu-
taságára büszke Bunkóssyját; és a jellemzésre
legsikeresebben törekvő Zalányi Gyulával, Ko-
csis Ágival az élen a kisvárosi „vezérkar"
jómadarait és madárkáit. Tahi József Halandzsa
Parszifal (? - túl bakugrásosak az asszociációk)
lett Hlesztakovból. A nagy halandzsa- (részeg-)
jelenetben ő volt a villogó dirigens, egyébként
vala-mi szükségtelen enerváltságot hagyott (most
is) eláradni magán. Kőrösi Csaba, „Hlesztakov
Hlesztakovjaként", kiválóan játszotta-karakteri-
zálta az Oszipból lett Kareszt. Bakai László azt a
látszatot keltette, mintha a korrupt porfészeknek
legalább öt postamestere lenne: az egy Kukk
Károlyból öt különféle hangú, alkatú, mozgáskul-
túrájú fickót passzírozott ki. A parádés parodis-
tát, beérő jellemszínészt vissza kellene tartani
mesterségmutogató túlkapásaitól, a rendezők
mégis mindig lovat adnak alája, talán maguk is
belefeledkezve a pazar, ám öncélú pojácásko-
dásba.

Rafinált világítástechnikájával, friss tempójá-
val, egy-két posztmodem villanásával, a német
színházkultúrát a magyarba oltó törekvéseivel
igen kellemes-szellemes nézni- és hallgatnivaló
sikeredett az átiratból. Legföljebb azt sajnálhat-
juk, hogy egy aktuális remekművet a közeljövő-
ben sem Tömöry, sem más biztosan nem fog
megrendezni Zalaegerszegen: Gogoltól A revi-
zort.
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