
SÁR A FALON

nyers élet a maga vadságában és csúfondáros-
ságában.

Valló Péter elfeledte a füstgomolyokat, a ki-
módolt-mesterkélt beállításokat, ám talált egy
magának (és színészeinek) való játékot, s arra
koncentrált, hogy kibontsa a Gogol-komédiát a
maga valószínűtlen groteszkségében, életessé-
gében és eredetiségében.

A Háztűznéző abszurdba hajló komédia: egy
meglett, beérkezett férfiú, egy valódi orosz udva-
ri tanácsos nősülni készül. Afféle nagyra nőtt
csecsemő, hivatalnok Oblomov; ócska dunnák
közt heverészik, s csak barátja unszolására haj-
landó kibújni meleg fészkéből, mert háztűznéző-
be menni, asszonyt keresgélni macerás dolog. A
rámenős házibarát, aki már megtapasztalt egyet
s mást a házasság gyönyörűségeiből, buzgón lát
munkához, szorítóba fogja Podkoljoszint, már-
már neki lesz fontosabb, hogy révbe kormányoz-
za eltunyult barátját.

Gogol komédiája roppant kegyetlen és rop-
pant mulatságos, a Radnóti Színház előadása
pedig precízen kidolgozott és sírnivalóan kacag-
tató. Sárban tocsognak a szereplők. Vékony pal-
lón egyensúlyoznak, hogy eljussanak a házikóig,
ahol a kiszemelt leányzó halálra váltan, léleksza-
kadva készül a zord férfiak fogadására. A kérők
néha elbotlanak, s olyankor bokáig merülnek a
sárba. A mackós mozgású, nagydarab, komótos
gondnok, Galuska (Gáti Oszkár) minden érke-

falait, így veri le csizmájáról a sarat. A
házasságközvetítő, Fjokla Ivanovna (Hacser
Józsa) ormótlan kalucsniban
bukdácsol, batyujából ap-
rócska sámlit húz elő, a tűz-
hely mellé kuporodik, s mi-
közben kihámozza magát
ócska gönceiből és komótosan
lecsapkodja lábbelijéről a
sarat, mindent beszennyez,
padlót, terítőt, csipkéket. De
sárosak a szereplők ruhái, a
köpenyek, a nadrágszárak,
gyűröttek és csatakosak még
az aranygombos uniformisok
is. Szakács Györgyi kissé
merev, durva anyagokból
szabott ruhákba öltöztette a
szereplőket, mintha minden
frissen mosott, ám vasalatlan
lenne rajtuk: a köpenyek, az
eladósorba került lány ün-
neplője, de még menyasszo-

nyi ruhája is. Mindez nem szimbolikus jelentés-
tartalommal felruházva jelenik meg, hanem a
maga primér valóságában: minden tárgy, öltö-
zék, ruhadarab azt jelenti, ami, nem többet és
nem kevesebbet.

Sáros vidék, gyűrött lelkek.
Rendezőileg gondosan végigelemzett és ki-

dolgozott, színészileg csillogó a játék. Valami
olyan ensemble-munka szikráztatja föl e sötét
komédiát, amely csak összecsiszolódott, együtt
lélegző társulatokban szokott megnyilvánulni.
Hibátlan a szereposztás, a színészek többsége
lubickol testhezálló szerepében. Hacser házas-
ságközvetítőnője slamposságában is rafinált,
rá-menősségében is riadt. Molyrágta
vállkendőrongyokból hámozza elő sajgó tagjait,
akkurátusan totyog, fontosságát
hangsúlyozandó cihelődik; otthonosan
letelepszik sámlijára, miközben azért lopva
figyeli, nem akarják-e éppen ajtón kívülre rakni.
Hunyorításai, szemvillanásai, erőszakolt
grimaszai leleplezőek és veszedelmesek:
nehézkessége mindentudását leplezi, bi-
zalmaskodása veszélyességet takar ő a kulcs-
figura ebben a lepusztult világban, a közvetítő el-
adó és vevő között: precíz üzletasszony, aki úgy
kínálja és gusztálja a prímábbnál prímább, nagy-
hasú, torzonborz, öregecske kérőket, mint piaci
halaskofa az áruját. Ember, aki más emberek lel-
kével és testével kereskedik, miközben tudja,
hogy alamizsnányi baksist kap szolgálataiért, ha
ugyan nem szidalmakat, ütlegeket, házból való
kirugdosást. Szombathy Gyula rámenős Kocs-
karjovja úgy taszigálja kifelé a szobából, mint
valami ócska, ottfelejtett bábut. De hát
elpusztíthatatlan teremtés: ha kidobják az ajtón,
visszajön

az ablakon. Fájós tagjait úgy cipeli magával,
hogy még a nyavalyáival is üzletel, egész testé-
vel kofálkodik. Valószínűleg ő tartja össze ezt a
világot, no meg a sár.

Kulka János Ivan Kuzmicsa puhány, mulatsá-
gosan akaratgyenge férfi. Nagyra nőtt, örökös
gyermek; kéjesen mérlegeli a rá váró gyönyö-
röket, negédesen somolyog, kispárnát szorít a
combjai közé, megadóan tűri, hogy barátja lány-
nézőbe tuszkolja: végre más gondolkodik he-
lyette! Elszánja magát és visszakozik, már-már
beleéli magát a nősülésbe, lelki szemei előtt le-
játssza jövendő házaséletét, majd végül csúfon-
dárosan megfutamodva az ablakon át távozik.

Szlávik István (Podkoljoszin kuckója után)
szűk terű orosz faházat tervezett a Radnóti szín-
padára: ablakát örökké be akarják csukni, csap-
kodják, ám az rendre kivágódik, tüzelnek a huza-
tos szobában, s időnként egy-egy emberi fej jele-
nik meg az ablakkeret alsó pereménél; hol az
örökké vihogó szolgálóé (Moldvai Kiss Andrea),
hol az épp távozó vendégé. A férfiak galériája
színes és mulatságos: Gáti darabos Galuskája a
házat s a hozományt méregeti, a falakat és ge-
rendákat szemrevételezi az eladó lány helyett.
Félelmetes és riasztó jelenség: az eladó lány
végül már tisztelni kezdi. Mikó dús pofaszakállú
Csocsalov tengerésze csak mesél, mesél, önfe-
ledten anekdotázik, kezével mintázza meg az el-
képzelt leányzó gömbölyded testét, aztán már
csak vonalakat húz legyintéssé oldva benső té-

Hacser Józsa (Fjokla Ivanovna) és Kulka János
(Podkoljoszin)

dítő előadás: sugárzik belőle az élet, hu-
mora szikrázó, kritikai hangja élességé-
ben is megbocsátó és eleven. Semmi
unalom, semmi mesterkéltség vagy
posztmodern rendezői „lilázás", csak a

GOGOL: HÁZTŰZNÉZŐ

KOVÁCS DEZSŐ
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 KRITIKAI TÜKÖR 

elenet a Háztűznézőből (Koncz Zsuzsa felvé-
eleí)

ovaságát. Bálint András peckes járású tisztje pi-
erkőc pojácaságával, S. Tóth József torzon-
orz kereskedője bamba értetlenségével formáz
zabatos karaktert. Kerekké rajzolt figurák, ma-
abiztos életkudarcok. Bacsa Ildikó az eladósor-
a került Agafja szerepében riadtan szépséges,
zeleburdi és megszeppent; Béres Ilona nagy-
énije akkurátus és bölcs, aggódó és tekintélyt
arancsoló.
Gogol mindent tud az emberi gyarlóságról, s e
eglepően egységes és dinamikus játékban

nyanyelvi szinten beszélik a groteszk s az irónia
yelvezetét: ritkán látni ennyi életszerű figurát
gy előadásban. S még ritkább az ilyen könny-
sordítóan mulatságos, kacagtató s vesékbe lát-
ató komédia magyar színpadon.

A tér két oldalára egymásra hányt, félig össze-
oskadt székeket sorakoztatott a díszlettervező.
átható: sokan kucorogtak már rajtuk, aztán dü-
ösen vagy elkeseredetten hajították őket a sa-
okba. Ez a csúfondáros, sziporkázó játék sejtet-
i engedi: előbb törik össze valamennyit, mint-
ogy a sokat próbált, sárban caplató kérők
ala-melyike visszatérjen a házikisasszonyért
ófehér paripán.

ogol: Háztűznéző (A Radnóti Szinház és a Soproni
etőfi Színház közös produkciója)
ordította: Morcsányi Géza. Díszlet: Szlávik István.
elmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László.
endező: Valló Péter.
zereplők: Kulka János, Szombathy Gyula, Gáti Osz-
ár, Mikó István, Bálint András, Miklósy György-S.
óth József, Szakács Tibor, Bacsa Ildikó, Béres Ilona
.v., Hacser Józsa, Moldvai Kiss Andrea.

közhelyektől való idegenkedés, az erede-
tiség vágya nem azonos az ötletek haj-
szolásával. A magyar színházművészet
nyughatatlan, nemegyszer túlzásokra is
hajlamos színész-rendezője, Verebes Ist-
ván voltaképp nem a szabályszerűséget,

anem a sorstalanságot tartotta távol figuráitól,
időn a nyíregyházi társulattal színre vitte a
árom nő-vért. Végletektől mentes, de szuverén
lőadása

a mű esztétikai kánonját és a stiláris-
atmoszferikus alapmintát nem sértve hozta
közelebb a jelenhez Csehov világmodelljét, és
egy nyomaté-kos szempontból okolta meg a
szereplők reményvesztését, provinciális
kallódását. Minden bajok forrása és egyben
gyűjtőmedencéje a szeretetlenség, a szeretetre
alkalmatlanná Iett ember üresen hánykolódó
lelke.

A Három nővér négy felvonásának részben

váltogatott, hol benti, hol kinti tereit Kis-Kovács
Gergely egyetlen állandó kint-bentbe foglalta
össze. A kiskert, a hátsó traktus felől Iátunk rá a
Prozorov-házra, a nyersen, vidékiesen bútoro-
zott szalon (üvegajtók falaival elválasztva) a
színpad távolabbi öblébe húzódik vissza. Sok
mozgás, sok járás szeldeli ezt a deszkapalán-
kokkal is körbevett, roskasztó élethelyszínt. Egy-
szerre zárt és nyitott, racionális és illogikus
(Andrej egy külső falépcsőn ereszkedik alá
padlás-szobájából, a kíméletlen orosz telet
gyakorta vékony ruhában, egyszál öltözékben is
jól tűrik hőseink stb.) - fölkelti a nézőben is az
egész produkciót átható érdekesség és
leplezett ingerültség érzetét. A hosszú
előadást tagoló három szünettel a rendező
nem csupán az átdíszletezéseket (s velük a
körforgó évszakváltást) szolgálta: a lomha szláv
időfogalom, maga a megállíthatatlanul telő idő is
megképződött. A növényi lét változó életjeleitől
a gyertyaoltások Natasa

T A R J Á N TAMÁS

AMO, AMAS, AMAT
CSEHOV: HÁROM NŐVÉR


