
92 0 0 8 .  a u g u s z t u s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

gy új társulat indulásának – fellövésének – sokfé-
le programmûve lehet, a Sirálytól akár a Holt lel-

kekig, attól függôen, hogy kire/mire vonatkozik az állí-
tás: mûvészi credo kiáltványa fogalmazódik vagy ön-
meghatározás, magukról vagy másokról beszélnek
majd az alkotók a kiválasztott mû által. A Holt lelkek
mindkettôre alkalmas (lesz, lehet): a „mi vagyunk holt
lelkek” állítás ugyanúgy megfogalmazható, mint a „ti”
(nézôk), „ôk” (bárki, a bolond világ, a magyar színházi
szakma vagy akit akartok). 

Úgy tûnik, a Szputnyik Hajózási Társaság néven fel-
lôtt új társulat Bodó Viktor vezetésével mintha nem
döntené el, hogy kirôl
beszél, nem a (holt)
magyar színháznak fo-
galmazott hadüzenet,
sem ön(mi)-elemzés.
Nincs kritikai attitûd,
nem baj, nem is kell. 

A kortárs magyar
színházi kétségbeesés-
ben, mozdulatlanság-
ban persze mindkettô
nagyszerû hír, örven-
dezni lehet: hogy új tár-
sulat alakul (néhány fi-
gyelni való új csapat, a
HOPP art, a KoMa mel-
lett), plusz hogy Gogol
Holt lelkeit viszi színre.
A társulat mellesleg
felvette nevébe a Mo -
dern Szín házi és Vi -
selkedés ku tató Intézet
– Labor kifejezést, egy-
szerre utalva komoly
elôdeire és ironikusan
ki is fordítva azt.  (A színlapon jóga- és gerinctornata-
nár is szerepel…) 

A saját hazájában emblematikus, nagy epikus mûvet
errefele ritkán játsszák. Orosz színpadon (legalább)
két szélsôség látható belôle mostanság: vagy hivatko-
zási alap a mû, az egyes szerepek, a furcsa földesurak
pedig remek alkalmat kínálnak szólókra és jutalomjá-
tékokra (ilyen volt a pár éve látott mûvész színházi vál-
tozat, amelyben a Pljuskint játszó Oleg Tabakovnak
minden egyes mondatáért taps járt); vagy a másik vég-
let – amely szerint ugyancsak hivatkozási alap a mû –

a dekonstrukció: Oleg Bogajev Volt lelkekre vagy Holt
telkekre magyarítható címen készült átirata. (Egyéb -
ként Bulgakov is írt a regénybôl adaptációt, be is mu-
tatták 1932-ben a Mûvész Színházban.) Magyar szín-
padon mindkét út zsákutca lenne, itt ugyanis a mû
nem lehet hivatkozási alap, egyetlen lehetôség egy ere-
deti szöveg (adaptáció) megírása, úgymond, Gogol
mentén. 

A Holt lelkek – Tokhal vonóval eredeti mû, mint min-
den Bodó-rendezés. (A korábbi szerzôtárs, Vinnai
András most nem szerepel a színlapon, ehelyett, úgy
tûnik, a társulattal közösen született a textus.) Az alap-

anyag nagyszerûen alkalmas bármire (mint minden
alapanyag), Bodó méltán folytathatja (-ná) egyre job-
ban körvonalazódó rendezôi világát. Önmagára hivat-
kozva át is vesz egy idézetet Fotel címû korábbi darab-
jából. 

Bodó szerint a világ olyan ôrültekháza – elmegyógy-
intézet, mint a Fotel is tematizálja –, amellyel szemben
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nem áll egy másik, „normális” világ, „a normálisok” vi-
lága. A világ mint ôrültekháza nála nem szürreália –
amellyel szemben létezne egy reália –, hanem egyet-
len, kizárólagos közeg, alternatíva nélkül, amely leg-
feljebb bedarálja, felfalja másként gondolkodóit. Bodó
elôadásainak szabadsága és (idônkénti) nagyszerûsége
a drámai anyagnak, a rendezôi világnak és a játéknak,
végsô soron az egész mise en scène-nek ebben az ösz-
szecementezett, a szemünk láttára születô egységében
rejlik. Amely kômûvesmunka (hogy a cement metafo-
rájánál maradjak) nem kész forma, termék, hanem
történô-születô-keletkezô folyamat, építkezés: maga az
elôadás fokozatos kitakarása. 

Ez az ôrültekháza – amely a Gogol-regényben nem-
csak az egyes karakterekben, a mániákus figurákban
jelenik meg – itt maga a hely, Oroszország, ahol a holt
lelkek vásárlása, ez a kifordított fausti téma egyáltalán
lehetségessé válik. Puskin sokat idézett reakciója is –
„Istenem, milyen szomorú a mi Oroszországunk!” –
erre a képtelen, beteg, ôrült országra vonatkozott, ami-
kor a szerzô felolvasta neki az elsô részt. A regény mû -
faja – poéma, írja Gogol a Holt lelkek alá (Puskin pedig
verses regénynek nevezi Anyeginjét) – szintén a regény
mûfajának „megnyitása”, határátjárás, elemelés, me-
lyet az elsô könyv végén szimbolikusan is a földtôl el-
rugaszkodó, égbe emelkedô trojka képe zár. 

A Bodó-féle Holt lelkek-adaptációban (pontosabban
eredeti darabban) ez a trojka vagy szputnyik, vagy
ahogy tetszik: maga az elôadás (a májusi bemutatón
látott verzióban) nem emelkedik az égbe. A világ mint
ôrültekháza sem születik meg (ami lehet, hogy csak
elô zetes elvárás mind a Gogol-, mind a Bodó-vonalon).
Az etûdök – Csicsikov látogatása és az egyes földes-
urakkal való duettjei, tehát maga a holt lelkek felvásár-
lásának biznisze – az elôadás elsô részét uralják. Az új
textus igyekszik megértetni a holt lelkeket mint jogi
problémát is (a két revízió között meghalt lelkek felvá-
sárlásáról van szó – ez meglehetôsen érdektelen „szto-
ri” önmagában), a karaktereket is felvázolja. A holt lel-
keket mint metafizikai problémát – mint ördögi üzle-
telést, mint mefisztói utazást – nem nyitja meg, csak

utal rá, olykor a közelében mozog, de mégsem...
Eljelentéktelenedik. Az elôadás meglehetôsen vázla-
tos, mondhatni, híg, mintha csupán esetleges impro-
vizációk folynának; a darab nemcsak hogy etûdökbôl
építkezik, de mintha a cementezésbôl maga az anyag
hiányozna, csak a kissé áttetszô, zavaros víz lenne, ami
nem tud megkötni. A jelenetek lassan épülnek, és
nem tudni, hová tartanak, bár az egészben sok vicces
részlet, jó lehetôség, kép, gesztus, játék, ötlet stb. van.
Stabil figurák mellett (Csicsikov, Korobocska – ez
utóbbit Lázár Kati alakítja, nagyszerûen, bár egész
más játékstílusban, mint a többiek), a kórus tagjai fel-
váltva alakítanak embert, gépet, állatot, díszletet.
Gyakran  fôiskolás gyakorlatsorokat látunk. 

Kiváló lehetôség, mégis félbenmaradt lehetôségek
sora ez az elôadás. Amikor Petruska, a szolga (orosz
vásári bábfigura ô, Pierrot és Paprikajancsi távoli ro-
kona) felolvassa a holt lelkek névsorát, efféle nevek
keverednek itt:  Nyekraszov (a költô), Katajev (az író),
Can  temir (a moldvai fejedelem), Szerov (a festô).
Kevesen nevetnek, tán a nevek folynak egybe, és a szo-
kásos magyar russzofób gesztussal mindenki szó sze-
rint elereszti a füle mellett, ami oroszul van. De rosz-
szul ellenpontozza e névsort a vetített kép is – (orosz?)
parasztokat látunk, öreg bácsikat –, amely konvencio-
nális, üres, humortalan. Nem megnyitja, hanem be-
zárja az értelmezést.

Elidegenítô effektusként – mint zenei betét – a tár-
sulat megalakulásának híre is bekerül az elôadásba,
számos nyelven beharangozva az örömhírt. 

A második rész azonban maga mögött hagyja Gogol
regényét, egy báljelenetet adva keretül. A színpad szé-
leit konvencióként kijelölô tányérok, poharak, evôesz-
közök – az evés regénye ez, ahogyan, Jan Kott szerint,
A revizor az evés drámája – most funkciót nyernek:
férfi és nôi (gumi)genitáliákat tálalnak fel rajtuk, ki-ki
ízlése és vonzalma szerint szopja-nyalja majd a tányé-
ron kínált szexuális lehetôségeket (úgy emlékszem,
mindenki heteró). Eszembe jut(hat) az orr mint falli-
kus szimbólum, a pszichoanalitikus iskola értelmezése
Gogol híres elbeszélésérôl mint kasztrációs félelem-
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rôl. Ezt az orrot egy kiváló árnyjátékban az elsô rész
már felnagyítva exponálta: Fábián Gábor Csicsikov
szerepében fizikailag is telitalálat, figurája, orra a
Gogoléra emlékeztet. Mégis: a jelenet a puszta sem-
miben felfüggesztett ötlet marad, orr ide, fallosz oda,
konnotációim amoda.  

Ha az elsô rész sorvezetôje Csicsikov találkozása a
földesurakkal, a második részben a kórusjelenet lenne
hivatott megteremteni a „holt lelkek”-probléma vala-
miféle olvasatát, amelyben Fábián Gábor tûzvörös
frakkja ördögi lényének látványbeli jele lenne (bármi-
féle mögöttes tartalom nélkül), s a szputnyikot ha nem
is lônék égi-metafizikai magasságokba, de legalább
Csicsikov sorsáról döntenének. Itt azonban valami za-
varos képben áldozat és démon egyidejû létezése üres,
értelmezhetetlen játék marad, amely egyelôre nem
mutat túl önmagán. 

HOLT LELKEK – 
TOKHAL VONÓVAL
(Szputnyik Hajózási Társaság – 
Modern Színházi és 
Viselkedéskutató Intézet – Labor)

Rendezô: Bodó Viktor.
Szereplôk: Fábián Gábor, Gera Marina, Hin Tung
Pao, Juhász István, Juhász Kristóf, Krékits Péter,
Koblicska Lôte, Lázár Kati, Maradlai Egon,
Moskovits Kriszta, dr. Safranek Diego, Siket Tibor,
Szabó Zoltán, Szandtner Anna, Tóth Simon Ferenc,
Vicei Zsolt. 

Seress Zoltán (II. Fülöp) és Gados Béla (Domingo)

get a földdel egybekapcsoló, hideg csillogású fém-
rudakból összerótt toronyban és környékén ját-

szatja Alföldi Róbert a Bárkán a Don Carlost. A Ví vó te -
rem közepére installált fémmonstrumnak nem látni
se a tetejét, se az alját: valóban a földbôl (az egy szint-
tel lejjebb lévô stúdióból) nô ki, és valahol fent, látha-
tatlan magasságban (a világítási hidaknál) ér véget.
Odaföntrôl robognak le némaságukban is vészjósló,
öltönyös-napszemüveges kíséretükkel a spanyol kirá-
lyi család tagjai, odalentrôl óvatoskodnak, kúsznak be
azok, akiket nem lát szívesen az udvar (így például a
címszereplô is olykor, meg a Németalföld felszabadí-
tásán [is] munkálkodó Posa márki). 

A közömbösen terpeszkedô torony (fô)szerepét ille-
tôen korán megvilágosodunk. Ha úgy tetszik, az maga
a (spanyol) állam, az Emberen túlnôtt, rajta átnyúló ha-
talom, egyáltalán: a mindenkori diktatúra, amitôl és
amibôl szabadulni képtelenség. Bármiféle nyersfordí-
tás mégis leegyszerûsítô volna, hiszen Alföldi rende-
zésében az elátkozott, biztos pusztulásra ítélt világ
mérnöki precizitással megkonstruált komplex jelképe
lesz. Mert hogy ebben a praktikuma miatt taszító kör-
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