
get, de egészen másféleképpen. Ugyanebben áll
ennek az esszétípusnak a nehézsége is. A stílus
bravúr, a heroikus mondás nem helyettesítheti a
megélt és kimunkált gondolatot.

Ennek az antológiának minden egyenetlen
sége ellenére talán az a legfóbb értelme, hogy
belőleegyalkotócsoport egységes szellemi képe
bontakozik ki. Irodalmunk t.'gY ténylegesen léte
ző, fontos, és egyre életképesebbnek bizonyuló
irányzatának figyelemre méltó újabb - és
remélhetőlegnem az utolsó - jelentkezésének
örülhetünk. Ez a könyv éppen azt bizonyítja,

Színház

Gogol: A revizor

A múlt század eleji,vidéki orosz élet kisstílű,képzelt
úriassága helyett mai, lepusztult. hizonyára alagsori
helyiség, rekeszes szekrényeivel. hosszú, ócska
pléhasztalávalleginkább egyöltöző látszatát keltve,
amelyhez nem tartozhat zuhanyozó, s a lomha
ventilátorcsak egyik sarokból a má,ikba terelheti az
áporodott levegőt. A polgármesterné, a "részben
regényeken és emlékkönyveken, részben az
éléskamra és a cselédszoba dolgain" pallérozott,
magát még jól bíró "kacér vidéki asszonyság"
helyett ruházatáva1 is lelki ízlésrloamokrölárulkodó
hárpia, aki egy rég elromlott videón véletlenül
bizonyára látott öt percet valamely agyonnézett
pornófilmból, s bár az úgymond undorító képso
roktól - mint tisztességes asszony, és serdülő

leánygyermek anyja - nem tül'lágos sietséggel
elfordult ugyan, most mégis bármely áldozatra kész
a nyikhaj revizor vehemens simogatásai kedvéért
Isten háta mögötti cári tísztvíselök helyett a földraj
zilag nem lokalizálható - hisz a térképen minde
nütt megtalálható - hazaiperircría agresszív vagy
elnyűtt, okoskodó vagy alkohotban tocsogó isme
rős példányai, akikegymás előtt már maszkot sem
nagyon hordanak, s csak a naptár nyakkendős

ünnepeire igyekeznek összcszedni magukat.
S az igazi revizor helyett -- egy halott.
Nyikolaj Vasziljevics Gogol örökbecsűszarírá

jának előadásában a hagyományos, klasszicízálö-

hogy az alulról szervez&Jő, a tagokat alkotói,
vi1ág1átásbeli, tehát valódi és nem lényegtelen
kritériumok alapján összefúző irodalmi csopor
tosulások Iehetneklehetnének az igazán élet
képesek. Mert hiszen az alapigazság - amire
nem kellene most rájönni, ha nem kellett volna
már-már elfelejteni - valahogy így hangzik: az
irodalom természetes, normális és jó működé

sének előfeltételeaz irányok szabad szerveződé

sének lehetősége. (Szerz6i kiadás)

Károlyi Csaba

dott játékmöd mellett különféle hatásos újítások is
teret nyertek a közelmúltban (magával az újítással
az 19S6-0s győri, paál István-féle fölfogásban sem
volt baj) - nem meghökkentő, hanem eredeti
tehát az a közelítés, amely Zsámbéki Gábor elkép
zelése nyomán valósul meg a Katona József
Színházban. A gogoli "funtasztikus realizmus"szar
naturaJizmusként jelenik meg Khell Csörsz tola
kodóan valóságos - épp ettől elrajzolt - díszletei
közótt. A változásokat szándékkal elhanyagoló, osz
tatlan helyszín arra, arrais utal, hogy ebben a porfé
szekben egymás rnellészorultak a figurák, a polgár
mester, a családja, a tanfelügyelő, a járásbíró, a
közjótékonysági fögondnok, a postamester, a föld
birtokosok, az oroszul egy szót sem értő orvos, a
kereskedők, a rendórök, a lakatosné, az utca embe
rei; és a "titokzatos" idegen a szolgájával.Ha tetszik,
ha nem: nem bújhatnak el egymás elől

A revizor-gondolat a világirodalom egyik leg
nagyszerűbb és legtermékenyebb darabötlete,
többek között azért, mert benne a végítélettől

való félelem társadalmiasul. Egy szál ember, a
valódi rendcsináló, a pétervári revizor személye
elegendő ahhoz, hogy a szereplők számára apo
kaliptikussá tegye az utolsó pillanatot. A társadal
mi rettegés ontologikus, transzcendens, vallásos
átjátszatása a 19. század harmincas éveire utaló
rekvizitumok, a szöveg tárgyi kötöttsége (cár,
hintó, Meyerbeer Ördög Róbert című operája
sth.) ellenére is megengedi a mindenkori jelen
időt. Nyilván erre döbbent rá Zsámbéki, amikor
mai magyar szinpadra alkalmazta Gogol
művét, (A revizor alapötlete tudvalevőlegPuS·
kintól származik, legalábbis az írótárs tőle kért
levélben "egy kifejezetten orosz anekdotát". Az
írásos válasznak nincs nyoma, de az tény, hogy
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Gogol hű maradt ígéretéhez, s olyan vígjátékot
kanyarított, amely mulatságosabb még az ör
dögnél is.Ezzel a meglehetősen fonák kijelentés
sel kissé ő maga is céloz a végítéletre. )

Ha mulatság, valóban pokoli mulatság a darab,
ílletve a kiváló előadás. Gogol a mai időszámítás
szerint április l-én született, de ragyogó humora
ellenére sem volt komédiás tréfacsináló.
Zsámbéki Gábor is a szatíra mázsás súlyát keres
te, a követ, amely a figurákat előbb-utöbb víz alá
húzza. Vagy mégsem? Nyakukban a kötél, de
örök a haladék? Amikor már nem csupán érkezni
fog - a zajgó, izgatott gyülekezetben elvegyülve,
ám föltűnő elegánsan már ott is van az italosan,
pimaszul hamiskodó Hlesztakov helyett az igazi
revizor, s egy kis szemlélődés után fölfedi magát,
a kisvárosi silány tisztikarban akad valaki, aki
visszafordítja a visszafordíthatatlant. Elég egy
gombot megnyomni, s a rozsdás liftroncs guíllo
tine-ként döndülő ajtaja végez a fülkébe lépő

revizorral. Ha nincs revizor, nincs végítélet 
nyugtatja meg a gyilkos tettel egyetértő riadt
lelkeket az önbecsapás. Ha nincs revizor, minden
mehet a régiben. A korrupció, a nemtörö
dömség, a szemérmetlen csalás és hazugság,
gazdag, kevésbé gazdag, szegény és nincstelen
egymás-zsebét-fosztogarasa, mert mindig van
még lejjebb is egy zseb.

Egyszerre vérf.lgyasztó és arcpititó az a szocio
grafikus hitelű, s ritka sodrású jellemformáló erővel

kivitt színészi játék, amely az előadásban megnyíl
vánul pedig nem egyszeruen "mai típusokat" kel
lett megragadni. Ebben a rendezői koncepcióban
részben anakronisztikussá válik a szöveg, s ezt
vállalni, elmélyíteni - ha már Zsámbéki nem a
textus dramaturgiai gyomIáIása·rövidítése mellett
döntött - külön aktori feladat. A koncentracíö, a
fojtott·feszített atmoszférát teremtő színészi
alakítás (még a ventilátor zümmögését is halla
ni ... ) kevésbé előnyös nyoma, hogy ki-ki bele is
kristályosodik kissé szerepébe, ami annyit tesz,
hogy a pazarul föllelt gesztusokat akkor is ismétli,
antikornem SZÜkSégeS.

Gelley Kornél tanfelügyelője az iszákosság
végső stádiumába jutott szerencsétlen, akit pon
tosan hasznavehetetlensége miatt nem taszít ki a
közösség, Milyen jól tud jönni (a zárókép a
tanúság rá ... ) az emberi tönkrementség, a
használhatatlanság! Gelley nagyszeru portré
jához nagyszeru segítség a Szakács Györgyi ter
vezte kinyúlt pulóver, amely már a pincelejára
tokban aléló öreg nyomorultat is eszünkbe jut
tatja. Elvégezte piszkos dolgát - mehet! Balkay
Géza csiricsárén öltöztetett főgondnoka, ez az
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autóstáskáját rázogató, látszólag erőszakos alak
bizonyára nem fogja szorgalmazni, hogy valame
lyik közjótékonysági intézményben helyezzék el
megment6jüket. Rajhona Ádám levélbontogató
postamestere oly rövideszű, hogy még tisztes
séges, zsarolásra való titkocskákat sem igen tud
elraktározni. Végvári Tamás és Szacsvay László
mint Dobcsinszkij és Bobcsinszkij éppen nem
hasonlítanak egymásra, csak annyira, amennyire
az egész kompánia egyarcu. Benedek Miklós egy
szót sem értő, majdnem végig "néma" német
orvosa mintha eltökélte volna, hogy ő az idők

végezetéig itt üldögél és pöfékel; legalábbis
addig, míg a többiek is itt eszik, azaz lopják
kenyerüket (vajon egybeszáradt Goethe-idézet,
vagy egy adag morfium jár a fejében?) Horváth
József (Oszip, Hlesztakov szolgája) a
játékmackós tenyeres-talpasságböl hirtelen tud
ja kimutatni a véres medvemancsot. A maga
helyén, kisebb szerepeben jó Olsavszky Éva,
Szálai Krisztina fh., Vajda László, Garay József,
Kun Vilmos, Újlaki Dénes, Varga Zoltán, Hollósi
Frigyes, Lipics Zsolt fh. és Vajdai Vilmos is. Meg
Máté Gábor, az igazi revizorként. Gogol "villám·
csapásnak" szánta érkezése hírét. 6 azért érke
zik, hogy agyoncsapják

Blaskó Péter fortélyos félelemtől igazgatott
polgármestere alighanem átverejtékezte az életét.
Törpe-gazembemek, kis-kískírálynak lenni nem
csekély munka. S ha a félelmet sikeriil megváItani
pénzen, akkor kordában kell tartani asszonyt,
gyereket, kupaktanácsot. Színészi bravúr, hogy
mégis ebben a magát ha kell, vaknak, süketnek,
némának tettető ha,bókolóban szorult meg a
viszonylag legtöbb tartás és lelkiismeret. BástiJuli
nem először kápráztat el penetráns, a szó rossz
értelmében "vidéki" first fa4vjeivel. Az ajwtt
polgármesternében a szellemi, lelki, fiziológiai
primitívségnek olyan változatát dolgozta ki, me
lyet a dörzsölt Hlesztakov némi hízelgésseirögtön
a magajavára fordít. De hát BánJános gumirugal
masságú álrevizora is primitív - azaz a felelőt

lenség infantilis bohöca, Porszem, aki egyidőtlen

idők óta álló óra fogaskerekei közé véletlenül
bekerülve elindítja a pokolgépként tiktakoló szer
kezetet. hogy visszafelé járjon.

Sokaz ötlet az előadásban, olykor valóban sok, a
csüngő fregoli játékaival, akipattanó postaládák
haIotticédula-leveleivel. S legtöbb a csend Gogol
másfél percnyi döbbent szótIanságot kért az elő

adásvégére. Zsámbéki hátborwngatóan bánika si
ri, a nyiszorogva idegesítő, a fagyott, a robajos
csöndekkel. Nagy-nagy csöndet visz hazaa néző is.
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