
tanulságos volt a rendezés is, mely Keré-
nyi Imre munkája. Mensárost, akinek a
drámája folyik a színpadon, sikerül úgy
beállítania, hogy egy valóban gondolkodó
embert látunk, akinek a gondolkodása
feltétlenül határokba ütközik, s az-után
már nincs mit mondania. Mensáros
remekül hozza az alak logikáját, s meg-
akadásai olyan meggyőzőek, hogy vilá-
gos: ebből a logikából következnek. Kö-
rülötte kering - időnként teljesen indo-
kolatlanul izgatott köröket téve - Bálint
András mint vizsgálóbíró. Kérdései eleinte
csípősek, azután önmardosók,
mert magától is megkérdezi, hogyan lehet
az, hogy mindez így játszódott le. Bálint
Andrásnak azt kell keresnie, hogy hol
rossz az elmélet. Holott az elmélet nem
büntethető. S az elmélet önmagában nem
rossz, hanem annál is rosszabb, mert
korlátozott. Mert kétféle mértékkel és
érvénnyel mér: egy emberivel és egy is-
tenivel. Igy azután Bálint András szerepe
és beállítása szerint el van ítélve anélkül,
hogy ő ítélhetné el a vádlottat, tudniillik
ott kell keresnie és úgy kell keresnie, ahol
és ahogy semmi értelme.

Még jobban aláhúzza ezt a plexiüveg
díszlet, mely hol átlátszó, hol tükörszerű,
és nyilvánvalóan két dolgot akar elmon-
dani (a díszlet Götz Béla önmagában
szenzációsan ügyes munkája). Az egyik
mondandója az, hogy még a Madách Ka-
mara színpadát sem tudja betölteni ez a
darab, s hogy a színpad tele legyen, ezért a
plexiüveg mögé díszleteket vetítenek,
az üveget megkettőzik, megháromszo-
rozzák a szereplőket (néha meg is törik),
egyszóval csodálatosan betölti az üveg-
színpadot a sok tükör. S az üvegszínpad
másik nyilvánvaló mondandója, hogy
labirintus jellegű. Ezen a labirintuson
keresztül-kasul mászkálnak a szereplők,
minden látható ok nélkül, s a labirintus
mögül időnként emlékezetbe idéző kü-
lönböző sóhajok, hangok hallatszanak,
nehogy elfeledjük, hogy az, amiről be-
szélnek, mégiscsak három gyerek halála.

De az egész hangulatban van valami
plexiüvegszerű. Olyan, mintha törékeny

lenne, de nem törik. Olyan, mintha visz-
szatükrözne, s néha visszatükröz. Olyan,
mintha drámát játszanának, s vannak
benne drámai elemek.

Gyurkovics Tibor: Isten nem szerencsejátékos
(Madách Kamaraszínház)

Rendezte: Kerényi Imre. Díszlet: Götz
Béla. Jelmez: Piros Sándor.
Szereplők: Bálint András, Mensáros László,

Kiss Mari.

FÖLDES ANNA

A holt lelkek élő színháza

A tények

Az első testet öltött színpadi Csicsikov V.
Toporkov, akinek alakítását megőriz-te a
színháztörténet - a moszkvai Mű-vész
Színház Bulgakov nevével fémjelzett,
Sztanyiszlavszkij teremtette Holt lelkek
főszereplője - több mint száz, az övékét
megelőző adaptációról beszél ta-
nulmányában. Toporkovnak ezt az uta-
lását sem igazolni, sem cáfolni nem tu-
dom. De annyi biztos, hogy a MHAT
évtizedeken át játszott, klasszikussá kris-
tályosodott adaptációja mellett új meg új
változatok, kísérletek is születtek. Be-
mutatták a Holt lelkeket Leningrádban,
Csehszlovákiában, Jugoszláviában. A
legnevezetesebb színpadi változat -
Sztanyiszlavszkijén kívül - Adamové: ezt
eredetileg Roger Planchon rendezésében
1960-ban játszotta a Théâtre Villeurbaine,
de az Odeon-beli vendégjáték után német
nyelvterületre is eljutott.

Magyarországra harmincöt esztendővel
a bemutató után, 1967-ben érkezett el a
moszkvai Művész Színház Csicsikovja. A
párizsi Nemzetek Színházán sikerrel
szerepelt, Sztanyiszlavszkij koncepciójá-
hoz egészében és részleteiben is hűséges
felújítás a vendégjáték alkalmával - első-
sorban a nagyszerű színészi alakításoknak
köszönhetően - kiemelkedő kritikai és
közönségsikert hozott.

A Madách Színház, az évadnyitó és
előzetes nyilatkozatok szerint majd' két
évtizede foglalkozik a Holt lelkek bemu-
tatásának gondolatával. Esztendők óta
dramaturgiai tartalékában szerepel a
Művész színházi változat. Azután a múlt
év elején váratlanul Szakonyi Károly ka-
pott megbízást az új adaptáció elkészíté-
sére.

... és kételyek

A magyar dráma szűk esztendeiben álta-
lában a regényadaptációk éltették a szín-
házat. A kritika időről időre elmondta a
magáét, dramaturgiai tételekkel és ta-
pasztalatokkal érvelt, többnyire a művek-
ért csatázott, azután kötelező penzum-ként
elvégezte a színpadi változat szem-
pontjából negatív következtetéseket
eredményező összevetést. Vitába szállt a
színpadra állított, remekmű ihlette élő

képregényekkel, az előadások (állítólagos)
népművelő funkciójával, és egyre
szenvedélyesebben, egyre idegesebben
védelmezte hol az elsődleges olvasmány-
élményt, hol a drámairodalmat. Néhány
szezon alatt közhellyé kopott a hűtlen
hűség követelése is, már csak azért is,
mert legesélytelenebbnek és legveszélye-
sebbnek talán éppen az eredeti mű szel-
lemiségét is áthangoló - a Kreutzer szo-
ná t á h o z hasonló - hűtlen adaptációk bi-
zonyultak.

Mindezt nem a Madách színházi Ho l t
lelkek előadásának intonálására szánom -
ellenkezőleg. Jelezni és indokolni kívá-
nom, hogy alig titkolt szkepszissel ültem
be a nézőtérre.

Szakonyi Károlynak a bemutatót meg-
előző nyilatkozatai nem oszlatták el bi-
zalmatlanságomat. Valahogy túlságosan
általánosnak és magabiztosnak éreztem
Szakonyi programját. Hogy tudniillik nem
a kevesek által ismert (?) kötelező
olvasmányt kívánja illusztrálni. Hogy nem
óhajtja sem kizsigerelni Gogolt, ötletnek
tekintve remekművét, sem pedig szolgai
módon követni. Mert ő voltaképpen nem
is a regényt dramatizálta, inkább arról
beszélhet, hogy azt élményanyag-ként
kezelve írt belőle egy új, mai drámát.

Nem az Életem, Zsóka és az Adásliba
lírikus, szatirikus vénájú, rutinos írójával
szemben voltam bizalmatlan, hanem a
vállalkozással. Hogy lehet és szabad Go-
gol figuráiból mai történetet teremteni.
Hogy a XIX. századi orosz életnek ez a
lazán, epikusan áradó enciklopédiája ki-
bírja a drámai koncentrációnak a színpad
követelte mértékét. Hogy sikerül legyőzni
a regényillusztráció színpadi hagyo-
mányok szentesítette konvencióit és a
kötelező olvasmányoktól berzenkedő né-
zők (és színészek) ellenállását. Az előz-
mények és a nyilatkozatok őszintén szólva
nem sok jóval biztattak.

Pedig addigra már Szakonyi Károly és
Lengyel György túl voltak a munka leg-
nehezebb részén. Szakonyi, aki már ko-
rábban az Ördöghegy bemutatójakor is
dolgozott együtt Lengyel Györggyel,
legelőször egy „teljes", minden lehetséges
drámai szituációt kibontó verziót készített
a regényből. Nem mintha arány-érzékébe
csúszott volna hiba, hanem mert úgy
érezte, hogy csak a regény folyamatának
teljességéből, a lehető leggazdagabban
felépített jelentsorból képes tovább
koncentrálni a lényegre, azt képes tovább
sűríteni. Ebben a szükségesnél és
lehetségesnél is hosszabb munkaváltozat-
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an Szakonyi végigjárta a szöveg kínálta
alamennyi drámai lehetőséget, megjele-
ítette még Kopejkin kapitány kalandját is,
e csak azért, hogy a motívumok tartalmi
ierarchiája, szerkezeti és funkcionális
apcsolata kibontakozzék, és ne kerüljön
or semmiféle egységet bontó utólagos
ővítésre, dramaturgiai lazításra.

sicsikov elindul

ogol remekművének nemcsak történetét,
e visszhangját és irodalmát is felesleges
zen a helyen ismertetni. (Szakonyival
llentétben: szakmai lap a mű ismeretéből
ndulhat csak ki.) De érdemes utalni az
lőző színpadi változatok alapvető
roblémáira. Arra, hogy a kritikai realista
ang és a szatirikus világkép mögött és
elett létező, mindezt átható irrealitás a
orábbiakban nem került színpadra.
iányzott a gogoli világ fantasztikumának
egelevenítése. Pedig nyilvánvaló : ha a
ogol korabeli Orosz-ország csak szegény

ett volna, csak el-maradott és feudális,
sicsikov útja és karrierje nem
lakulhatott volna úgy, ahogy alakult.
hhez a mindent meghatározó, gúzsbakötő
nyagi nyomorúságon kívül az adott,
egkövült intézményrendszerre és az

llentmondásokban felőrlődött, eltorzult
elkű emberek-re volt szükség. Egy olyan
ajátos, kelet-európai bürokráciára,
melynek nem ki-növése, hanem lételeme,
ényege a korrupció, a megvesztegetés.
lyan, a látszatok szentesítésére hivatott
orálra, amelynek túlhaladott

ormarendszerét sem védelmezői, sem
írálói nem tartják be, de amely mégis
lég virulens ahhoz, hogy az emberi
rzelmeket gúzsbakösse, visszájukra
ordítsa.

Gogol már korábban, A revizorban
elmutatta és leleplezte ezt a világot. A
olt lelkek első részében azután fel is

érképezte: Csicsikov üzleti útja során a
öldbirtokos élet és a társadalmi viszonyok
övetkeztében deformálódott orosz
arakterek különböző rétegei és végletes
áltozatai tárulnak fel. Csicsikovot, aki a
aga fantasztikus vállalkozásának Don
uijote-jaként kalandból-kalandba sod-

ódik, mindannyiszor lényegében azonos
zituációban látjuk: Manyilovot, Szoba-
evicset, Pljuskint, Korobocskát és
ozdrjovot is ugyanarról akarja meg-
yőzni. A Legutolsó összeírás óta jobb-
étre szenderült, járvány elpusztította, tűz
gette, de esztendőkre változatlanul
dóköteles jobbágyok felvásárlásának
tlete ugyanúgy frappírozza az eladókat,
e ki-ki a maga gazdálkodási elvei, gya

korlata és vérmérséklete szerint reagál. A
tárgyalás, az alkusorozat nem egyszerűen
anyagi érdekek konfrontációjaként jelenik
meg a regényben, hanem mint a feudális
lét termelési-társadalmi és lélek-tani
csődje. Gogol ennek kifejezésére ál-
talában nem drámai eszközöket használ:
regényének epizódokra tagolt, epikus
szövete laza, már-már anekdotikus, lírája
a regény atmoszférájában, szatírája a
megjelenítő, leíró és publicisztikai szö-
vegrészekben bontakozik ki.

A „dramatizálás" lehetősége, éppen
ezért, eleve korlátozott. Bulgakov eredeti
verziójának szövege nem maradt fenn,
vagy legalábbis nem hozzáférhető. (A
rendelkezésre álló információk szerint ez
volt az a szöveg, amely a gogoli rea-
lizmus fantasztikus elemeire is épített, s
az író groteszk látomását az egyes szám
első személyben tolmácsolt narrátorszö-
veg közelítette az előadás időpontjához.)
A Művész Színház tizenkét jelenetes
adaptációját mozaikszerűnek, színészi
koncertszámok sorozatának jellemezte a
kritika. Elolvasva a színpadon nem látott
klasszikus előadás alapjául szolgáló szö-
veget, kiderül, hogy a Csicsikov utazá-
sára, a holt lelkek vásárára koncentrált
MHAT-változat (amely felépítésében
nem nagyon tér el Szakonyiétól) lénye-
gében hűségesen tolmácsolja a regény
tartalmát. Feltéve, hogy a világnézeti
állásfoglalást, a társadalomkritikát és a
sztorit azonosítjuk a mű tartalmával. Ha
azonban az eredeti alkotás világát és szel-
lemiségét is számonkérjük, akkor kitűnik,
hogy a lelkek vásárlására, az alkudozásra
koncentrált jelenetsor a gogoli poémának
legfeljebb a csontváza lehet. Feltehetően
erre a csontvázra rakódott azután -
Sztanyiszlavszkij rendezői zsenialitásá

nak hála - a színészi jellemrajzok húsa, a
gesztusok és jelmezek bőre, és ezt az ele-
venné lett szervezetet hozta mozgásba a
gondolatokat, érdekeket és szenvedélye-
ket szembesítő előadás.

Holt lelkek, 1976

Szakonyi Károly legelső megoldásra váró
dramaturgiai problémája az volt, hogyan
lehet úgy színpadra állítani Csicsikov
útját, hogy vállalkozásának öt állomása
egységes cselekménnyé szerveződjön. Ez
pedig csak úgy képzelhető el, ha a szín-
padi cselekmény nem redukálódik a holt
lelkek vásárlására. Ha a látogatások előz-
ményét és főként folytatását, Csicsikov
manipulációinak társadalmi visszhangját
és konzekvenciáit is látjuk. Szakonyi egy
nyilatkozatában említette, hogy a figurák
Gogoltól származnak, a jeleneteket azon-
ban magáénak vallja. Becsületére válik,
hogy ennek az állításnak legfeljebb a fele
igaz. Hiszen a színpadi változat kulcsjele-
netei általában megmaradnak a regény-
ben felépített szituációk keretei között, és
megőrzik a dialógusokat is. Sokszor
nyomon követhető Szakonyi szerkesztői
bravúrja: ahogy a kanyargós eredeti szö-
vegből „összevágja" hőseinek párbeszé-
dét, maximálisan megtartva a gogoli öt-
leteket, fordulatokat, sőt kifejezési for-
mákat is. A Szakonyi teremtette jelenetek
rendszerint a regény epikusan közölt -
elbeszélt, végiggondolt, felidézett -
motívumait elevenítik meg, például a
Kormányzónál tett tisztelgő látogatás
alkalmával. A regény szövegében több-
nyire valójában benne torlódnak a Sza-
konyi számára szükséges információk.
Hogy mit mondott, vagy mit mondhatott
volna Csicsikov az adott helyzetben. Az
utóbbi eldöntésére Szakonyit a főhős

Jelenet Szakonyi Károly Holt lelkek-dramatizálásából (Madách Színház)



körültekintő és gazdag színpadi jellem-
rajza jogosítja fel.

Legfeljebb a kormányzói bál túlnyújtott
szerelmi nyomozását sokalltam: a jelenet,
amely során Csicsikov a neki küldött
szerelmes levél szerzőjét keresi, eleinte
ellenállhatatlanul mulatságos, később
azonban ellaposodik. Csicsikov útjának
földrajzi, társadalmi hátterét, a látogatások
epizódjait összekapcsoló utazást Planchon
híres rendezése vetített képsorokkal
érzékeltette. A Madách színházi módszer
jobban szem előtt tartja

a dráma szerkezeti egységének követel-
ményét, és a forgószínpad lehetőségeit
kihasználva, összekötő színpadi pillana-
tokra épül. Kár, hogy ezeknek egy része
végül is megmarad formális funkciót tel-
jesítő drámai üresjáratnak.

Mindaz, amit Szakonyi adaptációjának
jellemzésére mostanáig elmondtam, az író
dramaturgi munkájára vonatkozik. A
Gogol művének színpadra állítása során
adódó irodalmi és színházi feladatok
többé-kevésbé hibátlan megoldása azon-
ban önmagában még nem igazolja Sza

konyi Károly, az író - és a Madách Szín-
ház - vállalkozását.

Az előadás második részében azonban
Szakonyi valóban átvette Gogoltól a szót
... És kibontakozott az a gogoli ihletésű
Szakonyi-dráma, amely valóban nekünk
és rólunk szólt.

(Tévedések elkerülése végett, ezzel nem
azt akarom mondani, hogy Gogol regénye
nem nekünk és rólunk szól. Ellenkezőleg:
jelezni kívánom, hogy az eredeti mű a
maga műfajában és közegében, minden
beavatkozás, adaptáció nélkül is aktuális
maradt. Ezért klasszikus! És ezért van
szükség különleges indokra és indíttatásra
ahhoz, hogy a mű sértetlen integritását
valaki - a legjobb irodalmi, közművelődő
indulattal is - megsértse, átalakítsa.)

Szakonyi-dráma?
Szakonyi vállalkozását számomra tehát
nem a végrehajtott sikeres dramaturgiai
műtét kis híján kifogástalan kivitele iga-
zolta, hanem inkább a második részben
fokozottan és közvetlenebbül megnyilat-
kozó, a gogolival összhangban kialakított
szuverén, aktuális mondanivaló. Ennek
megnyilatkozása egyébként nem jelenti a
klasszikus szöveg elvetését, átírását.
Tanulságos - és akár meg is ismételhető -
kísérletnek tartom az egyes szöveg-részek
összevetését. A szerződések hitelesítése
körül bonyolódó hivatali jelenetet
feltűnően frissnek, aktuálisnak éreztem, és
őszintén szólva meglepett, amikor minden
mondatát felleltem a gogoli szövegben. A
bürokrácia klasszikus kritikájának
érvényét Szakonyi olyan módon aknázta
ki, hogy ezzel közvetlenül kapcsolódott
mai, közéleti vitáinkhoz. Az ilyen és
hasonló eszmei találkozások bátorították
azután fel a szövegtől való el-térésre is: az
Ügyész sorsának kibontása-kor már nem
szövegében, csak szellemé-ben hű a Holt
lelkek írójához.

Szakonyi drámájában mintha nagyobb
nyomatékot kapna N. város közéleti vi-
szonyainak rajza is. Gogol a regény pub-
licisztikai elemeiben és a szerzői kom-
mentárokban jelzi és summázza, de Sza-
konyi meg is jeleníti az érdekviszonyok
alakulását és a velejéig rohadt kormány-
zati rendszer kialakította társadalmi at-
moszférát. Mindez nem Csicsikovtól
függetlenül, hanem körülötte zajlik. A
kisváros lakói, akik az imént megfé-
lemlítették a csalót, egyszercsak maguk is
félni kezdenek tőle. Gogol regényében is
megjelenik Csicsikov titka - hogy ké-

Márkus László (Szobakevics) és Haumann Péter (Csicsikov) a Holt lelkekben



met vagy revizort, különleges kormány-
megbízottat sejtenek benne -, de Szakonyi
színpadán ez a titok a kölcsönös ki-
szolgáltatottság és a félelem szituációjá-
nak motorjává válik. Csicsikov bebör-
tönzése és pénzen vett szabadsága ebben a
feldolgozásban nem újabb, rendkívüli
kaland, hanem a társadalmi anomáliák
törvényszerű megjelenítő formája. Kár,
hogy a cselekménynek ezt a szakaszát
Szakonyinak nem sikerült fegyelmezet-
tebben tömörítenie: egységesebb és erő-
teljesebb lenne így a hatás.

Köztudott, hogy Gogolnak azért nem
(vagy azért sem) sikerült befejeznie a Holt
lelkek tervezett trilógiáját, mert a második
részben a már felrajzolt szatírikus-kritikus
kép valamiféle revíziójára, feloldására
törekedett, élettapasztalata és életismerete
azonban ellenállt a szándéknak, A Madách
színházi Halt lelkek szándékában is
elkerüli a feloldást. A némileg túlságosan
lelassított tempóban bontakozó
fejlemények után a városháza nagy-
termében nyilvánosságra hozott, vérlázító
igazságtétel és Csicsikov búcsúja inkább
figyelmeztetésnek hat, mint meg-
nyugtatásnak. Szakonyi, az adaptáló itt
távolodik el legjobban Gogol szövegétől,
de a XX. század harmadik harmadának
írójaként hűséges marad elődje és a mű
mondanivalójához. Itt válik világossá,
hogy Szakonyi nem ért egyet azzal a kri-
tikusával, aki szerint „ma ezt a történetet
történelmi drámaként kell, lehet értelmez-
ni". Legfeljebb a mondat második részét
fogadná el, és szándéka szerint úgy idézi
meg a régi tegnapot, hogy emberi tanul-
ságai a mának is szóljanak. Mert valójában
éppen ez a mához szóló érvény az, ami -
nemcsak műsorpolitikai, de irodalmi és
színházi szempontból is - igazolja a Holt
lelkek, mai színpadra állítását. (Szakonyiról
szóltam mostanáig, meglehet
igazságtalanul. Hiszen a színpadi
adaptáció az író és a rendező közös gyer-
meke. De lévén, hogy a gyakorlati
együttműködés részletei szükségszerűen
homályban maradnak a kritikus előtt,
kénytelen vagyok elfogadni, szentesíteni a
címlapok jelezte munkamegosztást.)

A látvány elemei

Lengyel György, amikor a Holt lelkeket
színpadra álmodta, abból a provokatív, a
mű címében is sugallt gogoli gondolatból
indult ki, hogy ebben a világban elevenek
a holtak, és holt lelkeknek számítanak az
élők. Ezt a felismerést fogalmazza meg
képi eszközökkel Fehér Mik-lós
látványosan szuggesztív színpadképe

is. A nyitott színpad közepén leeresztett
aranykeretes Gogol-portré körül furcsa,
rendetlen képtár kavarog. Mozdulatlan-
ságában is csupa mozgás. De nem az élet,
inkább az enyészet mozgása -- mintha egy
ódon kastély pincéjében vagy padlásán
járnánk: az ősök már nem is a falon,
hanem egymás hegyén-hátán torlódnak. Á
színek megfakultak, porszag kering a
levegőben. Azután az egyetlen „színes"

folt, Gogol képe is eltűnik: jelenetről
jelenetre más árnyképek kerülnek a szín-
padi háttér előterébe. Á látvány és az el-
gondolás félreérthetetlen: a rendező ezzel
is hősei és kortársaik árnyékéletére utal.
Csakhogy a világos mezőben feketén
ragyogó biedermeyer sziluettek, ollóval
kanyarított vásári árnyképek valójában
nem annyira kísértetiesek, és cseppet sem
riasztóak. Az alkotók szándéka ellenére
inkább játékos asszociációkat sugallnak,
és ezáltal a verbális egyezés ellenére tév-
útra kalauzolják a nézők fantáziáját. Az
akart színpadi rendetlenség következet-
lenül (néha követhetetlenül) kíséri az elő-
adást. Az árnyképek üzenete túlságosan
kevés gondolati támaszt kínál a nézőnek.

Annál egyértelműbbnek, sikerültebb-
nek érzem a színpadi figurák megjelení-
tését. Lengyel György pontosan végig-
gondolta, bemérte a Gogol felidézte és a
Szakonyi megszólaltatta figurák között
meglevő, elkerülhetetlen különbséget; az
ezer árnyalatú leírások és burjánzó utalá-
sok, megismételhetetlen hasonlatok el-
sikkadása következtében létrejött vér-
veszteséget. És ennek pótlását nem bízta
kizárólag a színészi játékra, hanem segít-
ségül hívta a maszkmestert és a jelmez-
tervezőt. Bátran mondhatjuk, hogy Gogol
minden megidézett hőse mögött négy
ember áll: a rendezőn és a színészen kívül
Bajkai István és Mialkovszky Erzsébet.
Az NDK színpadjain - elsősorban a
Volksbühnén - megcsodált „jellemszob-
rászatnak" a Madách színházi előadás
ezúttal három felejthetetlen példáját kí-
nálja. Dayka Margit riasztóan szögletes,
öregecske Korobocskája, Márkus László
félelmetes és ordenáré szörnyeteg-Szoba-
kevicse, valamint Körmendi János karó-ra
aszott, nyomorult Pljuskinja a néző
tudatában valószínűleg végérvényesen
összeforr a gogoli figurákkal. Pljuskin
tépettsége, az övéről csüngő használati
tárgyak nyomorúsága következtében első
látásra olyan kifejező, hogy a szöveg
szinte ráadás.

A színészek egyéni tehetségét, ember-
formáló készségét egyáltalában nem deg-
radálják a színpadi segédeszközök. El

lenkezőleg: a maszkmester segítségével,
kellékekkel, trükkökkel teremtett Dau-
mier- vagy Hogarth-karikatúrákat idéző
külső megjelenés optimális lélektani fel-
tételeket is teremt számukra a mű szelle-
mét tökéletesen visszaadó, harsány és
mégis visszafogott komplex játékra. Ko-
robocska, Szobakevics és Pljuskin ugyan-
is nem egyszerűen karikatúrák: Gogol,
amikor leleplezi, meg is fejti jellemük tor-
zulását. És aminek érthető indoka, tanul-
ságos magyarázata van - mint például
Pljuskin harpagoni vonásainak -, az vég-
letességében is emberi marad. Az a stili-
zált játékstílus, amit a felsorolt színészek
meghonosítanak, izgalmassá, gazdaggá
teszi az előadást.

Csicsikov és a többiek
A dráma terheit legnagyobbrészt mégis
Csicsikov, azaz Haumann Péter viseli.
Olvastam kritikát, amely kifogásolja a
különböző szereplők játékstílusának el-
térését és a megidézett földbirtokos ször-
nyetegek színészi stílusával szemben
Haumann alakításának realizmusát emeli
ki. Magam is érzem ezt a kettősséget. De
úgy látom, hogy ez Gogol és Szakonyi
művéből is szükségszerűen következik.
Hiszen ha Haumann valódi szörnyeteget
formálna Csicsikovból is, ha megelégedne
képmutatásának, aljasságának, önzésének
leleplezésével, ezzel elferdítené a drámai
igazság tengelyét, és végérvényesen
elidegenítene bennünket a .hőstől. Ez
pedig ellenkezne a mű eszmei tenden-
ciájával. Mert Csicsikovnak olyannak kell
lennie, hogy ha taszít is, azért felébressze
a nézőben a ráismerés fanyar örömét.
Haumann Csicsikovjáról „mindent"

tudunk. Hogy előkelősége, megjátszott
fölénye is talmi, hogy bárkit hajlandó fel-
áldozni anyagi érdekei és karrierje oltárán.
De még ennél valamivel többet: hogy
kétségtelen tehetségét, szorgalmát a
hivatal örök packázása, a tehetséget
nyomorító falak szorítása és egy torz világ
embertelen törvénye fordították a
fonákjára. Ezt a felismerést táplálja az
olvasóban Gogol is, amikor a regény záró,
publicisztikus szakaszában szinte be-lénk
szuggerálja a szavakban is megfo-
galmazott kérdést: „Vajon nincs-e ben-
nem is valami Csicsikovból?" Haumann
jelen idejű Csicsikovjának ez a cinkosan
kérdő, önkritikusan felszólító attitűd a
titka.

Az adaptáció szerkezetéből, a jelenetek
tartalmi aránytalanságából is következik,
hogy a szöveg több szerepet kínál, mint
ahányat Lengyel György ki tudott oszta-



ni. A felsoroltak mellett és mögött akadt
néhány sikerült karakteralakítás : például
Horesnyi László Manyilovja, Juhász Jácint
Rendőrkapitánya, de meglehetősen sok
volt a jellegtelen, a szürke megoldás is.

Feltételezhető, hogy N. város polgáraira
a rendezőnek sem maradt igazán
energiája, figyelme. Így történhetett, hogy
például a Kormányzóné és szépséges
leánya (Ilosvay Katalin és Hüvösvölgyi
Ildikó) úgy mozognak, úgy
„domborítanak", mintha egy másik, régi
előadásból léptek volna a Holt lelkek
színpadára. A népes női szereplőgárdából
egyedül Békés Italának, a Postamesterné
alakítójának játéka és játékstílusa
illeszkedett szervesen a groteszk gogoli
tablóba.

Nehéz feladatot oldott meg kiválóan
Némethy Ferenc: az ő Ügyésze, a halvá-
nyabb regénybeli indíttatás ellenére, re-
mekül beolvad és kiválik. Külső megje-
lenésének úri szabályossága és démonikus
jellege, tisztviselő tekintetének meghu-
nyászkodó alázata és hirtelen felizzó fe-
nyegetése a figura társadalmi helyzetének
és belső habitusának ellentmondásait
fejezik ki. Az a konfliktus, amely az ő
sorsát, útját meghatározza, mélyen gyö-
kerezik a Gogol rajzolta múltban, de fe-
nyegetően jelen van Szakonyi élmény-
világában, drámájában is.

Tudatosan komponálta meg Lengyel

György az előadás szövegen kívüli
akusztikus elemeit is. Az előadás atmosz-
férája többnyire az élesen naturalista zö-
rejek és az édeskés báli zene szembeállí-
tására épít. Valójában Csicsikov minden
látogatásának megvan a konkrét kísérő
dallama is. A vissza-visszatérő kocsizör-
gés és a távoli madárcsicsergés szokatla-
nul elevenné, változatossá hangolja az
előadást. Éppen ezért éreztem felesleges-
nek a lélekvásár momentumának kiemelt
zenei hangsúlyát. A tévékrimikben jelzik
ilyen figyelemfelhívó nyomatékkal a
gyilkos és a gyilkosság közeledtét, mint
itt Csicsikov látogatásának felszínre került
célját.

A Holt lelkek egyik, részleteiben elismerő
bírálatában olvastam, hogy a föltámadás,
a csoda ezúttal elmaradt. Olcsó dolog
lenne erre azzal replikázni, hogy
Gogolnak csak a modelljei haltak meg,
hősei tizenhárom évtized óta változatlanul
élnek, tehát kár a föltámadásra vár-ni . . .
Hiszen az igazság az, hogy „csoda"
valóban nem történt. A Holt lelkek
bemutatása nem jelent színháztörténeti
szenzációt, és Szakonyi Károly dráma-írói
pályájának is a maga törte úton kell a
magasba ívelnie. Mégis: szerencsés kéz-
zel, írói leleménnyel alkotott drámai
adaptáció, gazdag, hatásos, nagyszerű
részleteket eredményező előadás szüle-
tett, amelyet alighanem szívesen fogad a
közönség. Nem Gogol-pótló, hanem ak-
tuális társadalmi szatírát, élő színházat
keres - és talál ! - a Madách Színház szín-
padán.

Ezek után, úgy érzem, semmi okunk az
elégedetlenségre.

Gogol: Holt lelkek (Madách Színház)
Színpadra alkalmazta: Szakonyi Károly.

Rendezte: Lengyel György. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet.
Maszk: Bajkai István. Világítás: Götz Béla.
Zenéjét összeállította: Palásti Pál. Koreográfia:
Ligety Mary.

Szereplők: Haumann Péter, Dayka Margit,
Márkus László, Körmendi János, Dózsa
László, Horesnyi László, Cs. Németh Lajos,
Gyabronka József, Bodor Tibor, Hűvös-
völgyi Ildikó, Papp János, Szalay Edit, Ju-
hász Jácint, Petrozsényi Eszter f. h., Né-
methy Ferenc, Dunai Tamás, Békés Itala,
Fillár István, Lontay Margit, Garics János,
Bay Gyula, Menszátor Magdolna, Gyenge
Árpád, Csűrös Karola, Kelemen Éva, Deák
B. Ferenc, Gáti Oszkár f. h., Hegedüs Erzsi,
Kádár Flóra, Gaál János, Pádua Ildikó,
Bakay Lajos, továbbá Frankovits Péter, Kis
Endre, Putnik Bálint, Szabó Ferenc, vala-
mint Csák György, Horineczki Erika, Jut-
kovics Krisztina, Medgyessy Pál, Molnár
Zsuzsa, Seres Gabriella, Szirtes Ágnes, Szo-
boszlai Éva, Vizi György, Zsolnay András
főiskolai hallgatók.

SZÁNTÓ JUDIT

David Storey
bemutatkozik

A vállalkozó a Kaposvári Csiky Gergely
Színházban

I.

David Storey-nak, az új angol dráma
„második hulláma" e vezető
személyiségének munkásságát úgyszólván
bemutatkozása óta figyelemmel kísértem,
és minden új műve után úgy vélekedtem:
Storey angol belügy, hazai sikere érthető,
de a határokon nehezen léphet túl.
Drámáinak problematikája többszörösen
távol esik tőlünk. E drámák egy polgári és
ezen belül is merőben sajátos jellegű,
tudniillik az angol polgári társadalom ta-
laján fogantak, és ráadásul nem az osz-
tályok összeütközésének sűrűjében tal-
lóznak, ott, ahol, ha csak közvetett mó-
don, de magunk is járatosak vagyunk;
másfelől messzi ívben elkerülik a szá-
munkra is átélhető magánszintű (szerel-
mi-házassági) tematikát. Nem, a Storey-
drámák valamilyen periferiális kérdést
ragadnak meg, amely tőlünk
meglehetősen idegen. Tagadhatatlan,
hogy Storey, jó drámaíró módján, képes e
periferiális valóságszelet általánosítására,
ám ez is nehezen követhető, mert
többértelmű, többfelől nézhető, nem
sűríthető valamilyen tömör, egyértelmű
mondandóvá. Storey naturalistának túl
költői, abszurd-nak vagy szimbolistának
túl konkrét; közérthetősége - mert hisz
mondatai ön-magukban tökéletesen
világosak egy-szerűek - csak látszólagos,
cselekményessége pedig még ennél is
csalókább, hiszen dramaturgiájának
bravúros töret-lenséggel végigvitt
alapelve éppen az, hogy a sok, a ma dívó
átlagnál jócskán több cselekvés
együttesen semmiképp se adjon ki
valamiféle hagyományos drámai
cselekményt.

Megannyi mozzanat tehát, amely a nem-
angol s kivált a hagyományos rea-
lizmushoz szokott magyar nézőtől idegen;
s egyben megannyi mozzanat, amelyhez
színjátszásunknak sem igen van kulcsa.

Persze, valahányszor felvetődik a prob-
léma, hogy színjátszásunk és közönsé-
günk lemaradt, lemarad valamiről vagy
valakiről, olcsó demagógia volna, ha
rögtön hozzá nem toldanánk a kérdést: és
baj, ha lemaradunk erről vagy arról az
irányzatról, erről vagy arról az íróról?
Ami David Storeyt - és még jónéhány,


