
só konfliktusainak árnyalt rajza. Szakács
Erzsébet királynője önnön töprengéseinek,
féltékeny tépelődésének áldozatává válik.
Akit a féltékenység olyan katartikus kínok
közé lök, mint őt. az egyrészt belevakul a
szenvedésbe, másrészt sokkal érdekesebb
lesz, mint az, akit irigyel. Aligha véletlen,
hogy a kecskeméti elő-adás Stuart Máriája
nemcsak szép, ha-nem hízelgő is; s minél
inkább behízelgi magát Márk, a közönség
kegyeibe, annál erőteljesebb feszültségnek
(sokkhatás-nak) van kiéve a néző: Szakács
Eszter „durva", „férfias", de valójában
nagyon szexepiles Erzsébetét ugyanis
lehetetlen nem megszeretnie. Ráadásul
csak úgy szeretheti meg, ha Máriát kiveti a
szívéből: Mária .,rokonszenvessége"

szándékosan olcsó, már-már
szentimentálisan leegyszerűsített,
Erzsébeté viszont a jellem
bonyolultságából, a szenvedésből születik.

Szakács Eszter alakításának igazi értéke
nem abban rejlik, hogy igen nőies szí-
nészalkat létére meri „elcsúfítani", meg-
keményíteni, nyerssé tenni magát (bár ez a
nyerseség is csak részben maszkírozás
kérdése, s a lényegesebb része a jellem-
rajzból fakad); az igazi érték inkább az,
ahogy alakításában a történelmi szereplést
és az emberi gyötrődést összefonja. Azt
hisszük, csupán egy asszony privát
drámáját látjuk, s csak amikor az előadás
mintegy beszippantott e női párbaj
rokonszenv-ellenszenv csapdájába, amikor
mint nézőnek választanunk kell, akkor
döbbenünk rá, hogy a játék nem a két nő
acsarkodásáról, hanem a történelemről
szólt.

A történelem a színpadon csak emberi
sorsként érdekes. Szakács Eszter Erzsébet
királyneje után azt is leírhatjuk: az emberi
sors a színpadon csak történelemként
érdekes. Ennek az Erzsébetnek a drámája
egyszerre emberi és történelmi sors.

RÓNA KATALIN

Telitalálat, kérdőjellel

Csicsikov: Haumann Péter

A sötét színpad egyetlen fénycsóvával
megvilágított hátterében gúnyos mo-
sollyal a szája körül, fején ellenzős sapká-
val, porköpenyben, ládájával a kezében,
kissé előredőlve Csicsikov áll.

Haumann gesztusa, ami az állóképben
elénk vetül, már jellemrajz. Testtartása,
magabiztos mosolya, kémlelő tekintete a
fantasztikus szélhámosságokra képes
Csicsikové, a korabeli Oroszország gro-
teszk világának ember alakú, de nem
emberformájú hőséé, a hitvány, ravasz-
ságra és csalásra mindig kész eszes figu-
ráé, akinek esze és ravaszsága akár kora
valóságismeretének is tekinthető. Akit
Herzen így jellemzett: „maga is lélegző
holt lélek".

Megkezdődik a színpadon a játék, az
ismeretlen vendég pokoli szélhámossá-
gainak sorozata: Csicsikov a kormányzó-
nál, Csicsikov az estélyen, Csicsikov ven-
dégségben és üzleti ügyekben a földbir-
tokosoknál, Csicsikov a Hivatalnál, Csi-
csikov arany napjai és Csicsikov bukása,
végül Csicsikov távozása.

A városba érkező Csicsikov első fel-
adatának érzi, hogy bemutatkozzék a
kormányzónál. Haumann a színpad kö-
zepére siet, megáll, kezét dörzsölve a
színpad mélyét fürkészi, s hanghordozását
próbálgatva ismételgeti az eltervezett első
szavakat: „Kötelességem ... köte-
lességemnek ...". Aztán hirtelen föl-
egyenesedik, helyezkedik, mély hódolattal
meghajol, s máris behízelgő modorban
kezdi: „Kötelességemnek tartottam, hogy
bemutatkozzam nagyméltóságodnak ..."
Most kezdődhet mesterkedése: a
kormányzót elbűvölte, következhetnek a
többiek. A kormányzó estélyén már Csi-
csikov a társaság ünnepelt középpontja.
Haumann a nagyvilági Csicsikovot ellen-
állhatatlanul kedves, szellemes színekből
formálja, ám úgy, hogy az magában
hordja a karikaturisztikus vonások kife-
jezőeszközeit - egy pillanatra se feledjük,
kaméleonként alkalmazkodni tudó ember
áll előttünk.

Ahogy hahotázva, érdeklődést mímelve
áll a hölgyek koszorújában, ahogy erősen
gesztikulálva láthatóan érdekes, pikáns
történeteket mesél, már-már magát

is elbűvölik saját szavai - Csicsikov úszik a
boldogságban: ebben a világban már
elfogadtatta, megszerettette magát, itt már
mindenki utána áhítozik. Kezdődhet az
üzlet!

Haumann Csicsikov belső állapotának,
érzelmeinek, magatartásának legfőbb
szemléltetését a testtartásban találja meg.
Szinte átformálja testét - színészi tanul-
mány a mozdulataiban tettenérhető, be-
lülről fakadó változás. Hajlong, kétrét
görnyed, előredöntött testtartása hordozza
a csicsikovi jellemet. Szerénység,
meghunyászkodás, a színlelés művészete
árad e tartásból.

Hányféleképpen tud mosolyogni!
Hányféle árnyalatát tudja az alázatos mo-
solynak, a hízelkedőnek, a gyanakvónak,
az ijedt-keresett mosolynak, a kegyetlenül
groteszk nevetésnek, a felszabadultnak és
a sírásba átcsapónak! Ellenállhatatlanul
simulékony a kormányzónál, gúnyosan
kacag, ha megalkudott holt lelkeire, ha
sikerült valamelyik földes-urat becsapnia.
Megnyerő, elbűvölő mosolyra húzza
száját, ha asszonyokkal be-szél, tettetett
szívélyes a nem várt látogatóval.
Valamennyi az adott helyzet legmélyebb
kifejezésére megkeresett és meg-lelt
arckifejezés.

Csicsikov útjának első állomása Ma-
nyilov háza. Az ostoba, adakozó, bűbájos
földbirtokos a boldogságtól olvadozik,
hogy Csicsikov őt kereste föl először.
Csicsikov, amint végre szóhoz jut a lel-
kendezéstől, türelmetlenül biccent, hát-
ratekint, közelebb hajol Manyilovhoz, s
hirtelen mondja ki: „lelkeket szeretnék
vásárolni". Ötször hangzik el ez a kérés az
előadás során, megteremtve ezzel a
csicsikovi ábrázolás alapszólamát. A
mozdulatokban az alázat, amíg gyorsan
megkedvelteti magát, s a pillantásban a
gúny, a győzelem, amikor megszerezte a
holt lelkeket.

Haumann mestere a színjátszás külső
kellékeivel való játéknak is. Egy tarka
frakk fölvétele már önmagában is jellem-
formáló pillanat nála. Ahogy belenéz a
tükörbe, ahogy büszkén és elégedetten
mustrálja magát, abban benne van Csi-
csikov sikervágya és kisvárosi sikereinek
titka is. Ahogy mohón, érdeklődve turkál
a szabó ajánlotta szövetek között, ahogy
válogatva, alakjában gyönyörködve
magára próbálja a színes bársonyvégeket -
- az önbizalom, az elégedettség moz-
dulatai áradnak játékából. Aztán a zseb-
kendő. Csicsikov minduntalan zsebken-
dőjéhez nyúl. Előrántja, megdörzsöli a
homlokát, játszik vele, megtörli a kezét,



Haumann Péter Csicsikov szerepében (Iklády László felvétele)

elteszi, majd ismét előveszi, izgatottan
szorongatja, meg-meglobogtatja. A sze-
repnek ezek az apró jelzései, e kidolgozott
mozdulatok, e megszerkesztett já-
tékelemek egy típus bonyolult és ellen-
szenves vonásait hivatottak érzékletesen
alátámasztani, megjeleníteni. Ám ezek
sohasem válnak különjátékokká, önálló
magánszámokká. Szervesen beleépülnek a
szituációba és a csicsikovi pszichikumba.
A szöveg mögöttes tartalmát jelzik
Csicsikov szelleméhez hűen.

Csicsikov diadalát a darabban a csúfos
bukás követi. Haumann játékában már
előre jelezni tudta a bekövetkező, a féle-
lemmel várt felismerést. „Kerestek ? En-
gem ?" - kérdezi szolgájától. A meglepett
hang mögött már ott lapul a riadalom, s
egy újabb rossz, sokat sejtető szóra dühö-
sen fölugrik, rémülten üvölt, mint aki
megérezte a jövőt, mint aki előtt fölvillant
egy látomás, Szibéria képe. Az ügyésszel
beszélgetve zavartan, nyugtalanul néz, bár
igyekszik fesztelenül viselkedni, alig
palástolja idegességét. S mi-kor a
törvényszéki elnök ártatlan tréfába kezd,
Csicsikov megdermed, mint akiben ismét
rémisztő képek játszódnak le, és már-már
magyarázkodni kezd.

Haumann úgy formálja meg Csicsiko-
vot, hogy megteremti a gogoli légkört, a

Holt lelkek világának atmoszféráját. És

itt mégis kérdőjelet kell tennünk. Csicsi-
kov a rendezői látásmód szerint útja során
mindvégig panoptikumfigurákkal ta-
lálkozik s nem élő jellemekkel. Ily módon
valójában nincsenek összeütközései, csak
helyzetei. Már az indulásnál kész jellem
áll előttünk a szélhámosság teljes
vértezetében, s így e panoptikumfigurák-
kal szemben nincs emelkedése vagy zu-
hanása. Ez az oka Csicsikov viselkedésé-
ben a hasonló formai motívumoknak.
Hasonlóak a jelenetindítások, a jelenet-
felépítések és a befejezések: a minden
alkalommal visszatérő biztos fellépés, a
sikeraratás, a nyers üzleti ajánlat, a gyors
távozás. A darabból következően így kell
ennek lennie, hiszen minden ellenfél
átlátszóan panoptikumi alkat - tehát a
kapcsolatok szisztémája is csak hasonló
lehet. Ebből következik Haumann alakí-
tásának kényszerű monotóniája. Ezt a
gondolatot igazolja, hogy ha Csicsikov
valós, a többitől eltérő helyzetbe kerül -
ilyen találkozása az ügyésszel -, ott ez a
többi jelenetben kialakított ábrázolási
szerkezet fölcserélődik egy másfajta,
lélek-tanilag gazdagabb és árnyaltabb
színészi teljesítménnyel.

Ám a földesurakkal kialakított jelenet-
struktúra olyan erős, hogy akkor is ez a
játék meghatározója, amikor a csicsikovi
szerepjátszás már véglegesen idegen.

Haumann a börtönjelenetben is tovább-
játssza a vidéki világ számára fölvett csi-
csikovi szerepet. Ahogy a megvilágosodó
színpadon kicsavart testhelyzetben
fekszik, majd dühödten felül, felnyög, és a
belépő őrnek magyarázni kezd, még
mindig játszik, pedig itt már le kellene
vetnie álarcát, hangjának itt már az
őszinteség felé kellene hajlania, legalább
addig, amíg meg nem érkeznek a „fel-
mentő" hivatalnokok. De Haumann itt is a
parodisztikus torzkép útját választja, s így
ebben az egyetlen jelenetben maga is
panoptikumfigurává válik.

Az utolsó jelenetben miközben a kor-
mányzó a dörgedelmes hercegi üzenetet
olvassa, a színpad előterében utoljára fel-
tűnik a börtönéből kiszabadult Csicsikov
útiruhában, kézitáskájával. Megáll, figyeli
a díszes gyülekezetet, majd még egy-szer
gúnyos mosoly villan át tekintetén.

Ez az a kép, amely végül megmarad, ha
Haumann Péter Csicsikov-alakítására
emlékezünk. Minden benne van ebben a
búcsúmosolyban: a gúny, a
megkönnyebbülés, a győzelem, a
gátlástalan élet-művészet - Csicsikov
egész jelleme, ahogy azt egy jelentős
színészegyéniség megformálja. Ahogy
önképére alakítva, önmagából kibontva
megteremti a gogoli embert, a színpad
Gogolénál sokkal idillikusabb világában.


