
fórum
kell játszódnia Solmay lelkében. Ereje
nagy részét a komikumra, a poénok kiváló
kidolgozására és sikeres elsütésére
fordítja, e téren azonban, a többi szerep-
lőtől eltérő kabaréelemekre támaszkodik.

Az előadás szebb pillanatait azoknak
köszönhetjük, akik az őszinteség, az átélt
alaki ás irányában keresték a meg-oldást.
Élükön Voith Ágival, aki Szerafin, a
legidősebb Solmay lány szerepében
képessége legjavát vonultatja fel. Bájosan
szeleburdi, könnyed, hogy elbukása-kor
aztán szépen, mély átéléssel előadott
jeleneteinek tapsolhassunk. Vigyáznia kell
azonban arra, nehogy a IlI. felvonás
melodrámai tirádái magukkal ragadják.

Felfigyelhettünk Morosán Tamás ala-
kítójára - Emőd György f. h. aki egyet-len
hosszabb lélegzetű szövegét olyan
jólesően igazul, magas fokú átéléssel
mondta el, hogy önkéntelenül arra kel-lett
gondolnunk: ilyen előadásokon meddig
őrizheti meg ezt az őszinteségét?

Szép, ízes alakítás Szilágyi Tiboré Mo-
rosán Demeter szerepében. Esetlensége,
városi, úri dolgokban való járatlansága,
egyoldalú szeretete az őt lenéző rokonság
iránt plasztikusan tárul elénk.
Őszintén, bár túl visszafogottan és

egyhangúan játssza Fülöp Zsigmond
Rábay Miklós, a felesége könnyelműsége
miatt elbukó, majd mégis talpra álló
miniszteri osztálytanácsos szerepét.

Remek kabinetalakítást nyújt Márton
András mint Chupor Aladár, a szoknya-
vadász, gyáva ficsúr. Talán legjobban ő
találta el Csiky és a darab stílusát. Úgy
nevetséges, leleplezően ironikus, hogy
szinte sajnálatra méltó is.

Újréti László, a nagyobbik Solmay fiú
alakítója igen jó karakterfigurát teremt, de
inkább az angol vígjátékokból jól ismert
„előkelő ütődöttet" játssza a stilizálás, a
kívülről szemlélés eszközeivel.

Maros Gábor a kisebbik 8ú elnagyolt
szerepében mintha egy operettből lépett
volna elő stílusos „entrée"-val, semmi
köze nincsen sem a darabhoz, sem a
családjához.

Csiky Gergely: Buborékok (József Attila

Színház)
Rendezte: Benedek Árpád. Díszlet: Csinády

István. Jelmez: Kemenes Fanny.
Szereplők: Horváth Gyula, Kállay Ilona,

Szerencsi Éva, Kovács Nóra f. h., Újréti
László, Maros Gábor, Fülöp Zsigmond,
Szilágyi Tibor, Emőd György f, h., Márton
András, Margittay Ági, Turgonyi Pál,
Tóth Judit, Láng József, Kránitz Lajos,
Dávid Ági, Köves Ernő, Telessy Györgyi,
Faragó József f. h.

NÁNAY ISTVÁN

A színház: nagyítóüveg

A Madách Színház Holt lelkek-előadásá-
nak kritikai visszhangja finoman fogal-
mazva tartózkodó volt. Legtöbb méltató
hiányérzetének adott hangot, számon
kérve az adaptációtól a gogoli epika to-
talitását, más sikeres vagy csupán a le-
gendák homályába vesző feldolgozásokat,
illetve a már-már dogmává merevülő
követelményként élő stílusegységet.

A kritikai megközelítések közös vonása:
nem a megvalósult műből, hanem bi-
zonyos várakozásokból indultak ki. Egye-
dül Földes Anna teszi fel a SZÍNHÁZ
előző számában megjelent méltatásában a
kérdést: mi késztette az alkotókat az újra
dramatizálásra, mi volt az alkotói szán-
déka Szakonyi Károlynak, a színpadra
írónak és Lengyel Györgynek, a rendező-
nek? Földes Anna gondolatmenetével és
következtetéseivel lényegében egyet-értve
ezúttal a játékstílus, a szerepalkotás rövid
elemzésével szeretném a fenti kérdésre
adható választ kibővíteni.

Mejerhold szerint a színház nem tükör,
hanem nagyítóüveg. Ezt az elvet teszi
magáévá a rendező a Holt lelkek színre
vitelekor. Ám mit nagyítson fel az a
színházi nagyítóüveg? A múlt századi
feudális Oroszország siralmas képét? Az
orosz földbirtokos osztály parazita ter-
mészetét? A tipikus orosz kisváros ti-
pikusan kisszerű életét? Nyilvánvalóan ezt
is, de ha csak ezt, akkor érdektelen lenne
a vállalkozás. Szakonyi és Lengyel éppen
azokra a regényből is kihámozható, de a
regény korán túlmutató epizódokra,
konfliktusokra figyelt föl, amelyek
tágították a gogoli mű érvényét. E
tekintetben a regény önmagában is si-
került dramatizálását két irányba fejlesz-
tették, mélyítették tovább: megerősítették
a városi vezetők szerepét, ezzel együtt
főszereplővé tették az ügyészt, valamint
jelezték Csicsikov változását, „fejlődését".
Ezáltal természetesen módosultak az
eredeti súlypontok, erővonalak, de
anélkül, hogy Gogol művén és mondan-
dóján a legkisebb csorba is esett volna.

Miről van tehát szó? Árról, hogy az N.
kormányzósági városkában élők között
csak egyetlen olyan vezető ember van,
akinek legalább a lelkiismerete meg-

szólal néha. Ez az ügyész. Nem véletlen,
hogy ő az, aki az új főkormányzó érkezé-
sének hírére, illetve Csicsikov holt lelkek
vásárlása körül kerekedett felforduláskor
gyanús hirtelenséggel meghal. Ez az
ügyész kérdések nélkül is, csupán jelen-
létével kérdez, elkülönül a többiektől,
magányos, egyszóval igen furcsa, nem a
kisváros vezetői közé való ember. S mivel
ő is egyike azoknak, akik szentesítették
Csicsikov vállalkozását, természetes, hogy
halála után rá lehet kenni a felelősséget,
viselje ő haló poraiban az eset városra
háruló következményeit.

Az az arcképcsarnok, amelyet ez az
előadás nagyítóüvegen keresztül bemutat,
groteszkre torzított kép. Ebbe az
arcképcsarnokba a cselekmény előrehalad-
tával egyre inkább beleillik Csicsikov
arcmása is. A földbirtokosok és Csicsikov
között jól felismerhető jellembeli, maga-
tartásbeli kontraszt van, de a városi ha-
talmasságok fokozatosan magukhoz ha-
sonítják Csicsikovot. (Ez a hasonulási fo-
lyamat részben magyarázatot ad az előző
számunkban megjelent Telitalálat, kérdő-
jel/el című Haumann-portréban Róna
Katalin által feltett kérdésekre is!)

Hogyan valósítja meg ezt az előadás?
Legszembetűnőbben a maszkokkal és a
mozgással. Ismét Mejerholdot idézem: „A
maszk bűvös hatalma lehetővé teszi a
néző számára, hogy ne csak egy ilyen vagy
amolyan Harlekint lásson, hanem az
emlékezetében megőrzött összes Harlekin
jelenjék meg előtte. Ugyanehhez a
hatáshoz járulnak hozzá a gesztusok is ..."

E gondolatok értelmében a leglényegesebb
szereplők négy csoportja különíthető cl :
földbirtokosok, városi urak, valamint
Csicsikov és az ügyész. Már életükben
holtak a földbirtokosok, fél-holtak a
városiak, Csicsikovot a bolttá válás
közben látjuk, míg az ügyész tetszhalott.
Ennek megfelelően a földbirtokosok
erősen elrajzoltak, maszkosak, a városi
emberek maszkja-mozgása lényegé-ben a
szereplők egyéni vonásainak fel-
nagyításából adódik, Csicsikov belső
maszkot visel, míg az ügyész az egyetlen,
aki a maga hétköznapi természetességé-
ben jelenik meg.

A maszk és a mozgás mellett aprólé-
kosan kidolgozott a szereplők jó részénél
a ruhaviselettől kezdve a hanghordozásig,
a mimikáig minden jellemző részlet.

Lássunk minderre néhány példát. Min-
denekelőtt Márkus László Szobakevicsét.
Gogol középnagyságú medvének írja le ezt
az alakot. Márkus valami meghatá-
rozhatatlan, tompaságában, merev lom-



haságában, falánkságában félelmetesre
növesztett, „se medve, se gorilla, se tapír,
de mindez együtt" állatnak mutatja. Ha a
maszkírozás foka szerint egy sort
képeznénk, akkor az egyik póluson Né-
methy Ferenc csupasz arcú ügyésze he-
lyezkedik el, a másikon a maszkkészítés
remekműve, Márkus László Szobake-
vicse. Szögletes arc, az arcon majomszerű
ráncok, alacsony homlok, dús szemöldök,
párnás, dagadt szemgödörből alig ki-
látszó szem, kicsi száj, páncélnak beillő
műhas - ezek a főbb külső eszközök. Ám
a figura átalakulását ezek csupán segítik,
a lényeg Márkus László kivételes, ön-
magán, bevált színészi eszközein felül-
emelkedni tudó szerepformálása. Hang-ja
rekedtes, recsegő, mozdulatai merevek,
derékból hajlik, fordul jobbra-balra, a
szeme résre húzódik össze, szája alig
látható rövid vonallá keskenyül, törzsé-
hez mérten picinek tűnő kezeit nadrágja
övébe csúsztatja. Úgy jár, mint egy med-
ve-gorilla-tapír, mindenkinek a lábára
lép. Hogy miféle átalakuláson megy át
Márkus ebben a szerepben, arra éppen ez
a mindenkit letipró járás megoldása a
legszebb bizonyíték. Hiszen ennél ha-

tásosabb geget elképzelni is alig lehet. Az
első, második alkalommal kacag is a né-
zőtér, mintha egy jó vígjátékot látna, de
később egyre kevesebbet nevet, majd fáj-
dalmasan felszisszen, valahányszor Szo-
bakevics valakinek a lábára tipor. A
könnyű geg így válik egy figura
jellemzésének eszközévé. A szinte fel
sem tűnő kicsi száj, amikor evésre kerül a
sor, mint egy gép, úgy mozog. Zabál ez a
Szobakevics, ahogy eltünteti a tál halat,
ahogy nagy, fából vájt kanállal szürcsöli,
hörpöli a kompótot, az gusztustalan,
taszító, ugyanakkor jelzi: ennek az
embernek ez az egyetlen valódi
cselekvése. Beszélni nemigen beszél,
leginkább néhány, másokat fitymáló szót
morog, s csak akkor ered meg a nyelve,
amikor holt lelkeiről mint élőlényekről
áradozik.

Ugyancsak remek gúnyrajzzá formált
figura Körmendi János a magánytól
hangsúlyozottan femininné is, egérszerű-
vé is vált Pljuskinja, valamint Pljuskinnal
ellentétben a magánytól érdesen fér-
fiassá lett, ugrásra kész, ragadozószerű
Korobocska, Dayka Margit.

A negyedik földbirtokos Manyilov,
Horesnyi László. Pályafutásának egyik

kiemelkedő alakításában Horesnyi is
kiváló partnere a rendezőnek. A nagy da-
rab színész pipiskedő járása, finomkodó
kéz- és testtartása, falzettes hanghordozá-
sa, feje búbján felgöndörített hajtincse,
púderezett arca egy nagy csecsemőre em-
lékeztet. Méltó társa felesége, Csűrös Ka-
rola. Enyelgésük, puszilkodásuk, bájol-
gásuk a falvédők gerlepárját juttatja a
néző eszébe.

A városi vezetők - a törvényszéki elnök:
Papp János, a rendőrfelügyelő: Juhász
Jácint, a postamester: Dunai Tamás, a
kórházgondnok: Garics János, valamint az
alkormányzó: Fillár István - jellemzésére
szolidabb eszközöket használ a rendező.
Közöttük is föllelhető egy karikírozottsági
sorrend - Papp János kopasz, előremeredő
állú törvényszéki elnöke és Dunai Tamás
nyurga termetű, szemüveges, tupírozott
hajú postamestere a két véglet.
Jellemzésük másik fő eszköze: általában
együtt, falkában jelen-nek meg, erejük
egymásban van.

A hivatalnokok közül mindenben kilóg
Némethy Ferenc ügyésze. Egyszerű,
fekete ruhában, szemüvegesen, civil
arcával jelenik meg. Gogol az ügyészt
busa fekete, kérdőn felvont szemöldök-kel
jellemzi. Némethy jellegzetesen egyenes
tartásával is maga a megelevenedett
kérdőjel. Igen nehéz a dolga, hiszen szö-
vege alig van, mégis a lényével, megjele-
nésével érzékelteti, hogy talán különb a
többinél, sok-sok dolgon átlát, de csele-
kedni nincs ereje. Nagy vallomása Csi-
csikov karjára dűlve, az előadás egyik
legkifejezőbb, legtöbbet mondó epizód-ja.

Csicsikov „útját" Haumann Péter szinte
hibátlanul vázolja föl. Haumann képes
arra, hogy minden külső segéd-eszköz
nélkül, a többiekhez hasonulás kitűnő
képességével varázsoljon maszkot arcára.
Amikor megérkezik és kikérdezi a fogadó
pincérét a kormányzósági városka
dolgairól, játszik, alakoskodik: hiába
határozta el, hogy gazember lesz, ez a
faggatódzás még csupán póz. A kor-
mányzó estélyén maga van legjobban
meglepve, hogyan fogadják őt, az isme-
retlent, a magánember viselkedését, és a
városkában eljátszott Csicsikov-szerepet
váltogatja. A földesurak meglátogatásakor
is ez a villódzás adja figurájának lényegét,
a mindenkori partnerhez alkalmazkodó
Csicsikov álarca mögül ki-kibukik a
valódi. Legárulkodóbb jele annak, hogy
Csicsikov más, mint azok, akiktől a holt
lelkeket vásárolja: Hau-

Némethy Ferenc (Ügyész) a Holt lelkekben (Madách Színház)
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A „medve" Szobakevics (Márkus László) és Csicsikov (Haumann Péter) ( l k l ád y
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mann figurája irtózik a másokkal való
fizikai érintkezéstől. Márpedig ebben a
körben ez elkerülhetetlen. Így amikor
Manyilov barátian a keblére öleli, jobbról-
balról megcsókolja, amikor Nozdrjov
(Dózsa László) bizalmaskodik vele,
amikor Pljuskin bepenészedett likőrt tölt
neki, amikor Szobakevics kompóttal
traktálja, puhán ujjheggyel fog kezet vele,
nem tud uralkodni magán, a felvett álarc
lehull, ha csak pár pillanatra is. Attól
fogva, hogy az adásvételi papírjait
ünnepélyes keretek között a város vezetői
jóváhagyták, változás áll be Csicsikov
lényében. Már-már a zsebében érzi a holt
lelkek után kapható bankkölcsönt, egy-
szeriben társadalmi, anyagi tekintetben is
hasonlóvá válik a városi urakhoz.
Felszabadul Csicsikov, de ezzel
párhuzamosan merev, lárvaarcú is lesz.

Amikor az ügyész kiönti lelkét Csicsi-
kovnak, a hatalmon belüliek fensőbbség-
érzetével, kelletlenül hallgatja a panasz-
kodást. Némethy Ferenc, mint gyermek az
anyjához, hajtja fejét Haumann vállá-ra.
Haumann karjainak védekező, elhárító
szövevényében a megnyugvást kereső
Némethy ártatlan kifejezésű arca, mögötte
a riadtan undorodó csicsikovi ábrázat - ez
az a kép, amelyet az előzőekben már
említettem mint az előadás egyik
csúcspontját.

A hasonulás paradoxona az, ahogy a
kormányzó bálján, Nozdrjov és Koro-
bocska leleplező közlései után sorsát tűr-
ve, sőt mintegy elébemenve az esemé-
nyeknek, várja Csicsikov az igazság ki-
derülését. Haumann testtartásában, egy-
szerre fölényes és várakozásteli arckifeje-
zésében az sűrűsödik: lássuk, lehet-e ve-
lem, a veletek egyívásúval valamit tenni?
Kiderül, hogy lehet. S amikor a városi
potentátok árnyképe előtt Csicsikov ott áll
pénzét elvesztve, ismét útrakészen, és
szembenéz a közönséggel, akkor már
valóban gazember. Haumann arcán ott
bujkál kimondatlanul is : kedves néző, kér-
dezd meg magadtól, nincs-e benned va-
lami Csicsikovból. Ezt oldja fel a ring-
lispílre emlékeztető tapsrend.

Kell-e ezek után bizonygatni, hogy az
adaptáció és az előadás stílusa egymásból
következik? Miközben olyan alapmaga-
tartás-típusokat mutat be színházi na-
gyítóüvegén át az előadás, mint Szoba-
kevics kagylószerű magába zárkózását,
minden külvilági ingerrel szembeni ér-
zéketlenségét, vagy Manyilov realitás-
érzék-nélküliségét, naiv nyitottságát, vagy
Pljuskin embertelen zsugoriságát, vagy
Korobocska mohó bírvágyát, vagy a hi

vatalnokok csordaszellemű védszövet-
ségét, amely az érdekek függvényében
amilyen gyorsan magába szippant vala-
kit, olyan gyorsan ki is veti magából, az
asszociációk' sokaságát indítja el a néző-
ben.

Hogy mégsem maradéktalanul hat az
előadás, annak legfőbb oka az, hogy jó
néhány mellékszereplő esetében nem
következetes a főszereplőkre kidolgozott
maszkos, groteszk, a mozgásban is ki-
merevítő, az aprólékosságban is jelzett
játékstílus. Másrészt néhány dramaturgia-
ilag kulcsfontosságú epizód kidolgozatlan,
így mindenekelőtt Csicsikov leleplezése, a
városi fejesek összefogása, a be-fejezés.
Az is kevés, ha az ügyész fontossága
csupán a sejtetésre épül.

Mindezektől eltekintve csak üdvözöl-
hetjük, hogy új színpadi hang, a megszo-
kott Madách színházi stílust felfrissítő
játékmód tanúi lehetünk. Ez láthatóan a
színészekre is jó hatással volt, hiszen az
említett alakításokon kívül a legtöbb sze-
replőt a megszokottnál nagyobb köve-
telmények elé állította az előadás, s ez-
által az együttes nagy része a rutinszint-
nél többet, mást, jobbat tudott nyújtani. S
ez sem lebecsülendő!


