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Napló színészekről

Királyi színészet

A „régi Vígszínház" legenda lett, már-
már gyanús legenda, különösen annak a
nemzedéknek (sőt, nemzedékeknek) a
szemében, mely nem láthatta ama régi
Vígszínház előadásait. Molnár Ferenc, a
„jól megcsinált" színház mestere, akinek
neve mintegy a régi Vígszínház védjegye
volt, mire visszakerült a Vígszínház re-
pertoárjára, sokkal esendőbbnek és mu-
landóbbnak bizonyult, mintsem azt haj-
dan gondolni lehetett. Innen támadt a
gyanú e sorok írójában is, aki életkorából
eredően csak hírből ismerheti a hajdani
Szent István körúti előadásokat, hogy a
legendás „régi Vígszínház" nem is jelen-
tett olyan minőséget, amilyennek általá-
ban tartották. És főként: hogy a magyar
színháztörténet e fejezete végleg lezárult,
értékei szertefoszlottak az időben.

Most Hernádi Gyula Királyi vadászatá-
nak előadása - igaz, nem a Szent István
körúton, hanem a Váci utcában - azt
bizonyítja, hogy a régi Vígszínház ma is
él. Aki nem látta az előadást, annak e ki-
jelentés enyhén szólva is különösnek
tetszhet. Hernádi darabja köré, mely több
esztendőt várt e premierre, másfajta
legendák szövődtek; a viták a bemutató
után még nyilván sokáig gyűrűzni fog-
nak, vannak és lesznek, akik a rendezőn
számon kérik majd, hogy nem tárta fel a
darab igazi mélységeit, nem aknázta ki a
műben rejlő gondolati és történelmi
allúziókat. Nem szeretném e vitát eldön-
teni (lapunk következő számában a Királyi
vadászat kritikai méltatására még
visszatérünk), ám úgy vélem, Hernádi írói
ambíciója épp a Molnár Ferenc-i „jól
megcsinált színház" volt, pontosabban a
Hernádi-féle „jól megcsinált színház"
Molnár Ferenc-i „védjeggyel" való ellá-
tása. Mindenesetre nagyszerű drámai
anyagot adott a rendező Marton László
kezébe, hogy az bizonyíthassa a (víg)-
színházi mesterségben való profi jártas-
ságát.

Ezúttal a leginkább a színész helye érde-
kel bennünket ebben a színházban, mert a
Királyi vadászat előadásán kiderül az is,
hogy e színház bizonyos színészcentrikus
szemléletet jelent. Nem olyan értelemben
természetesen, ahogy azt az újabb szín-

házi úttörők értik, hisz a társalgási dráma
műfaji okokból eleve lemond sok lehet-
séges színészi attrakcióról; de épp Szabó
Sándor esete rá a példa, hogy e társalgási
színház mi mindent magába tud ötvözni a
modern színészet eredményeiből. S no-ha
őmellette még több jó színészt látunk
ezen az estén, az, hogy a „régi Vígszín-
ház" életre támad, neki köszönhető.

Szabó Sándor, aki két évtizede Buda-
pestről Amerikába „szakadt", most haza-
tért. Korábban már fellépett a szegedi
szabadtéren és Pécsett is ; Erdődy Pál
gróf szerepében mégis igazi szenzáció.
Mondhatnánk, királyi színészet ez. A ki-
rályi jelző ez esetben nem szó szerint ér-
tendő, nem is arra kíván utalni, hogy sze-
repe szerint magas rangú arisztokratát
játszik, hanem átvitt értelme van: Szabó
Sándor színészete a legfelsőbb klasszisba
tartozik.

Ismeretes, hogy IV. Károly, miután
1918-ban lemondott a trónról, 1921-ben
hazai királypárti politikusok rábeszélésé-
re kétszer is eredménytelen kísérletet tett a
trón visszaszerzésére. Hernádi darabjá-
ban azzal a gondolattal játszik, mi lett
volna, ha a visszatérőben levő királyi
párt Erdődy gróf túlzottan elővigyázatos
alkalmazottai meggyilkolják, s így meg-
szólalásig hasonló alteregókat kell a ki-
rály s királyné helyébe állítani. Az áltör-
ténelmi játék ragyogó lehetőséget kínál
Szabó Sándornak, hogy Erdődy gróf sze-
repében megrajzolja egy királypárti arisz-
tokrata emberi és történelmi „természet-

Erdődy gróf: Szabó Sándor

rajzát". Vagyis a hangsúly nem azon van,
hogy Erdődy gróf, aki hazahívta a királyi
párt, tűzön-vízen át királyt teremt
magának a semmiből is; hanem azon,
mire kell Erdődy grófnak a királyi pár.
Hernádi brilliáns technikával leírja egy
színpadi játszma forgatókönyvét, mely-
nek témája - a „hatalom mechanizmusa" -
immár bevonult a divatos és jól forgal-
mazható témák közé; Szabó Sándort vi-
szont Erdődy gróf lépéseinek motivációja
érdekli.

A színpadon a talmi arannyá lehet, s az
arany könnyen talminak bizonyulhat.
Ami divatos - s ami épp divatossá válik,
még inkább - a színpadon akár mitikussá
is lehet. Különösen, ha a jelmez törté-
nelmi, hisz a történelem, főként a nemzeti
történelem többé vagy kevésbé közösségi
mítosz is. Szabó Sándor játékában az az
igazi csodálnivaló, hogy e „jól megcsinált
darab"

divatos elemeiből is mitikusat
teremt, de korántsem a darab ellenére,
hanem épp belőle. A Hernádi-Marton-féle
„régi Vígszínház" nem idegen közeg
neki, hanem otthonos; az az érzésünk,
„királyi színészetéből" sok minden
szertefoszlana e színpadi óramű nélkül.
Színész és előadás szétválasztása,
szembeállítása még elméletileg is képte-
lenség, mert ezúttal valóban egymásért
vannak; mégis igaz, hogy a színházi este
tartalma elsősorban Szabó Sándortól
ered.

Az előadásnak és Szabó Sándor alakí-
tásának egyik csúcsa: „Horthy Miklós"
látogatása a „királynál" a második felvo-
násban. E kettős idézőjel a szituáció kép-
lete: itt már nemcsak a király álkirály, de
a hozzá látogatóba érkező kormányzó is
álkormányzó. Csakhogy míg az álki-
rálynak tökéletesen kell játszania a szere-
pét, addig a kormányzóét Erdődy gróf
játssza, voltaképp „lejelzi". Ha nem hi-
tetné el az előadás, hogy valóban Horthy
Miklós fog belépni, felét se érné Szabó
Sándor ragyogó kettős játéka: az Erdődy
által produkált Horthy; ám ha Szabó
Sándor nem hivatkozna alakításával a
nézőtér nemzeti mitológiájára, ha nem
keltene oly asszociációkat, melyek való-
sággal végigborzolják a néző idegeit, az-
az ha nem lenne ő maga is megszólalásig
„alteregója", megtestesülése az Erdődy-
féle embertípusnak, úgy a nagy jelenet
óraműszerű kidolgozása merő formaliz-
mus lenne.

Szabó Sándor természetesen nem teszi
katartikussá a szórakoztató színházat.
Nem is akarja. De tartalmassá teszi.



Korobocska két hangja

Dayka Margit mint panoptikumfigura? Ez
látatlanban is hihetetlen. Láthatóan is az.

A Holt lelkek a Madách Színházban
szintén „régi vágású" színház, azaz kon-
zervatív, az előadás „gépezete" itt is
olajozottan működik; ám ezen az estén
korántsem igazolódik úgy a hagyományok
felé fordulás, mint a Pesti Színház Királyi
varfásat előadásán. A legkirívóbb példa
épp Dayka Margit, aki Korobocska
földbirtokosnő szerepében, mondhatnánk,
ugyancsak királyi színészettel ajándékoz
meg, csakhogy itt a „régi vágású" előadás
és Dayka Margit klasszikusnak nevezhető
színészete közt több az ellen-tét, mint a
harmónia.

Csicsikovot, ahogy felfelé kapaszkodik
a szélhámosság szamárlétráján, itt a
Madách színpadán csupa panoptikum-
figura veszi körül. A sorra becsapott
földbirtokosokat egy-egy éles, rikító vo-
nás, szín, gesztus jellemzi; s e karika-
turisztikus ábrázolásmódban, mi tagadás,
ezúttal kevés az élet. Dayka Margit
Korobocskáját eredetileg a vagyonért való
hisztérikus rettegés és a babonás
istenfélelem jellemezhette, e kettősség
drámai „kisüléseként" a hirtelen menny-
dörgés súlya alatt alkalmasint megfeled-
kedzik a vagyon féltéséről. Ez az értel-
mezés mosolyt fakaszthat a kabarészín-
padon, de kevés egy drámai jellemhez.
Dayka megüti az éles, hisztérikus, gya-
nakvó hangot, s eljátssza Korobocska
földre zuhanását, amikor lecsap az isten-
nyila. Szó sincs róla tehát, hogy a színész
szembehelyezkedne az előadás alaphang-
jával, Dayka Margit is onnan indul el,
ahonnan a többi panoptikumfigura ala-
kítója, csak máshová jut. Belőle is egy
karikaturisztikusan túlrajzolt karakter
hangja szól, ahogy Csicsikov beállít
hozzá. S csak amikor Korobocska felen-
ged, amikor már társalog a „kereskedővel",
sőt a maga portékáit akarja beajánlani,
akkor vált hangot.

Ez a másik hang a meglepetés. Ehhez a
hanghoz hosszan gyűjthetnénk a jelzőket:
meleg és bensőséges, de érezzük, hogy
lépre csal. Ravasz anyásdiság van benne,
de egy-egy pillanatra az örök női
gondoskodás őszinte segíteni-akarása is
előtűnik a megjátszott póz mögül. Mégis
túlságosan. leegyszerűsítenénk Dayka
Margit színészetét, ha csak azt hallanánk
meg, ahogy a hamisság, az életbeli sze-
repjátszás és az őszinte érzelmek színeit
keveri. Ez a hang sokkal többet tud. És
főként: többről tud. Valamiképp ott

visszhangzik benne az élet megannyi kis
és nagy dolga: Dayka minden megszóla-
lásával önmagáról beszél. Azaz Kora-
bocskáról. A kör, amibe von, nem
annyira bűvös körnek, mint inkább a
teljes emberi élet körének nevezhető. A
szín-padon jelzésszerű a díszlet, asztal,
szék, szükséges kellékek; Dayka Margit a
puszta szó, a hangszín, hanglejtés erejé-
vel falakat von maga köré. Egy orosz
földesúri kúria falait. Berendezi, belakja,
belélegzi. A jelenet - Csicsikov és Koro-
bocska alkudozása szorongatóan hite-les,
megrendítően plasztikus életképpé alakul.

De a hang - minden teljessége ellenére -
csak egyik rétege ennek az alakításnak.
Dayka Margit olyan színész, aki ezernyi
apró megfigyelésből formálja szerepeit,
aki mindenütt minden pillanatban
dolgozik, mert szüntelenül figyel. Ezúttal
is elkápráztat a jellemző gesztusokkal,
melyekből Korobocskát felépíti. Azon
ámulunk, honnan ismeri oly behatóan e
múlt századi orosz földbirtokosnőt, s csak
mintegy elemeire

bontva játékát, fedezzük fel, hogy e jel-
legzetes Korobocska-vonásokat akár a
pesti utcán is összegyűjthette. Végül is a
kapzsi kapkodás, a dekoncentráltság, a
babonás rettegés, a nyerészkedő kele-
kótyaság megannyi áruló jegyéért nem
kell feltétlen a múlt századba utazni.
Ezek a jegyek mind Dayka Margit sze-
mélyes tulajdona: megleste, magába
szívta, magán átszűrte, sajátjaként közli
velünk. S innen az a többlet is, amiről
fentebb már szó volt: nevezetesen, hogy
ennek a Korobocskának minden szel-
lemi-lelki-erkölcsi elhasználtsága és szét-
züllése ellenére is van emberi arca, termé-
szetes melegsége, amit palástol, szégyell -
de ami egyúttal vallomás, a legszebb és
legintimebb színészi vallomások közül
való.

Másrészről ez a többlet azt is jelenti:
Korobocska igazi életet él a színpadon.
Talán az a legnagyobb titok, hogy ezt az
életet Korobocskának hívják - és nem
Dayka Margitnak. Azaz megtörténik az
átlényegülés. Megpróbálom ellesni a tit-
kot, de csak egyetlen szabad szemmel lát-

Korobocska: Dayka Margit



ható kelléket jegyzek meg: a botot a ke-
zében. Ez a bot fenyeget is, szolgálja és
leleplezi gazdáját; ugyanazt az életet éli,
mint ő. Mégis amikor az asztalon össze-
halmozott tárgyak közt turkál vele, hogy
a bögréjét közelebb húzza magához,
megborzongunk. Egy pillanatra betölti a
gogoli hideglelés a színházat.

Dayka Margit újabban ritkán játszik
„nagy" szerepeket; inkább „kis" szerepe-
ket tesz naggyá alakításával. Ezúttal is ez
történt.

Az egyszeri párttitkár esete
Az Egy ülésjegyzőkönyve előadásán a Nem-
zeti Színházban jószerivel egész este csak
ülnek és beszélnek (vitatkoznak) a sze-
replők. Mégsem társalgási dráma ez ab-
ban az értelemben, ahogy a Királyi vadá-
szat; inkább a termelési dráma kategóriá-
jába illik, ha minden áron skatulyába
akarjuk helyezni. A műfaji meghatározás
talán csak azért érdemel említést, mert a
termelési drámának sok hitelrontó mű
után nem árt a jó cégér. Gelman mint

író visszahelyezi ugyan a termelési drá-
mát eredeti jogaiba, de a színpadon a ha-
gyománynak, a rossz hagyománynak is,
nagy esélye van az érvényesülésre; neve-
zetesen az Egy ülés jegyzőkönyvét is fenye-
gethette volna a sematikus színre vitel.
Nem így történt. Az előadás, melyről
decemberi számunkban már írtunk, ran-
gos évadnyitást jelentett a Nemzeti
Színházban.

Ha most újra visszatérünk az Egy ülés
jegyzőkönyvéhez, Kállai Ferenc kedvéért
tesszük. Kállai Szolomahinja nemcsak ki-
emelkedően jó alakítás, hanem értékes
példa arra is, hogyan kerülhető el a se-
matizmus leselkedő veszélye a termelési
dráma tolmácsolásában.

Ki hát ez a Szolomahin, akit Kállai
Ferenc alakít? Ha a termelési dráma sab-
lonja felől nézzük: ő a Párttitkár, aki
minden körülmények közt az igazság
kimondása és az őszinteség mellett kar-
doskodik. Ha a Nemzeti Színház előadá-
sát nézzük: Szolomahin nem más, mint
egy párttitkár, történetesen annak az épít-

kezésnek a párttitkárja, ahol az egyik
brigád nem hajlandó felvenni a prémiu-
mot, s ebből Szolomahinnak mindenféle
bonyodalmai támadnak, melyek egy-egy
percre, úgy tűnik, erejét is meghaladják, s
hovatovább igazgatóját is meg kell
buktatnia. Kállai Szolomahinjában nincs
semmi az igazság hangos és hivalkodó
bajnokaiból, de nincs semmi a sematizmus
irreálisra növesztett, nagybetűs
Párttitkárából sem; ő hangsúlyozottan egy
a többi közül; ő az egyszeri párttitkár, aki
előbb nem is sejti, miféle etikai és
politikai vizsga elé kerül a pébé-ülés so-
rán, aki a prémium visszautasításának
hírére, miközben a többiek a legkülönbö-
zőbb demagóg szólamokat hangoztatják,
valószínűleg csak azért hallgat, mert nem
szereti az előítéleteket, és kíváncsi a
„fellázadt" brigád véleményére.

Kállai Szolomahinját jószerivel az egész
előadás alatt egy hajszál választja el a
sémától, attól a sémától, aminek legfeljebb
riportigazsága lehetne, de drámai igazsága
nem; de ez az a hajszál, mely az élő
színházat elválasztja a „holt" szín-háztól,
mely a lényeges közlendőt elválasztja
közhelytől. S ebben ismét az a jó, hogy a
színész nem másik darabot ját-szik, mint
ami körötte folyik a színpadon, hanem
mindaz, amit ő tesz, szervesen az
előadásból fakad és a darabot, te-hát a
termelési drámát, a publicisztikus
színházat élteti, de jóval többet ad, mint
publicisztikus igazságot: az életet. Kállai
Szolomahinja természetes hang, emberi
magatartás, köznapi létezés: élet a szín-
padon.

Olyan alakítás ez is, mellyel kapcso-
latban könnyen leírják az eszköztelen
jelzőt. De hisz jól megfigyelhető eszközei
vannak! A hunyorgások, pillantások,
moccanások, felmordulások, félbemaradt
gesztusok, tágra nyíló szemek, az
értetlenség határát súroló csodálkozás, az
igazság kimondásának naiv derűje. Kállai
Szolomahinja nem hajlandó más játék-
szabály szerint gondolkodni, csak a hét-
köznapok egyszeregye szerint, azaz ösz-
tönösen is, vállaltan is irtózik a dema-
gógiától; de ez sosem a szerephez fűzött
színészi kommentárként jut a nézőhöz,
hanem mint Szolomahin viselkedése, már-
már úgy, mint Kállai alkati tulajdonsága.
De azt is mondhatnám: a színész emberi
jelenléte a színpadon. Végül is ez az,
amitől a demagógiától irtózó párttitkár
alakja nemcsak hogy nem válik maga
színpadi demagógiává, hanem
emberségének igaz mélységét mutatja

Szolomahin: Kállai Ferenc (a képen: Szersén Gyulával)
(Iklády László felvételei)



fel: személyesen érinti meg a nézőt.
Személyesebben és közvetlenebbül,
mintha lelépne a színpadról, és
megszólítaná.

Hamlet, akrobata királyfi

Debrecenben bemutatták a Hamletet:
ismét született egy előadás, melyet nem
nehéz látatlanban szidni. Ennek a debre-
ceni Hamletnek ugyanis anekdotikusan
elmesélhető hibái vannak; jellegzetesen
olyan produkció, mely sokféle, nemegy-
szer igen k váló ötlet révén akar modern
lenni, de a mű színpadi végiggondolásával
adós marad. Látszólag (vagy nem is
csupán látszólag?) Cserhalmi György
Hamlet-alakítása is beilleszthető e képbe;
sőt, Cserhalmi akrobata -- rosszmájúan
fogalmazva: tornászó - Hamletje kínálja a
legjobb anekdotákat a színpadi
önkényességről (példaként elegendő tán a
létrán fejjel lefelé lógva előadott „Lenni
vagy nem lenni" monológra utalnunk).

De itt mindjárt arra kényszerülünk,
hogy kissé eltűnődjünk a színpadi önké-
nyesség fogalmán.

A Hamlet a színdarabok színdarabja, így
hát Hamlet - a szerep - a főszerepek közt
is főszerep. Nem túlzás, ha azt mondjuk:
legáltalánosabb színházi köz-kincsünk. A
Hamlet szavai hovatovább
idézetgyűjteményként hangzanak: az em-
beri ismeret és gondolkodásmód immár
átlagos műveltségünkhöz tartozó igazságai
ezek. Végül is ha van olyan darab, melyet
színházi bibliának nevezhetünk, akkor a
Hamlet az.

Ha már Cserhalmi Hamletje fejen áll és
cigánykereket hány, fordítsuk mi is visz-
szájára - a szokásos recenzió ellenkezőjére
- az alakítás méltatását. Képzeljük el:
Cserhalmi György kijön a rivalda-fénybe,
és idézeteket mond a Bibliából. 'Tisztán
ejti a szavakat, fegyelmezetten ügyel a
mítoszban megfogalmazott emberi
igazságokra, de egyúttal a személyes
jelenlét, a személyes közlés intimitásával
fűti át a klasszikus sorokat. Aligha két-
séges, hogy ez bizonyos egyszemélyes szín-
ház -- és az élmény kivételessége Cser-
halmi György kivételes színészi egyéni-
ségéből ered.

Mi történik hát Debrecenben?
Cserhalmi György kijön a rivaldafény-

be, és idézeteket mond a Hamletből.
Tisztán ejti a szavakat, fegyelmezetten
ügyel a műben megfogalmazott, ma is
érvényes emberi igazságokra, de amire
igazán odafigyelünk, az a színész szemé-
lyes közlendője, ez ad sajátos intimitást a
klasszikus szerep jól ismert szavainak.
Ebből következik: a debreceni Hamlet

jószerivel egyszemélyes színház. Nem
színészi jutalomjáték, hanem monodráma.
Olyan monodráma, melyben gesztusnak,
testnek, akrobatikának nagyobb szerepe
van, mint a shakespeare-i szónak. S nem
utolsósorban olyan, mely inkább
Cserhalmi Györgyről szól, s nem arról,
amiről Shakespeare beszél. Inkább, mon-
dom: mert Cserhalmi Hamletjének azért
letagadhatatlanul köze van Shakespeare-
hez, de inkább a fonákjáról.

Az, ahogy Cserhalmi bánik a testével,
szinte egyedülálló a mai magyar szín-
házban. Itt elsősorban nem is arról van
szó, hogy hajlik mint a nád, hogy a pilla-
nat törtrésze alatt egész fizikai cselekvés-
sort tud „lepörgetni", melynek egyes
momentumai fogaskerékként kapcsolód-
nak egymásba; sokkal lényegesebb ennél,
hogy a Cserhalmi-balettnek mindig tar-
talma van. A legkönnyebben a fiatal La-
tinovitsra asszociálunk (mondjuk, a Ro-
meót játszó Latinovitsra), annál is inkább,
mert Cserhalmi több mesterfogást

eltanult Latinovitstól, például a váratlan,
gyors váltásokat, a látszólag indokolatlan
sarkonfordulásokat, melyek nemcsak
fizikailag értendők (ilyenkor többnyire a
drámai helyzet, a színpadi összefüggés új
aspektusával fordul szembe); de egy-úttal
épp e vonatkozásban bizonyos mo-
dorosság is veszélyezteti, hisz színészi
egyéniségének más a tartalma, mint a
Latinovitsé volt.

A debreceni előadás egyetlen igazi teli-
találata Cserhalmi farmerszabású, sötét
öltözete; teljesen függetlenül attól, hogy a
Ljubimov-féle Hamlet hatása alatt szü-
letett-e ez, vagy sem: az öltözet adekvát
Cserhalmi egyéniségével. Oly természe-
tesen mozog benne, hogy a hamleti vers-
sorok ellenére inkább Cserhalmi György-
nek látjuk, semmint Hamletnek. De úgy
tűnik, nem is célja az azonosulás. Cser-
halmi egyszemélyes színháza Hamlet-
happening. Cserhalmi egyéniségének tar-
talma: maga a happening. Az örökölt ér-
tékek olyatén megkérdőjelezése, mely-

Hamlet: Cserhalmi György ( Kalmár Tibor felv.)



nek során mindaz, ami hamis, leleplező-
dik. Ami pedig megmarad, az valóban
érték. Ha a „Lenni vagy nem lenni" mo-
nológot fejjel lefelé lógva adja elő, s az
oly tartalmasnak és gazdagnak bizonyul,
hogy feszülten figyelünk, akkor ez egy-
részt Shakespeare-t igazolja, másrészt
Cserhalmit: egyrészt magát a drámát,
másrészt a Hamlet-happening létjogo-
sultságát.

Nem lehetett volna-e ezt a színészi atti-
tűdöt - és ezt a rendkívüli tehetséget - egy
olyan színházi este keretében kama-
toztatni, melyen magát a Hamletet is
előadják? A kérdés Debrecenben nyitva
marad.

Egy női Don Carlos

Ez a cím így degradálóan hangzik, bizo-
nyos másodlagosságra utal; mégis indo-
kolt. A kecskeméti Stuart Mária, noha
kiemelkedően jó, minden részletében vé-
giggondolt előadás volt, mégis többé-
kevésbé megmarad Ruszt József Don
Carlos-rendezésének árnyékában. A Don
Carlos nagy és hangos siker volt, újabb
színházi eredményeink jelentős állomása, s
végül is a rendező mindazt, amit a Stuart
Máriában elmond a világról, elmondta már
a Don Carlosban. Szakács Eszter mégis
magára vonja figyelmünket.

A szerep, melyet akkor Gábor Miklós
játszott, most Szakács Eszter, értelmezé-
sében majdnem ugyanaz. A rendező a
shakespeare-i történelemszemléletet, a
„nagy mechanizmust" olvassa ki Schil-
lerből. S noha Ruszt színpadán mindvégig
jelen van a történelem, őt elsősorban a
hatalom emberi természete érdekli. Ha
Schiller egyeduralkodó Don Carlosából
Kecskeméten inkább „egyedgondolkodó"
lett, úgy ez érvényes a Stuart Mária
Erzsébetére is. Ez a királynő elsősorban nő,
s csak másodsorban király; egy nő, akinek
hatalom adatott a kezébe, történetesen az a
hatalom, hogy legfőbb vetélytársát, Stuart
Mária skót királynőt foglyul ejtse és
kivégezze. A vetélytárs is mindenekelőtt
emberileg értendő : az, hogy Mária szép és
fiatal, míg Erzsébet nőietlennek tartja
magát, vagyis féltékeny Máriára, minden
más politikai és felekezeti konfliktust
elhomályosít, azokat voltaképp puszta
ürügyekké fokozza le. Már-már a schilleri
világkép végzetes leegyszerűsítésével
fenyegetne e szemlélet, ha Szakács Eszter
nem tartogatna meglepetést.

Ez pedig nem más, mint Erzsébet bel-

Erzsébet: Szakács Eszter (a képen Vándorfi Lászlóval és Hetényi Pállal )



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,


