
agyában az első absztrakció. Éppenséggel
ütésre emelt kezét saját maga állítja meg a
levegőben, s némi habozás után a közönség
felé fordulva jelenti be: „Most kezdem csak
érezni az erőmet." Mozgása mintha ettől
kezdve olajozottabb lenne, felgyorsulna,
mechanizációt szervez a vallomások
meggyorsítására. Már nemcsak testileg tölti
ki torz öltözetét...

(Tolnai kitűnően megoldott és az egész
előadást döntően befolyásoló szerepében
csak egy-két apróság nem tetszett, ami épp
a benne legkövetkezetesebb játékstílustól
idegen: amikor például túlságosan sokáig
megragad egy ötletnél: történetesen az
álöltözetben sántikáló Varravin „falábán",
vagy amikor a poén nem természetes
mozgásból csat-tan el, ahogy például Óh
fenéken billentésére süti cl pisztolyát.)

Kristóf Tibornak sok tekintetben a
Raszpljujevéval ellentétes vonásokból kell
formálnia Óh kapitányt. S ez - milyen
nagyszerűen - mindjárt a figura első
megjelenésével mozgásban kirajzolódik.
Amíg Tolnai kiterjeszti, Kristóf be-leszorítja
magát a ruhájába. Mély nyögések, elfúló
(női) sóhajok kísérik a mindennaposnak
tűnő toalettmozdulatokat, és a snájdig
elegancia eredménye: a szoros derék, a
zsinórokkal elszorított mellkas mögött ez a
kapitány - szorong. Gyanakszik, szimatol,
folyton összeráncolja szemöldökét. Kristóf
alakítása ott a legjobb, ahol a naiv,
gyanútlan butaság mellé megteremti a
kételkedő butaság frappáns helyzetképeit. A
harmadik részbeli katzenjammeres némajá-
téka ugyanakkor az előadás egyik leg-
pampásabb jelenete.

Iglódi István a Tarelkinnel ismét számot
ad kitűnő mesterségbeli tudásáról.
Lenzdületével, gesztusainak árnyalt vál-
tozatosságával izgalmasan építi fel, majd
rombolja le ugyancsak az álarcos, a kopilovi
létezés nagy ábrándját. Iglódi legjobb
jelenetében ez az átalakulás a szemünk előtt
zajlik. A szemünk előtt zsugorodik a
parókájától, protézisétől erőszakosan
megfosztott Kopilovból új-ra Tarelkinné,
hogy végül már csak bátortalan, cérnahangú
énekidézete utaljon korábbi jókedvérc.
Iglódi a kicsattanó, robbanékony
lelkendezéstől jut el a megtört csuszás-
mászásig; hibátlan fejlődésvonalat rajzolva,
amit csak az zavar, hogy helyenként
mindezt kissé túl csiszoltnak, kiterveltnek
érezni.

Más formában, de hasonlót tapasztalunk
Csíkos Gábor Varravinjával kap-

cserlatban is. Ő az előadás egyik leg-
hatásosabb, emlékezetünkben talán leg-
mélyebb nyomot hagyó figurája. A roppant
szuggesztív maszk és jelmez, a szép
orgánum, a jól eltalált, kísérteties mozgás
mögött azonban - talán belső
bizonytalanság miatt - kiaknázatlanul ma-
radnak természetes játéklehetőségek
(például, a temetési jelenetben). Így az-tán
Csíkos a fölényes biztonságból időn-ként
árulkodóan előbújtatott ideges tü-
relmetlenségen kívül kevés fogódzót ad
arra nézve, hogy az ördögi Varravinnak
miért olyan életbevágóan fontosak a
Tarelkin zsebében őrzött papírok.

A Raszpljujev nagy napja e négy
kulcsfigurájának rövid bemutatása azonban
még mindig nem ad „keresztmetszetet" a
színészi munkáról. Ennek lényege ugyanis
az, hogy nincs különbség protagonista és
mellékszereplő között. Hogy ki a
főszereplő és ki a statiszta, ez mindig a -
sokszor szimultán folyó - játékból derül ki.
Más helyütt szó esett már Jordán Tamás
pazar hármasszerepéről, de ugyanilyen
élességgel kerül előtérbe olykor egy-egy
kevésbé ismert színész szerepe: a
gyalogrendőrt és csinovnyikot alakító Tardy
Balázsé, a harmonikás Mártha Istváné, a
kellemes meglepetésként ható Kim Borié,
Galkó Balázsé.

És hogy itt valóban a szereplők fel-
szabadult mozgására épül föl minden, azt
az előadás egyetlen kettőzött szerepe
dokumentálja legjobban. Bajcsay Mária és
Marsek Gabi ugyanazt a mosónőt alakítja, a
megboldogult Kopilovnak ugyanazt a
szívügyét, ugyanazokkal a bányarém
magzatokkal az oldalukon. A két szereplő
mégis teljesen más mozgásokat,
szituációkat és karaktereket állít elő: Bajcsay
egy földrecsüccsent, félnótás és megadó
Brandahlisztovát. Marsek egy parlagi, farát
riszáló némbert. S aki látta mindkettőjüket,
alig hiszi el, hogy ugyanazt a jelenetet
játszották, ugyanazokat a szövegeket
mondták.

Szuhovo-Kobilin: Raszpljujev nagy napja

(Huszonötödik Színház)

Fordította: Elbert János. Rendezte: Szőke
István. Játéktér- és jelmeztervező: Keserű Ilona.

Szereplők: Csíkos Gábor, Iglódi István, Kristóf

Tibor, Tolnai Miklós, Tardy Balázs, Varga Tamás,

Wohlmuth István, Jordán Tamás, Galkó Balázs,

Bajcsay Mária, Marsek Gabi, Bán László, Kim

Borbála, Mártha István.

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN

Raszpljujev
nagy napjának színpada

A színházművészet kollektív művészeti ág -
írják a lexikonok -, mely az irodalmi
alapokon és a mimézisen túl a zene,
szcenika, jelmeztervezés, néha a tánc közös
munkájával hozza létre és ismétli meg
napról napra az alkotást: az elő-adást. Úgy
mondjuk általában, hogy mindennek egy
szellemi irányítója van: a rendező, s színházi
kritikáink ennek megfelelően többnyire
csak az irodalmi anyag és a rendező
szándékainak viszonyát szokták elemezni,
több-kevesebb sikerrel. A színházművészet
kollektív volta így a nézők és szakemberek
előtt egyaránt elsikkad, s talán ez is oka
lehet, hogy sorozatosan születnek elő-
adások, melyekben a díszletek és jelmezek
csupán illusztrációk, vagy éppen ezek teszik
egyedül előadássá az elő-adást.

A Huszonötödik Színház Raszpljujev
nagy napja-előadása esetében most talán
először valósult meg a jól értelmezett
kollektív alkotómunka, mely-nek élő
részesévé válhatott az író Szuhovo-Kobilin
is. A rendező ugyanis - eltérően a manapság
'nálunk divatos egyszerűsítő színházi
hagyománytól - a megírt drámát teljes
mértékben tisztelet-ben tartotta, és
törekvése annak visszaadására irányult, nem
egy vagy egy-két tételének kiemelésére.
Ennek érdekében a jobbára iskolázatlan
színtársulat tagjaiból eddig sosem tapasztalt
színészi képességeket hozott felszínre. Így a
mimézis, mely a színházban már-már
feledésbe merült, teljes szépségében 'ki-
bontakozva lett az előadás másik alap-
feltétele. A szcenika, jelmeztervezés ese-
tében hasonló helyzet alakult ki a rendező
és tervező között. Figyelve egy-más
szándékait és elképzeléseit, vala-mint a
színészek fizikai és színészi képességeit,
megteremtették az előadás létrejöttének
ugyancsak nélkülözhetetlen téri és képi
feltételét, a jellemzés és megjelenítés alapját.
A színházi kollektív munka így ért el
nagyszerű eredményt.

A szcenika, azaz a díszlet és világítás, a
játéktér megtervezése a hagyományos
értelmezés szerint (ugyanígy a jelmez-
tervezés is) ,,a megjelenített esemény



helyét, idejét, hangulatát van hivatva
érzékeltetni és megteremteni". Mi a teendő
azonban egy olyan darabnál, mely szemmel
láthatóan nem fektet súlyt az esemény
tényleges helyére, idejére? Mely bárhol és
bármikor lejátszódhatik, de mégis, tárgyát
tekintve bizonyos nemzeti jelleggel bír?
Marad csupán a „hangulat" érzékeltetése?
Korántsem, hiszen a hangulatot a teljes
előadás hivatott létrehozni, azaz érzé-
keltetése minden, a munkában részt vevő
személy munkájának eredménye. Marad
tehát, és a színházi előadás alapjává válik a
szcenika tulajdonképpeni értelme: a
játéktér megteremtése, mely jellemez
(akárcsak a jelmezek), és a jellemző
mozgásoknak megfelelő teret ad. Vagy
megfordítva: ebben a térben kell az emberi,
jellemző mozgásoknak megnyilvánulni. Így
a szöveg, a színé-

szek, a rendező hozzájárulnak, de alkal-
mazkodnak is egyben a tervező munká-
jához.

Vessünk egy pillantást a játéktérre, mely
ugyan önmagában nem bír jelentőséggel,
mégis mint térteremtő, rokon az
építészettel! A hagyományos, a barokkban
kialakult megoldástól abban különbözik,
'hogy a nézőteret összekapcsolja a
színpaddal egy 'középen futó járás se-
gítségével. E híd azonban cl is válik a
nézőtértől. Jelentősége ezáltal emelkedik:
ugyanazon az úton jutunk nézőként
ülőhelyünkre, amely úton a szereplők
jutnak „különös" helyzetükbe. A különös
hely, a színpad vagy a cselekmény színtere
ily módon közérdekűvé válik, s hogy ezt el
ne felejtsük (s hogy a kis terű színházban a
mozgásnak is több tere legyen), játék
közben sem menekülhetünk a közelebbről
ért ingerektől.

Nem közömbös, milyen módon veszik
igénybe a szereplők. Tarelkin diadalmasan
rohan be rajta - ez az előadás kezdete.
Szinte közülünk robban ki a játékot
eldöntő merészségével, de már nem
tartozik közénk. A takarítónő kissé
hosszasabban, mégis futólag időzik a
járáson, végül Raszpljujev uralja teljes
súlyával, és mindinkább kedve szerint, a
nézőkhöz 'közeledve egyre félelmetesebb
nagyságában. Nemcsak a teret. de a
nézőket is.

A játéktér tehát egy hátrafelé nyíló tér,
mely a színházainkban 'honos elöl nyitott -
hátul zárt tértől merőben különbözik, és a
távol-keleti képzőművészet
perspektívaszemléletére emlékeztet. E
táguló tér három rétegű: egy hosszú
szürke járás, a kiszélesedett, három
oldalról világos sávokkal lezárt középtér,
és mögötte az őt körülvevő

A Raszpljujev nagy napjának színpada. Tervező: Keserű Ilona



folyosó, mely képzeletben bármeddig
növelhető minden irányban. Így képes
pótolni is azokat az elemeket, 'amelyek-re
az előadásban csak utalás történik (a
sötétzárka, a 7-es, a 8-as stb.). Bár nem
látjuk ezeket, mégis tudjuk és érezzük őket.
Itt megint a Kelet ábrázoló művészeit kell
megidéznünk, akiknek térérzékelése páratlan
mélységű. Lao-Ce így fogalmazta meg:
„Csak üressége folytán használható a hajó.
A fal üres helye ablakul szolgál. Igy
mindenütt a nem létező teszi hasznossá a
dolgokat." Képzőművészetükben a felületet
egyenlőtlen, üres síkokra osztják, amelyek
térbeli elrendezésükkel a néző szemét
váltakozósebességű mozgásra késztetik.
Most tegyük át ezt térbe, és a 'három,
különböző irányú 'és nagyságú,
összekapcsolt játéktérrel vessük össze! Egy
ritmikusan felépített művet szemlélhetünk,
mely a potenciális 'mozgás tekintetében áll
egy mélybe vezető, feszült egyenesből, egy
energikusan zárt, horizontális kiterjedésű
'térből és egy sarkain megtört, keskeny,
kiismerhetetlen folyosóból (és a 'mögé
képzelt rendszerből). Akár az 'ember,
akinek pillére a test, kifejezője az arc,
melyen az azt övező zűrzavaros
agytekervényekből és gondolatokból csak
valami látszik.

A !két keskeny, de 'különböző térrész: a
bejáró 'és a folyosó megdöbbentő vizuális
arányosságot eredményez, és épp ilyen
megdöbbentő, hogy a játék szemünk
felfogóképességének tökéletesen
megfelelően zajlik e hármas térben. A
nézőteret átszelő járás tartósan csak egy
szereplőnek ad helyet, a színen zajló
cselekmény 'sosem olyan zajos és izgatott,
mint a mögötte húzódó folyosón

amint szemünk a megtört vonalat
mozgékonyabban követi, mint a teret, amire
hosszasabban képes figyelni, és befogni az
alakokkal együtt. A szemlélő énközpontú,
tehát saját vízszintes és függőleges
tengelyein képes optikai be-nyomásokat,
illetve különbségeket ész-lelni és
értelmezni. A bemutatott játék-tér
alaprajza, felépítése ennek tökéletes
megfelelője.

Mi tagolja tovább e hármas teret?
Természetes, hogy tagolni csak nagyobb
teret lehet, s az arány kedvéért a víz-
szintest függőlegessel és megfordítva. Így
lett a középtér csomópontja egy
fémlemezekből alakított forgóajtó, mely a
mozdulatlan tereket a mozgás lehetőségével
élővé teszi, a középteret kiszámíthatatlan
irányú és mennyiségű forgásával felkavarja,
így átmenetet 'képez a folyosó
mozgalmasságához. Fé-

mes színe a terek szürkéjével és fehér-
jével harmonizál, de egyben éles válasz-
tóvonal is, sőt tér: a színészek ki- s be-
járója. Figyeljük meg, kik járnak rajta.
Elsőbben is Varravin tábornok, a
hidegfejű gazember, akinek
megtörhetetlen figuráját még keményebbé
teszi, másodszor a földesúr-kereskedő-
házmester, akinek végtére elnyúzott,
kizsigerelt alakját könyörtelenül forgatja
tovább, tovább. A kimért, rideg Varravint
szinte végtelenig felnyújtja lassú
elmozdulása közben, a kihallgatandókat
megsemmisíti, összezúzza váratlan és
gyors forgásával. Mint függőleges téri
elem az összes vízszinteseket (a három
teret) egyensúlyozza, s erre egymagában
csillogó és osztott felületével 'képes.

Az így megosztott középtér egyik
oldalán a környezetbe harmonikusan il-
leszkedő fülke kapott ,helyet: újabb tér a
térben. Tarelkin-Kopilov rejtekhelye,

illetve zárkája. A tér másik oldalán szürke
színével látszólag semleges kettőslépcső
áll: megint újabb térképző.
Rendőrkapitányi íróasztal egyrészt, így a
kék egyenruhákkal rokon színe értelmet
nyer. Egyszerű asztal másrészt, melyet a
rákerülő rongyos-foltos terítő tesz a
nyomorult bérszobára jellemzővé. Jel-
lemző erejét fokozzák a keskeny lépcső-
fokok adta szűk ülőhelyek, melyek ér-
zékletesen kiemelik a kétoldalt helyet
foglaló Tarelkin és Raszpljujev alaki és
helyzeti különbségét.

Rogy a térbeli egyensúlyt e két kü-
lönböző tárgy ne bontsa meg (a ketrec
függőleges voltával hat, míg az asztal
vízszintes, természetszerűleg), a ketrec
világos és áttetsző falú, az asztal-lépcső
pedig zömök, terebélyes és tömör. A
ketrec áttetsző falára zárka volta miatt is
szükség van, de azért is, hogy benne
Tarelkin köntöse (II. rész) a köntöstől
mint emberi mivoltától elsza-

A „kipárnázott" Raszpljujev: Tolnai Miklós (Szabóky Zsolt felvételei )



kított Tarelkin személyének jelenlétét
biztosítsa. A masszív asztal a rendőri
hatalom jelképévé válik, az áttetsző ketrec a
légiessé kínozott Tarelkiné. A két tárgy
azonban rokon is, szerkezetileg, a
lépcsőfokok révén. A rendőrség
fokozatosan jut el a
hatalom őrjöngő mámorához (asztalukon a
felfelé vezető lépcsők),
amíg Tarelkin a megaláztatásig és
kétértelmű győzelemig (a ketrecből le-
vezető lépcsők).

A szerkezeti hasonlóság további tartalmi
különbségeket is jelképez: a ketrecben a
bekerített Tarelkin „lakozik", a nyílt terű
lépcsőasztalnál a szabad kezet kapó
rendőrség tombol. Továbbá: Tarelkin
önként vállalta a nehéz küzdelmet, hiszen
természetesen bújt először - kijátszandó a
többieket - oda, ahová azután
kényszerítették, s ahonnan végül 'kúszva
ugyan, de saját céljait tekintve félig-meddig
győztesen kerül ki. Ugyanazokat a
lépcsőfokokat járják meg a smasszerek
vezényszóra, emberségükben öntudatlanul
megalázottan, vagy az iratait csúszva-
mászva kereső Varravin, tekintélyéhez
képest komikusan és szégyenletesen,
amelyen Tarelkin elnyúzott teste fog
kizuhanni. Ugyan-azon téri elem így kap
újabb és újabb jelentést, és így képes a
tartalmi különbségeket, a jellemzést
kiélezni, elmélyíteni.

A játéktérben semmi mást nem látunk, s
a játék folyamán is csak ritkán kerül 'bele
más tárgy. „Amit a németek »tériszonynak«
neveznek - az üres tértől való félelmet -
többé nem ismerjük" - írja E. Schrödinger.
Nem, mert a túldíszített, túlértelmezett
színpadképekkel szemben a díszlettervező a
játék számára alkalmas tereket tudott
létrehozni. A modern építészetben a
redőnyök, függönyök és üvegfalak arra
szolgálnak (idézet Kepes Györgytől), 'hogy
az integrációt optikailag teljessé tegyék, és
eleven térkontinuumot teremtsenek, amely
kívül és belül tagolt - eleven egész. Erre
szolgál a középteret a háttértől elválasztó
vászoncsík, mely láttatni engedi a folyosón
történteket is, valamint az előteret a
középtértől elválasztó vászonfüggöny-
vetítővászon, melyen végül az alakok
felnagyított árnyai további téri
lehetőségeket nyitnak meg a tartalomnak
megfelelően.

Eddig is nyilvánvaló, ;hogy bár a játéktér
önállóan is jól konstruált, értelmét mégis a
szereplőktől kapja, akik betöltik és
használják, és akik - mint láttuk -
összhangban, illetve disszonanciában
vannak az őket jellemző tér-

elemekkel. Most nézzük a szereplőket, azaz
a jelmezeket, melyek köznapi emberekből
jelképeket tudnak létrehozni. Mégpedig
eleven ,jelképeket oly módon, hogy a
jelmeztervező figurákat alkot, teremt
szobrászi és festői eszközökkel - kiindulva
az egyes szereplők alkati és szerepbeli
sajátosságaiból.

Raszpljujev rendőr Tolnai Miklós kö-
zéptermetű, erős csontú, magas homlokú
alakjából formálódott 'behemót tömeggé,
kipárnázott, kívül is párnákkal, azaz hivatali
sávokkal erősített alaktalan figurává, akinek
csak keze és pisztolya lóg 'ki a kék ruhából.
Termetét még hatalmasabbá növeli
nézőközelben járása. Állati mivoltát
(zabálás), korlátoltságát a vörös parókával
résnyire szűkített homloka hangsúlyozza,
így ki-emelt erős álla és orra a butaság jel-
képéből az erőszákosság szimbólumává
válik. Ő a körülmények folytán emberevő
óriássá vált Erős János, vagy a mai
népmesék betáplált robotembere, akit elkap
képességeinek felismerése, és végigtipor
alkotóin, az embereken, akik saját
segítségűkre és védelmükre hozták őt létre.

Tarelkin Iglódi István filigrán, csupa-ideg,
érzékeny figurájának hangsúlyozásával
született meg. Nagy, foltosvörös köntöse
sejteti elnyűtt testét és életét, melyből -
hiszen köntös csak - ki akar bújni, és rendes
ruhát húzni végre. S mi lesz belőle? Először
is a gumiparókával kopasszá lett, dupla szem-

öldökű, műfogsoros, elrettentő vörös
Kopilov, akinek magasra felhúzott új,
domináló szemöldöke az események feletti
fokozott csodálkozását és döbbenetét is
érezteti. Mivel Kopilov ilyen ronda,
Tarelkiné, a közönséges zsarolóé marad
rokonszenvünk, a meggyötört, nyomorult
hivatalnok-kisemberé, bár az a bizonyos,
sose látott, rendezett anyagiak-kel
elhalálozott Kopilov a társadalom-nak
megbecsültebb tagja volt. Aztán ismét
Tarelkinként látjuk, biztonságától, emberi
voltától (köpenyétől) megfosztva,
sanyargatott és kiéheztetett testtel (vörös
kötelek a törzsén), elárvult
harisnyakötőben, amely egymagában tudja a
csupaszságot hangsúlyozni. A szánalmassá
vált iratcsomó, melyet rongyai alatt is
rejtegetni tudott, és amely a nagy köpenyből
kihúzva, rendezetten, szalaggal átkötve még
nagy jelentőségű volt: az elkövetkezendő
boldog élet záloga, amelyért megéri biztos
ez a nagy hercehurca; végtére piszkosan,
gyűrötten kerül elő. A látszólag győztes
Varravin tábornők megfélemlített életét
bizonyít

ja, mert pozíciója és egész mivolta e
meghurcolt csomag függvénye. Szánalmas
lesz tehát tőle Varravin, mert ki-derül,
hogy része a félelemhierarchiának, és
elrettentő lesz, mert pokoli gyötrelmek
tapadnak a helyzetét mentő papírokhoz (és
emberekhez). A papírok fejében
visszakapott paróka és fogsor lesz
Tarelkin-Kopilov jövője. Aki kezdetben a
Kezdődjék a játék! győzelmes
rendezőjeként és nézőjelként állt előttünk,
és csak azért húzott álarcot, mert ő is
részese a játéknak, végül kényszerül azt
felvenni, meghurcoltatása után, hogy
hozzáférhetetlenné válhasson. Az álarc
játék az elején, a végén véres valóság. S
hogy Tarelkin így is képes folytatni életét,
kegyelemkenyéren, ez bár. egy kisember
tragédiája, mégsem fel-emelő, hanem
eltaszít bennünket. Hiszen csúszva-mászva
halljuk tőle az igét, amit az elején ugyanott,
hanyatt dőlve kinyilatkoztatott. Szánalmat
és utálatot kelt, mert az utálatos jelmezt
nem jelmezként használja már, hanem
magáévá teszi, azzá válik.

Varravin tábornok, azaz Csíkos Gábor
mint Oz, a nagy varázsló jelenik meg a
színen. Kesőbb kiderül róla, hogy egy
senki, de mégis tőle függ minden.
Munkálkodása közben férfinemű bo-
szorkánnyá válik, vagy maga a sátán is
akár, fekete, ráncos, hosszú kabátban.,
fekete, ráncos, anyagból készített
parókában. Élettelen, kitömött rongybábu,
fehérre meszelt mozdulatlan arccal, akit
kegyetlen, vékony fekete sétapálcájának
csattanásai tesznek élővé. Óriásivá nyúlni
képes figura (hosszú fekete kabát és földig
érő fehér hivatalnok-sál), de tud
összetöpörödni is (ráncok a fején és a
ruhán), amikor kotorászni kezd a lépcsőn.
Kerek szemüvege elrejti szemét, akárcsak
fehér arca a valóját, emberi voltát. Mindez
azért érdekes, mert rémületes hatalomként
jelenik meg, s így Raszpljujev ellentéte, aki
végül válik azzá. Van egy igen feszült üt-
közőpontjuk, amikor Raszpljujev éppen
Varravin révén jut hatalomhoz, és ami-kor
a tőle kapott hatalom nevében képes lesz
magát Varravint is megsemmisíteni
(Tarelkin vádja). E két ellentétes személy
egyensúlya úgy jön létre, hogy a megjelenő
Varravin (az egyszerű rendőr előtt a
Hatalom és az Ész) vékony és éles figura,
az uralkodó Raszpljujev zömök és
tömbszerű. Egyként félelmetesek, egyik a
.magába fojtott kegyetlenségtől, másik a
kirobbanó és elhatalmasodó esztelenségtől.
S hogy végül. Varravin elegánsan távozhat
(fe-



kete kabát, fehér selyemsál), arra utal, hogy
mindenki az ő manipulációjának áldozata, a
luciferi hamis fény megcsalatottja, mely
jelen esetben a fenn-álló hatalmi rendszer
jelképe. Boszorkány-varázsló-sátán
'mivolta a vámpír-váddal teljesedik ki. S
hogy eredete nem isteni, hanem földi és
ördögi, abból látszik, hogy életét a
meggyötört embernek, Tarelkinnek
köszönheti. Te-hát ő az igazi vérszívó, akit
nyomorult emberek tömegei tartanak el., s
bár megrokkan néha, mégis tovább él.
Kortalanságát fehér arca hangsúlyozza,
olyan, mint a visszajáró rossz szellemek. S
ne feledjük őt a sebesült hős jelmezében
sem! Lógó lábbal, .madárijesztő-kalappal,
feketeszemüveggel önmagából csinált
bábut, amire figurája amúgy is alkalmassá
tette. Célja érdekében nem átall rémet
faragni saját személyéből.

Ennek az ördögi színjátéknak az ál-
dozatai, az egyszerű népek megjelené-
sükben tipikusak, de olyannyira
naturalistán megformáltak, hogy a
jelképekké vált hatalmakkal szemben
képviselni tudják a mindenkori áldozatokat.

Az ilyen nézőközeli színpadon termé-
szetes is a naturalista jelmezek használata
ahol egyébként a játék közelsége tud
sokkhatást előidézni. Mi lett volna, ha a
tervező nem egy valódi, elhasznált
házmesterkabátot ad a házmesterre, ha-nem
csak jelzi annak minéműségét? Nem
észleltünk volna mást, csak a jelzéseket. És
nem lett volna hihető a rendőr zabálása
sem, ha az orrunk előtt műcsülköt rágott
volna. A színház kis tere nem építhet a
nagyszínházak illuzionizmusára, aminthogy
a színház ars poeticája is a valóság, a
tapintható valóság ábrázolása.

A naturalista és szimbolikus figurák nem
eredményeztek stílustörést az elő-adásban,
s ennek egyik oka abban rejtik, hogy
önmagukban hordozzák mind-két elemet, s
a tartalomtól függően engedik kibontakozni
egyik vagy másik énjüket, ha a rendezés
megkívánja és a jelmez megengedi.
Raszpljujev például megjelenésekor egy
egyszerű, be-osztott rendőr, épp olyan
nyomorult, mint a többi elnyomottak. Bár
jelmeze mindvégig változatlan, a naturális
kellékek (a hús, a kenyér) ekkor még
hozzájuk kapcsolják. A kihallgatások
vezetőjeként, mikor alakja egyre inkább jel-
képessé válik, már semmi kellékre nincs
szüksége, elérhetetlen hatalommá vált
azokkal szemben, akikkel kevéssel előtte
együvé tartozott.

Másrészt a mindvégig jelképes alakok
élesen elkülönülnek a többitől. Varravin
kesztyűs kezéhez sosem ér semmi
hétköznapi tárgy. Az asszonyok, gyere-kék,
az orvos viszont összetartoznak kö-
zönséges, mindennapi öltözetükkel, éle-
tükkel Bohózatba illő, ahogy Varravin
egyik kísérője, Tarelkin volt kollégája, az
öregasszony térdig érő, rózsaszínű, valódi,
ún. bundás női fehér-neműjébe fúrja fejét.
De már szorosan a drámához tartozik, hogy
rögvest igyekeznek elhagyni a helyszínt,
mert undorodnak a tapasztaltaktól, az
öregasszonytól meg a bűztől. Kicsit félnek
is, mert a hatás túl erős, Tarelkih legna-
gyobb örömére.

Nem sokkal utóbb megjelenik a mosó-nő
enyhén elhasznált ruhában, fiatalságát
visszaidéző rózsás kalapban. Gyermekei
úgy kísérik, rémlátomásként, mint Madách
eszkimócsaládja az apát: bebugyolálva,
ferlismerhetetlen rongytömeg-ként.
Tarelkin-Kopilov számára legalábbis 'ez
rémlátomás, nem várt fordulat.

Ugyanilyen naturalista eszközökkel
elevenedik meg 'a rendőrségi takarítónő
alakja, mely rendezői lelemény, de az
előbbiekhez közvetlenül kapcsolódik. Kék-
rózsaszín ruhájában, sárga csipkés
fehérneműjében maga a kívánatos fiatalság.
Gyenge bőrének látványa kétértelmű dalát
hallva válik közönségessé, s teszi
közönségessé a huszáros, piros arcú
rendőrkapitányt, akihez szerepe szerint
kapcsolódik. Kettőjük jelképes és naturális
volta a hivatali ranghoz méltóan egyesül,
mint egy falvédőről letekintő szerelmespár.
A két fél: a hatalom és a kiszolgáltatottak
közt itt a legkevesebb az ellentét. Azonban
árnyalatnyi különbség köztük is van. Es ez
a takarítónő arcán visszatükröződő kékes-
szürke fénycsík, mely egyesíti őt társaival,
a többi asszonnyal, a gyerekekkel, az
orvossal.

Mik ezek a festett csíkok? Lehet, hogy a
félelem árnyékai, lehet, hogy a halandóság
jelképe a túlélő hatalmakkal szemben,
akiknek öltözetétől (a rendőri kéktől és
Varravin feketéjétől) nyerte színét.
Mindenképpen azokkal összetartozók tehát,
legalábbis azok függvényei - a hatalom
árnyékában és kezében élő tömeg jel-
lemzője. Egyaránt kiszolgáltatott „arc-
nélküli"" tömeg. A rendőri terrornak (a
domináló kék színeknek) színükkel is teret
adók. A csíkokkal megbélyegzettek közt
van az öregasszony és az or

vos is, akiket egyazon színész, Galkó
Balázs játszik. Ő is váltja tehát jelmezét,
mint Varravin vagy Tarelkin, bár ez a tény
a néző előtt ismeretlen, és tulajdonképpen
nem is lenne rá szükség. Mégis, amikor
végül a tapsot megköszönő orvost az
öregasszony ruhájában látjuk viszont,
értelmet kap a kettős szerep. A „játék"

indulásakor az öreg-asszony sipítozva és
jajgatva csalni képes, hogy a hatalmakat
kijátssza szegény lakója, Tarelkin
érdekében. Midőn azonban a terror
eluralkodott, és védence életét fizikailag
'kellene meg-mentenie, orvosként,
hivatásának átérzésével sem tud tenni
semmit, cselekvésképtelenné válik,
menekülni kénytelen.

Az eddigiekből is nyilvánvaló, hogy a
szereplőknek nemcsak a téri elemekhez,
de egymáshoz való viszonyukban is nagy
szerepe van a jelmez kifejező-erejének.
Hiszen jobbára nem egyedül tartózkodnak
a színpadon. A színpad-kép minden
pillanata felfogható egy állóképnek is,
azaz minden pillanat a cselekményben
képi jelentéssel bír. Természetes, hogy
szemünk térbeli egységet lát, olyan
egészet, amelyet nem egyes összetevői
határoznak meg, hanem az egész előadás
belső lényege határozza meg a részeket.
Minden részlet függ a többitől. A
festészetben a szín és a tónusérték mindig
a közvetlenül körül-vevő felülettől függ.
Azaz a tónusértékeket más értékek
felerősíthetik vagy kiolthatják. Ugyanígy
lehet egy színt intenzívebbé tenni vagy
semlegesíteni. Nézzük meg, a fehér
vászoncsíkok milyen alkalmasak arra,
hogy az igazi színek érvényesülhessenek
(háttér). A rendőrök erőteljes kékje,
Varravin fekete-fehérje csorbítatlanul 'él.
De már az orvos galambszürkéjét
elnyomja a rondőrkapitány kékje, az
asszonyok kékes-szürkés-rózsaszínes
ruházatát ugyancsak uralja. A
kihallgatáson megjelenő zöld (de mintás)
kabátú földbirtokos sem tudja felvenni a
harcot vele. Ha tiszta zöld lenne,
küzdelmük eldöntetlen maradna. Éppen az
ő esetében - Jordán Tamás - feltűnő a
színek és anyagok változása. A
rendőrségen már „meg-puhított" földesúr
szürke selyemingben tér vissza, melyet
teljesen elnyom a szín-padon túlsúlyban
levő kék. Ez a selyeming anyagánál fogva
is jelentős: a kabát alatt és még kabát
nélkül is úri viselet, lógva és gyűrötten, a
sovány testhez tapadva (selyem!) a
megkínzott embert is jellemezni tudja.

A méreteket és a formákat szintén



csak a háttérrel kölcsönhatásban tudjuk
észlelni. Hogy az optikai 'térben nem
létezhet a nagyság, hosszúság és figura
abszolút mértéke, arra már utaltunk a
forgóajtó leírásakor. Minden vizuális
egység (lásd Varravin) csak optikai 'kör-
nyezetéhez (forgóajtó) való dinamikus
kölcsönviszonyában nyeri el egyedülálló,
sajátságos megjelenési módját.

Most fogjuk be szemünkkel az egész
teret! A 'figyelemmezőben világosan és
egyidejűleg csak korlátozott számú optikai
egységet tudunk felismerni. (Kepes Gy.)
Csak öt vagy hat optikailag különböző
egységet tudunk egyidejűleg világosan és
tényleg az egyes ismérveik-kel és
vonatkozásaikkal együtt látni. Ha
megfigyeljük a színpadképeket sorban e
szempontból, fel fog tűnni, hogy a
rendezés önkéntelenül is engedelmes-
kedett ezen törvénynek. Így adott le-
hetőséget a jelmeztervezőnek arra, hogy
maradéktalanul érvényesüljön munkája a
színpadon. Erről a munkáról pedig
összefoglalva elmondhatjuk, hogy meg-
világosította a jelmez- és díszlettervezés
valódi értelmét: játékteret teremtett és
figurákat alkotott. Mert mit is jelent az a
szó, hogy jelmeztervezés? Nem többet,
mint ami benne le van írva? Csak a
hétköznapitól eltérő ruhák tervezését
jelentené, mely esetben nem 'különbözik a
próbababákhoz alakított divattervezéstől?
A színházi „jelmez" két alapvető
összetevőből áll. Egyik a színész maga,
akiből létre kell hozni vala-mit, s a másik
éppen ez az elképzelt valami, a rendező
gondolatait és a tervező látomását
egyesítő, térben és időben létező forma.
Így érthető, hogy a jel-meztervezés (és
díszlettervezés) nem képi előzményekre
visszavezethető illusztráció valójában,
nem hangulatkeltés, nem emlékképek
felidézése, nem is jelzése a kornak és
embereknek. Nem is-mert
attributumokkal való ellátása a
szereplőknek, és nem dekorációkészítés a
térben. Hanem alakítás, formálás, eddig
még nem látott és tapasztalt, a kö-
rü'l'mények folytán számtalan elemből
épülő és azokra visszaható egyedi jel-
képek létrehozása.

Plotinos mondta: a részeknek egy-
máshoz és az egészhez való kölcsönös
viszonya az, ami a szépséget jelenti sze-
münkben. Most ne csak a díszletekre, a
jelmezekre gondoljunk, melyek elemzett
viszonyai eredményezik a mindvégig ér-
telmileg és színészileg is megkomponált
színpadképet, hanem az író, színész, ren-
dező, tervező együttes munkájára, mely
megteremtette ezt az előadást.

FÖLDES ANNA

Kritika helyett
az Elveszett
paradicsomról

Tisztelt Szerkesztőség!

Ritkán fordul elő mostanában, hogy a
kritikus 'hetekkel a 'bemutató előtt, a vá-
rakozás izgalmában jelentkezzen: hadd
tudósítson a darabról az előadásról.
Amikor elkértem, felvállaltam a Madách
Kamaraszínház felújítását, abban a
reményben tettem, hogy bebizonyosodik,
igazolódik régóta rebesgetett
műsorpolitikai igényünk; hogy napnál vi-
lágosabbá válik: a legjobb kortársi drá-
máknak 'bátran előlegezhetjük a klasszi-
kusokat megillető, többé-kevésbé folya-
matos színpadi jélenlétet. Hogy az El-

veszett paradicsom két nemzedék számára
is bizonyító erejű színházi élmény lesz.
Azoknak, akik tizennégy éve őrizzük a
premier döbbent csendjét, a fel-újítás -
szembesítéssé válik, amely során kiderül,
hogy 'nem a bemutatót beárnyékoló friss
tragédia, hanem a dráma immanens értéke
'az, ami a katarzis élményét kiváltotta. A
fiatalok pedig megfej-tik és megértik a
Sarkadi-legendát, rá-döbbennek a néhány
esztendős kultuszt követő - átmeneti
jellegű - feledés veszélyére, amikor maguk
is átélik az El-veszett paradicsom felkavaró
élményét és időszerűségét. Azt vártam,
hogy a visszabűvölt legenda
színháztörténeti evidenciává
kristályosodjék. És azt kértem: engedtessék
meg nekem ennek rögzítése.

Most, 'hogy a bemutató lezajlott, az első
kritikák is megjelentek, elhangzottak,
zavarban vagyok. Láttunk egy tisztes,
középműfajú drámát, érdekes, bár nem
teljesen logikus magatartású figurákat, és a
sokrétűen jellemzet főhős sajnálatosan
áthangolódott magántragédiáját. Egy az
események által törésre ítélt, szépen alakuló
szerelmet. Korrekt, de cseppet sem
felkavaró előadást.

Próbálnám csalódásom a felfokozott
igényekkel, az első találkozás élményé-nek
hervadhatatlan intenzitásával és a
megszépítő messzeséggel magyarázni - de
nem megy. Elképzelhető, 'hogy meg-
rendültségünkben valamennyien - kri-
tikusok és nézők - tévedtünk volna? Hogy a
dráma, amelynek a napilapkritikusok is, az
irodalomtörténészek is maradandóságot
jósoltak, másfél évti-

zed alatt elavult? Hogy első
megrendülésünket mégsem Sebők Zoltán,
ha-nem Sarkadi Imre tragédiája váltotta
volna ki? Vagy talán a felújítás idő-pontja
pecsételte meg a mű 1975-ös sorsát: mert a
dráma most érkezett el abba a 'kritikus
irodalom- és színháztörténeti életkorba,
amikor felidézett valósága már nem jelen,
de még nem történelem, igazsága már nem
felkavaró aktualitás ugyan, de 'még mindig
túl sok konkrét, tartalmi asszociáció tapad
rá ahhoz, 'hogy egy 'más, általánosabb síkon
hasson?

Ezeknek a gondolatoknak jegyében
döntöttem úgy, hogy a felújíitásról nem

írok kritikát.
De akkor a tévé Színházi Albuma, az

elhangzott bírálat alátámasztására felidézett
két képsort az Elveszett paradicsom

előadásaiból. Ahogy Gábor Miklós szikrázó
tekintete rámvillant a képernyőről, ahogy
Váradi Hédi bőrén átsütő szerelme
felforrósította maga körül a kamera leszűkítette
színpadot - újra felizzott a dráma. Azután
megjelentek a felújítás szereplői, és
megcsapott a 'színházi előadás múzeumi
hűvössége.

Másnap kezembe került a Theater der Zeit
című NDK folyóirat 1975/2-es száma,
'amelyben Ingeborg Pietzsch számol be az
Elveszett paradicsom drezdai premierjéről.
(Ugyanarról az előadásról, amelyről Molnár
Gál Péter írt a SZÍNHÁZ februári
számában.) A bemutató alkalmából Iglódi
István, vendégrendezőként, megfogalmazza
a maga koncepcióját, és 'kifejti, hogy az
Elveszett paradicsom az ő, most felnőtté
váló generációja számára - az önállósulás, a
felelősségvállalás drámája. Arra figyel-
meztet, hogy ez a korosztály - a har-
mincasoké - már nem támaszkodhat az
idősek namzedékére. "A paradicsomban ott
volt Zoltán mellett az apa, s ott volt még a
szerelme is. Mindez segítséget jelenthet
számára, de csak bizonyos korlátok között.
('Mint a nyilatkozat egy másik részében
mondja: a tanár csak annyit tehet Zoltánért,
amennyit egy előttünk járó nemzedék
megtehet ...) Az előadás ezt a gondolatot
közvetlen, szinte did'aktiku's formában is

kifejezte, Bartók Cantata Profanájának
megfelelő motívumaival. Mindenkinek
magának kell megtalálnia a tiszta forrást,
amelyből szomját olthatja. És ez a tiszta
forrás - a társadalom, a közösség."

Iglódinak ez a szuverén és
gondolatébresztő értelmezése, amellyel egy
általam nem látott előadást igazol, újabb


