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Raszkolnyikov,
a terrorista

Dosztojevszkijhez közelítve nem árt az
óvatosság. Thomas Mann tudta ezt. Ezért
írta Dosztojevszkij módjával című cikkében,
hogy Marcel Proust „lélektani leletei ...
merő játékosságnak tetszenek
Dosztojevszkij sápadt kinyilatkoztatásai-
hoz képest". A Bűn és bűnhődés próbái
alatt jurij Petrovics Ljubimov is hason-
lóképpen intette elővigyázatra magyar
színészeit: „Ez egy különleges szerző.
Külön helye van a világban. Kafka - kisfiú
hozzá képest."

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a
Taganka Jurij Petrovicsa, a
hatvanesztendős Ljubimov napjainkban a
világ legjobb rendezői közé számít,
képzelhetjük, milyen fölfokozott
igényekkel készítette elő annak a
szerzőnek vitathatatlanul legnagyobb
regényét színpadra, akiről úgy véli, hogy
őt a világirodalomban, bárkivel
összehasonlítani egyszerűen értelmetlen.

A Dosztojevszkij-interpretációknak -
valamennyinek - elsősorban nem az a fő
problémája, hogy miképpen lehet
közvetíteni egy-egy művét. Hanem az, hogy
a közvetítésre hivatottak mennyire
képesek fölemelkedni hozzá. Mennyire
bizonyulnak méltónak zsenijéhez. Egy-
szóval: Dosztojevszkijt jelenítenek-e meg
vagy valami mást, ami színre-szóra
hasonló, ám minél hasonlóbb, annál ke-
vésbé azonos vele. A nagyság teljesség-
igényt hív elő, teljes odaadást és áhítatot
követel.

Ezután jön természetszerűleg az összes
többi követelmény az előadóművészekkel,
közelebbről: a Dosztojevszkijt játszó
színházzal mint célra szervezett
organizmussal szemben. Ezután követ-
kezik tehát az együttes érzelmi, szellemi,
fizikai képességeinek és készenlétének
próbája. Következik a társulat játékere-
jének és fegyelmezettségének sine qua
nonja, de az egyes színészeknek - ponto-
sabban minden egyes színésznek az
ismételt pályavizsgája is.

Végül, de nem utolsósorban afféle
hídteherpróba-vizsgálatnak vettetik alá az
adott színház tűrő- és teljesítőképessége.
A vizsgálat végeredményének a közönség
reagálásából kell kiderülnie.

A Vígszínház - Ljubimov vezetésével -
január 25-én vizsgázott fölemelkedni
tudásból; a Bűn és bűnhődés premierjén.
Hogy miként, arra egyelőre Raszkolnyi-
kov szavával válaszolunk: „majd aztán".
Előbb írjunk le egy az ügy jelentőségéhez
képest röpke irodalom- és eszme-
történeti vargabetűt.

A regény
1865-ben Fjodor Mihajlovics Dosztojev-
szkij a Szegény emberek, A hasonmás, a
Sztyepancsikovo falu és lakosai, a Megalá-

zottak és megszomorítottak, valamint és
főként a Feljegyzések a Holtak házából írója
wiesbadeni tartózkodási helyéről levelet
intéz Katkovhoz, a mérsékelten liberális
Russzkij Vesztnyik szerkesztőjéhez:
„Reménykedhetek-e abban, hogy az Ön
lapjában elhelyezhetem regénye-

. A regény pszichológiai szám-adás
egyetlen bűntettről. Cselekménye mai, a
jelen évből való. Egy kispolgári
származású fiatalember, akit kizártak az
egyetemről s aki nagy nyomorban él .. .
különös, »befejezetlen«, de a levegőben
levő eszmék hatása alá kerül. Elhatározza,
hogy egy csapásra kitör utálatos, szorult
helyzetéből. Elvégzi, hogy megöl egy
öregasszonyt, egy címzetes tanácsos özve-
gyét, aki uzsorakölcsönöket ad ... azzal a
szándékkal, hogy boldoggá teszi vidéken
élő anyját, és megmenti a nővérét - ki
társalkodónő egy földbirtokosnál - a
földbirtokoscsalád fejének erkölcsi élv-
hajhász követelőzésétől, ami a leányt
bukással fenyegeti, aztán befejezi tanul-
mányait, elutazik külföldre, s ettől kezdve
egész életén át becsületes, valamint
szilárd és hajthatatlan lesz az »emberiség
iránti humánus kötelessége« teljesíté-
sében. Miáltal természetesen »jóváteszi
bűnét« is, ha egyáltalán bűnnek lehet
nevezni ezt az eljárást a süket, ostoba,
gonosz és beteg vénasszonnyal szemben,
aki maga sem tudja, minek él a földön, s
lehet, hogy pár hónap múlva magától el-
pusztulna úgyis."

„Annak ellenére, hogy az ilyen bűn-
cselekményeket iszonyú nehéz végrehaj-
tani, azaz csaknem mindig napfényre ke-
rülnek a bizonyítékok, és borzasztó sok

múlik a véletlenen, amely majdnem min-
dig fenyegeti a bűnöst, véletlenségből
nemcsak gyorsan, de sikerrel is végre
tudja hajtani vállalkozását."

„Csak egy hónap múlva jut cl a végső
katasztrófáig ... kibontakozik bűne teljes
pszichológiai folyamata. A gyilkosban
föltámadnak a megoldhatatlan kérdések,
szívét váratlan és előre nem sejtett érzel-
mek gyötrik. Az isteni igazság s a földi
törvény végül érvényesül, és úgy alakul,
hogy kénytelen saját magát följelenteni.
Rákényszerül, hogy inkább elpusztul a
fegyházban, de ismét visszatalál az em-
berekhez, mert az emberiséggel való sza-
kítás és a különállás érzése, melyre a bűn-
tett elkövetésének pillanatában azonnal
rádöbben, a végsőkig kínozza. Az emberi
természet és igazságosság törvénye
megköveteli a magáét. A bűnös úgy dönt,
hogy aláveti magát a gyötrelmeknek, hogy
jóvátegye, amit elkövetett ..."

A - némileg rövidített - idézet hosszú.
De nemigen mellőzhető. Hiszen
Dosztojevszkijé, s a maga nyilvánvaló
hevenyészettségében is az e l ső s valószí-
nűleg máig a legközvetlenebb és átfogó
értelmezése, jelentésösszefoglalása e kor-
szakos műnek, amiről egyik első kora-beli
kritikusa, Sztrahov, meghökkenve írta: „a
gyengébb idegzetűek kénytelenek
abbahagyni az olvasását". Legföljebb
azoknak nem tudott a bűnös időtlen-örök
modelljéről filozofikusan mélyebbet
mondani, akik bizonyos Shakespeare-től
betéve tudták a Macbethet: „Csak a
természeted aggaszt; túl sok benne a jó-
ság teje, semhogy egyenes célra törj.
Lennél hatalmas, becsvágyad sem hiány-
zik, de hiányzik a kellő gonoszság."

Ugyanez a Sztrahov a (Turgenyev: Apák
é s fiúkjában is megörökített) nihilizmus
tragédiájának vélte a Bűn és bűnhődé s t .
Erről az értelmezésről egyébként tudjuk,
hogy Dosztojevszkij szóban egyetértett
vele. A többi értelmezéskísérleteket és
magyarázatokat - számuk földeríthetetlen
már nem erősíti meg az írói jóváhagyás.
Nagy részük éppúgy lehet
belemagyarázás és hamis interpretáció,
vagy elfogult, torz részigazságok kieme-
lése e műből, ,mint ahogy felfoghatók

Dosztojevszkij a Vígszínházban
A Bűn és bűnhődés Ju r i j Petrovics Ljubimov rendezte előadása az évad kiemelkedő

eseménye. Az alább következő tanulmányok különböző nézőpontokból vizsgálják a bemutatót.

Iszlai Zoltán elsősorban irodalmi-dramaturgiai elemzést végez, Almási Miklós az előadást
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A cikkekben mutatkozó „átfedések", az egyes mozzanatok egymásnak részben ellent-mondó

értékelése serkentik az előadásról folyó hasznos vitát.



Dosztojevszkij-Karjakin-Ljubimov: Bűn és bűnhődés (Vígszínház). Kútvölgyi Erzsébet
Szonya szerepében

zolóképességét csak Shakespeare-hez
mérhetőnek állítja, és - 1913-ban - leírja,
hogy „torz érzésvilágát ellenségesnek
érzem, de ha őt magát egészben veszem,
akkor természetesen ő a legnagyobb az
összes nagy orosz szenvedő közül... És
őszintébb is, mint Lev Tolsztoj".)

A szovjet korszak első évtizedének
végén keletkezett - Lunacsarszkij,
Grosszman és mások tanulmányai, élet-
rajzai mellett - Bahtyin minden mai
értékelésnél megkerülhetetlen, termékeny
interpretációja a kiemelkedő Doszto-
jevszkij-művek úgynevezett „interszub-
jektív polifóniájáról". Ami (leegyszerű-
sítve) egyebek közt azt jelenti, hogy Dosz-
tojevszkijnél az ábrázolás tárgyává lett
eszme jelenik meg regényként. Méghozzá
rendkívül drámai formában. Hiszen az
eszméket jellemekként megtestesítő (és
azokat nem szócsövekként hangoztató
vagy külsődlegesen képviselő) szemé-
lyiségek között állandó kommunikáció jön
létre. Csakis ebben az örökös eszme-csere-
áramlásban létezik a (kategorikus
gondolkodásmóddal nehézkesen befog-
ható) dosztojevszkiji lényeg, amely az
1972-es legjobb magyar monográfia
szerzője, Fehér Ferenc szerint nem más,
mint „a polgári individuum válságtüne-
teinek reprezentációja", „a korai érettség
pusztító betegségeinek végső érvé-nyű
összefoglalása".

Kevésbé teoretikusan és kizárólag a Bűn
és bűnhődésre vonatkoztatva a meg-
határozás körülbelül annyit tesz, hogy az
ember (a polgári individuum) örökké
vergődik a szabadság s a boldogság ellen-
tétében. Ha egyenként, a közösségtől
szabadon, korlátok nélkül keresi boldog-
ságát (és boldogulását) akkor a bűn ma-

gányába (s a magány bűnébe) sodródik.
Feloldania e válságot, vagyis a képzelhető
valódi boldogság forrását megtalálnia
csupán a részvételben lehetséges. Azaz -
miként Török Endre is kifejti XIX. századi
orosz irodalomtörténetében - osztoznia
kell a közös emberi sorson. Vállalva
embertársai megpróbáltatásait, alá kell
vetnie magát a szenvedés kötelmének és
közösségének. Az erkölcsi posztulátum-
rendszer, ami egyúttal társadalmi köve-
telések - mai szóval: elvárások - szöve-
vénye is a közösségben élő egyénnel
szemben, ennyire tisztán és kristályosan
egyetlen más későbbi (1866 utáni) Dosz-
tojevszkij-műben sem jelentkezik. (Bár
például a Karamazovokban még egyete-
mesebbé bonyolódik.)

A viszonylagos áttekinthetőség (elég
csalóka) látszata és színfalhasogatásra is
szólító drámai nagyjelenet-technikája
okozhatta, hogy az „orosz Homérosz" e
munkáját alkalmazták a legtöbbször és a
legszívesebben színpadra, s hogy az
átdolgozók nemegyszer megkísérelték át-
ömleszteni szinte a teljes epikai tartalmat a
dramatizálásokba. Más kérdés (és nem
lenne érdektelen végigvizsgálni), hogy a
koncepciózus, tehát számba jövő drama-
tizálók - az értelmezőkhöz-magyarázók-
hoz hasonlóan - óhatatlanul projekciót is
alkalmaztak (nyersebben: elkövettek) a
műnél. Ha nem is mindig vittek bele kí-
vülről valami rokoneszmét vagy kivált
tendenciát, nem tudtak és nem is tudhattak
szabadulni az időszerű mondanivaló
kiemelésétől, a jó szándékú aktualizálástól.
Hiszen a Dosztojevszkij utáni iroda-lom-
és eszmetörténetnek- korszakok, filozófiai
áramlatok, világszemléleti divatok és
meggyőződések, valamint országok szerint
- megvan és meglesz a Raszkolnyikov-
problémáról, a macbethi lázadó-őstípusról
a maga képe. Ljubimovnak (és a
szerzőtársként szereplő J. F. Karja-kin
filozófiatörténésznek) is megvolt. Ennek
realizálását láttuk a mostani, víg-színházi
előadásban, mely a nálunk szín-re került
változatok közül a sorban a hatodik.

Magyarországi dramatizálások
Az elsőt Vajda László és Moly Tamás ké-
szítette, a Népszínház-Vígoperában ren-
dező Hevesi Sándor felkérésére. 1907.
október huszonnegyedikén volt a bemutató
- Csortos Gyulával a főszerepben.
Másodikra a francia Gaston Baty világ-
sikerrel kipróbált háromfelvonásosa ért el
(1933-ben) a Magyar Színházba. Heltai
Jenő fordítását Bródy Pál rendezte; Rasz-

e végtelenül gazdag tartalmú és sokje-
lentésű alkotás újabb és újabb „elsajátí-
tási" kísérleteként.

Bakcsi György 1970-ben megjelent
magyar Dosztojevszkij-monográfiája
közel negyven oldalon foglalja össze
(váz-latosan) az értékeléseket. Itt csak a
legjellemzőbbeket érdemes áttekinteni,
hogy plasztikusabban láthassuk
viszonyukat a budapesti színházi
bemutató létrehozói-nak generális
elképzeléséhez.

A hatvanas évek közepétől szlavofil
irányzatot követő Sztrahov mellett az
orosz forradalmi demokraták második
nemzedékéhez tartozó Piszarev vélemé-
nye érdemes figyelmünkre. A regény
szociografikus vonásait, a nagyvárosi
élet sivárságának megjelenítését
becsülte nagyra. Karikaturisztikus
törekvést egy másik forradalmi
demokrata, Jeliszejev fedezett föl benne.
Vlagyimir Szolovjov, a teológus és
filozófus, ugyancsak személyes barátja
és veszélyes kisajátítója az írónak.
Három beszédével megnyitja a
tendenciózus Dosztojevszkij-
megfejtések sorát. Kiemeli
eszkatologikus, istenkereső motívumait.
Prófétává degradálja illetve
emberteleníti Dosztojevszkijt. Az író
másik híres követője, Merezskovszkij -
kit első irodalmi kísérleteivel és apjával
együtt Dosztojevszkij kizavart házából -
a „misztikus orosz lélek" legendakörébe
illesztette be a Raszkolnyikov-regényt.
A miszticizmust és a népies
szektásságot a nihilista „forradalom"

elítélésével együtt varrja az író nyakába
később a prózaíró Andrej Belij.
Didaktikus irányban fejlesztette - helye-
sebben egyirányúsította - tovább a dosz-
tojevszkiji komplexitást a kiváló
Leonyid Andrejev. Gorkij művei alapján
„gonosz zseninek" tartja elődjét.
(Jóllehet ábrá-



kolnyikov Baló Elemér, Marmeladov
Kabos Gyula, Porfirij Törzs Jenő volt.
(Ennek az előadásnak egyik kritikusa írta
le, nyilván a „nagyérdemű" felvilágosítása
érdekében a következő - Karinthy Frigyes
Szinopszisába illő - kivonatot:
„Raszkolnyikov előre megfontolt
szándékkal megöl egy uzsorás
öregasszonyt, s utóbb jelentkezik, hogy ő
a gyilkos.")

Ezt a változatot 1962 októberében még
egyszer bemutatták nálunk, az akkori
Jókai Színházban. Szép sikerrel ment, de
(ez is korjellemző reflex) riadt igazgatói
mentegetőzés kíséretében. („Egyébként
azt, hogy színházunk eredeti jellegét,
célkitűzését nem adja fel, mi sem bizo-
nyítja jobban annál, hogy Dosztojevszkij
bemutatója után mai témájú új magyar da-
rabok egész sorát kívánjuk színre hozni".)
Az Arisztokratákkal párhuzamosan játszott
darabot Egri István rendezte. Rasz-
kolnyikovot Keres Emil, Porfirijt Rozsos
István, Marmeladovot Kovács Károly
alakította, utóbbi: revelációszerűen. E
felújításról írta kritikájában Almási Mik-
lós: „Dosztojevszkij újra kortársunk lett."

Igaz, hogy Pécsett már az előző év
decemberében bemutatták az akkor a
Szovjetunióban „standard", háromfelvo-
násos Radzinszkij-feldolgozást, Turián
György rendezésében, Fülöp Zsigmond-
dal és Tánczos Tiborral a férfi főszere-
pekben, a bemutatónak azonban csak
„helyi" visszhangja maradt.

A harmadik külföldi dramatizáló, aki-
nek munkája nálunk közönség elé jutott a
Művész Színházban, Rodney Ackland. Őt
- úgy tetszik - mindenekelőtt a vizs-
gálóbíró, Porfirij figurája izgatta. Talán
nem is véletlenül. Hiszen két évvel az
emberiség legnagyobb bűne, a második
világháború után, 1947-ben vagyunk. És
jó néhány országban javában folyik ré-
szint az őszinte, részint az önigazoló
lelkiismeret-vizsgálat. A magyar sajtó az
elő-adást vegyesen dicséri. De
Dosztojevszkij védelmében - ahogy
Örkény István akkor csípősen
megjegyezte - „a kritika csaknem
egyhangúan sivalkodik". Ackland
föltehetően mégiscsak elvetette kissé a
sulykot a bátor eltérésben a regény
lényegétől. Érdekes végül, hogy a tele-
víziónak készült - feszes és drámai - dia-
lógusváltozatban Gyurkó László is Por-
firijt teszi meg abszolút főszereplőnek. (Ő
azonban már a címadással ( A bűnös)
hangsúlyozza, hogy a hatalmas, polifon
prózaműnek csak egyetlen szólamát
játssza végig: a vizsgálat lélektanát. (A
tévé 1972 márciusában adta a feszes
szerkeze-

tű játékot. Haumann Péter remekelt a
humánum igazságát reprezentáló, de saját
defektusokkal is ellátott vizsgálóbíró
szerepében; az átdolgozás tavaly nyom-
tatásban is megjelent Gyurkó László Utak
című kötetében).

Egy mai Raszkolnyikov

Jurij Petrovics Ljubimov, a szovjet szín-
ház nagy egyénisége vadonatúj drámai
szöveggel érkezett 1977 augusztusában
Budapestre, hogy a (hat hónappal ké-
sőbbi) bemutatót előkészítse. (Ügy is,

mint egy Dosztojevszkij-sorozat első
darabját.)

Ljubimov, amint ezt az Avrora című
folyóiratba 1974 októberében írt tanul-
mánya ( A harmónia algebrája) bizonyítja,
mióta a Vahtangov Színház egykori
Scsukin-stúdiósaival megalapította a sa-
ját színházát, rendezői fejlődésének és
fölfogásának beérett szakaszába lépve
találkozott az új Bűn és bűnhődés előadói-
val. Kiteljesítve önnön színházi műhe-
lyének indító „Brecht-vonalát"

(A
szecsuáni jólélek, Tíz nap, amely megrengette a

Marmeladov: Garas Dezső



világot, Anya), rengeteg tapasztalatot
merítve kortársi és klasszikus-oratorikus
líraszínházának előadásaiból (Elesettek és
é lők, a Jeszenyin-, a Majakovszkij-, a Pus-
kin- és Voznyeszenszkij-összeállítások) a
nagy hatású prózaművek adaptációiból
( A hajnalok itt csendesek, Mit tegyünk ?, A
Mester é s Margarita), s felvértezve világ-
irodalmi és nemzeti klasszikusok sajátos
szcenírozásának izgalmas eredményeivel
(Shakespeare, Molière, Osztrovszkij)
nemcsak adott színházának és társulatá-
nak, de a maga drámai anyagközelítésé-
nek is kialakította határozott alapelveit.
Kis túlzással azt mondhatnánk: maxi-
mált, öntörvényű eljárásait.

Ezek az alapelvek meghatározzák a
rendezés számára kiválasztandó „irodalmi
anyag" jellegét. A rendező olyan emberi
egzisztenciánkat érintő műveket választ,
amelyek mondanivalója az adott
időszakban - személyes véleménye sze-
rint - rendkívül fontos. Ezért érdemesek a
bemutatásra, magyarán: példázatosak.

Megkerülhetetlen axióma az is Lju-
bimovnál, hogy a művek témája valami-
lyen, megközelítésben foglalkoztassa és
nyugtalanítsa a mai nézőket. „A színház-
nak ugyanis nincs meg az a lehetősége,
hogy türelemmel kivárja a kortársak
megértését, mint ahogy erre egy író vagy
képzőművész alkotásának ideje lehet." A
színháznak ezen felül alkalmazkodnia
kell a korszerű hatáskeltés kialakult szo-
kásrendjéhez is.

Az így kiszemelt és a nézőkre orientált
darab, pontosabban: alapszöveg ezért
kényszeríti a rendezőt, hogy „magára
vállalja az író kötelezettségét is, hogy
megkeresse a nem-színházi anyag szceni-
kus megszervezésének módszereit", és
megvalósítsa a rendezői színház alapelvét
a dramatizálás praxisában.

A legfontosabb alapelv persze az így
előkészített „anyag" konkrét megrende-
zése, ahol ismét maradéktalanul érvénye-
sül a rendező teljes egészében előre elkép-
zelt s a díszlettervezővel, komponistával,
mozdulatkoreográfussal gondosan egyez-
tetett előadásterve. Végül a színész -
egyéni adottságait az előadásterv keretein
belül a legmesszebbmenőkig érvényesítve
- a rendező által kitűzött feladatokat
amennyire képességeitől telik, teljes erő-
bedobással megvalósítja. („Végtelenül
boldog vagyok - fűzi ehhez hozzá Ljubi-
mov -, ha egy színész az előadásról való
felfogását beleviszi a szerepbe, ezt
rendkívül szívesen is veszem. De az, hogy
a színész az én elképzelésemet a darabról
kifordítsa vagy felborítsa, nem

megy. A színház kollektív művészet. De
naiv dolog azt hinni, hogy a színész és a
rendező az előadás létrehozásának folya-
matában egyenjogú. Ezek különböző hi-
vatások. A rendező fogalmazza meg az
előadást, ő az alkotó.")

A rendezői elvek ilyen következetes ki-
fejtését természetesen igen sok rendező
elmondja. De csak kevesen érvényesítik
konzekvensen a gyakorlatban. A saját
színházi műhelyét ilyen elvek szerint
működtető Ljubimov pontról pontra
megvalósítja. Például így:

Fölfedezte (mindenekelőtt), hogy a
közismert Dosztojevszkij-műből közvet-
lenül napjainkhoz szóló, fölerősíthető
mondanivaló-t lehet kiolvasni. Ezért mai
példázattá lehet „kihegyezni" vagy át-
formálni. Van ugyanis a mai fiatal nem-
zedékben egyfajta hajlandóság Raszkol-
nyikov felmentésére. Pedig - ez a hős
„olyan extrém tendenciát képvisel, amely
káros és a fejlődést akadályozza. Ahány-
szor csak a kezembe veszek egy újságot,
mindenütt Raszkolnyikovokkal találko-
zom" - jelezte ellenbizonyító szándékát
Ljubimov egy tévéinterjúban. A színpad-
ra készített dráma társszerzőjének, J. P.
Kulikov irodalomszociológusnak emlé-
keztető feljegyzései is rímelnek az interjú
mondataira. „Az előadás nem a mono-
mániáról szól, hanem egy ember ketté-
hasadásáról. Arról, hogy ez az ember ön-
magát áldozza-e föl a többiekért, vagy
másokat önmagáért . . . , a kettéhasadás
nem azt jelenti, hogy valaki egy helyes cél
érdekében néha helytelen eszközöket is
alkalmaz, hanem azt, hogy az eszközök
megváltoztatásával megváltoznak a célok
is. Ez az, amit az emberek önmaguk előtt
félnek beismerni."

Egy szélsőségesen individualista (ult-
rabaloldali? terrorista?) bűnöző bűnhő-
désének folyamatát kell hát látnunk a
színpadon Elbert János magyar fordítá-
sában. Bűnözőét, akit nemigen sajnálunk,
mert tette haladásellenes. Mivel eszközei
rosszak, célja - eszme - sem lehet jó.
Tettén kívül kiindulópontját is
egyértelműen el kell ítélnünk. Nem is-
merhetjük el emberinek azt a jogát, hogy
„kísérletet végez önmagán", kipróbálja,
hogy képes-e a nagy határátlépésre, a
gyilkosságra. „A dolog lényege: senki
nem kísérletezhet önmagán úgy, hogy
közben másokkal ne kísérletezzen",
mondja az emlékeztető feljegyzés, egy-
fajta didaktikus tanulságot előlegezve.

A színdarabkoncepció kétségtelenül a
regényből való. De szűkítettebb, egy-úttal
célratörőbb és konkretizáltabb az

ilyen éles logikával átfoghatatlan, sokje-
lentésű Dosztojevszkij-műnél, melynek
rétegezettségét a színpadi, lírai-polifon
előadás van hivatva pótolni és reprezen-
tálni. Egy-két félmondat kivételével
minden lényeges replika és számos jelenet
sorrendje Dosztojevszkijé. Meddő
próbálkozás volna mégis a színpadi szöveg
funkcionális összehasonlítása a regénnyel,
bár annyi bizonyos, hogy aki ebbe az
előadásba „beül", jól teszi, ha a regényt
előtte föleleveníti.

Érdemes felfigyelni arra is, hogy a gyil-
kosságot megelőző fejezetek és a gyilkos-
ság a koncepció jegyében (s nem holmi
időkímélési, húzási okokból) maradtak ki
a darabból. Dosztojevszkij az első hét
fejezetben még a bűntelen, a szánható, a
világ bántásaitól szenvedő, hamletien
töprengő Raszkolnyikovot ábrázolja. Ne-
künk nézőknek rögtön a gyilkost kell
megismernünk, hogy - az első fejezetek-
ből utólag átemelt-magyarázó körülmé-
nyek ellenére belássuk tette lelki és társa-
dalmi összetevőinek lehetetlenségét, majd
elemző úton végigkövethessük összetö-
rését és bűne nyilvános beismerését. Ez-
által feldúlt, de nem együttérző tanúi le-
hetünk visszatérésének a - bűneiket
vállaló és meg nem ideologizáló - bűnö-
sök (szenvedők) közé.

Az előadás „menetrendje"
A Bűn és bűnhődés ljubimovi változatának
(vulgárisan vázlatos) „szövegmenetrend-
je" a tétel kimondásával kezdődik. Porfirij
vizsgálóbíró néma feltűnése, majd a teljes
szereplőgárda felsorakozása után a
Raszkolnyikovot alakító szereplő felol-
vassa a mai fiatalok említett félreértését
mutató iskolai dolgozat egy mondatát.
(Erre zuhan le a színpadra először a bűn-
tett színhelyét jelképező díszletelem.)
Ezután, már Raszkolnyikovként, mono-
lógba kezd. Lenézően beszél az egyetemes
boldogság elérhetetlenségéről. Elmélke-
dik a vakmerő egyén jogairól a hatalom-
hoz, majd Nasztaszjával, a szállásadónő-
vel ismerkedünk, akivel Raszkolnyikov
tárgyal ugyan, de akit alig vesz ember-
számba.

A következő kocsmajelenetben a rend-
őrnyomozó, Zamjatov és Raszkolnyikov
találkozik. A főhős kihívóan tereli a
gyilkosságra a szót. (Elmondja, miként
csinálná ő.) Most a részeg Marmeladov
lép fel. Elbeszéli Szonya lánya sorsát,
monológban bánja bűneit, reménykedik
az isteni bocsánatban, ami nélkül nem
volna érdemes élnie. Raszkolnyikov sem
az isteni jóságban, sem az emberi méltó-



ságban nem hisz. Megkapja azonban anyja
levelét az anyát játszó színésznő mondja el
a (regénybeli) levél rövidített változatát.
Értesül húga házassági tervéről a gazdag,
öntelt Luzsinnal. Rájön, hogy Dunya a
prostituált Szonya Marmeladováéhoz
hasonló áldozatot akar hozni - őérte.

Ekkor esik át az első lázálmon: a gyil-
kosságot jelképező, úgynevezett „bűn-
bölcső" újból leereszkedik, s Nasztaszja a
levesestányérból vért önt a betegen
hallucináló főhős felemelt lepedőjére.

Ezután tűnik fel Mikolka, a mázoló, s a
gyilkosság után elejtett smukkot a
kocsmában elzálogosítja. Razumihin is
fontosat közöl első belépésekor barátjával,
a lázas Raszkolnyikovval: gyereket
találtak az uzsorásnő mellett kényszerű-
ségből megölt Lizaveta hasában. Hama-
rosan színre kerül Dunya kényszervőle-
génye, Luzsin is, de előbb Mikolka siker-
telen önakasztási kísérletét akadályozza
meg (intermezzóban) Porfirij és Zamjatov.

Luzsin kifejti véleményét az értelmes
önzésről. Raszkolnyikov (itt a regénynek
megfelelő szituációban) gúnyosan figyel-
mezteti: az elmélet igazolja az önző célból
elkövetett gyilkosságot is. Később a fő-
hős kimegy a pétervári éjszakába, a pros-
tituáltak közé. Itt éri a második lázálom. A
bűnbölcső harmadszor is köréje zuhan,
aztán monológot mond az életszeretetről
és az emberi aljasságról.

Marmeladov halálával lép előtérbe
annak tüdőbajos felesége, Katyerina
Ivanovna sorsa, aki a hiábavaló papi vi-
gasztalásra szaggató köhögéssel és véres
zsebkendőjének felmutatásával válaszol.
Raszkolnyikov pénzt ad Szonya család-
jának a temetésre, megkéri Szonya kis-
testvérét, hogy imádkozzon érte („minden
eshetőségre").

Szobájában a családját találja. Megem-
líti nekik, hogy beteg és hogy Luzsint
kiakolbólította. Végül Razumihin kísé-
retére bízza őket, ez pedig egy vidám je-
lenetben hazakíséri a Raszkolnyikov-
hölgyeket szállásukra. Közben Mikolka
vallatása folyik. A mázoló elismeri, hogy
az ékszert lopta.

Anyjáék újabb látogatásakor Dunya és
Raszkolnyikov vitatkoznak. (Az édes-
anyát koporsóra emlékezteti fia szobája.)
Szonya is megérkezik, a nők tartózkodóan
megismerkednek, Szonya invitál apja
halotti torára.

Razumihin kíséretével - Raszkolnyikov
első látogatása jön Porfirijnél. A fe-
nyegetően leereszkedő bűnbölcső alatt

megvitatják a felsőbbrendű ember sza-
badságáról szóló cikket, és Razumihin -
mai nézők felé irányított pozitív - nagy<

monológját mondja a sematizáló
társadalmi elméletek ellen az eleven élet
védelmében. Végül szóba kerül a bűn
kiindulása, a napóleoni gondolat is, mely
átvezet a harmadik álomvízióba, a gyil-
kosság visszajátszásához.

Szvidrigajlov (légyfogó mozgásokkal)
belép az alvó Raszkolnyikov szobájába.
Beszélgetést folytatnak kettejük azonos
jellemvonásairól, Szvidrigajlov Dunyához
való viszonyáról, Dunya váratlan
örökségéről és egy közelgő, titokzatos
utazásról. Majd gunyoros szakítási jelenet
következik Luzsinnal. Ennek végén bízza
rá családját Raszkolnyikov Razumihinre
(először ismerve el leplezetten a
gyilkosságot).

Raszkolnyikov Szonyához megy. Pró-
bálja megingatni a lányt istenhitében.
Aztán kénytelen letérdelni az emberiségét
képviselő szenvedése előtt. Olvastat-ja
vele a Bibliából a Lázár föltámadását,
majd - hiába - szeretne közös vonást ta-
lálni kettőjük „határátlépése" között. A
„dolog" - a gyilkosság - másnapi beval-
lásának ígéretével (a leereszkedő vasfüg-
göny előtt) végződik az első felvonás.

Ugyanitt indul a második. Porfirij és
Raszkolnyikov másodszor találkozik. A
hosszú jelenet csúcspontjai: a vizsgáló-
bíró hasonlata a lepkéről, mely nem tudja
elkerülni sorsát, Raszkolnyikov kitörése
és követelőzése, hogy ne játsszanak vele
bújócskát, s végül a váratlan fordulat:
Mikolka vallja, hogy ő a gyilkos. Ez arra
készteti Raszkolnyikovot, hogy újból
fölvegye „a harcot".

A következő rész a Marmeladov család
széthullásának előzményeit ábrázolja. Lu-
zsin és a haladó, hasznos eszmékért osto-
bán lelkesülő Lebezjatnyikov párosa után
Marmeladov tragikomikus halott-
búcsúztatója jön, Szonya megvádoltatá-
sával és Luzsin provokációjának nyilvá-
nos lelepleződésével.

Most ismeri be Raszkolnyikov Szonyá-
nak a gyilkosságot. Itt próbálja megindo-
kolni bűnét az emberek leköpni való tetű
voltával; ez azonban a lányt felháborítja,
és követeli a főhőstől bűne beismerését,
amit ő mindig visszautasít, a kereszt
vigaszával együtt.

Katyerina Ivanovna megőrülésének,
halálának hosszú jelenetét követően a
vizsgálóbíró jön el Raszkolnyikovhoz,
harmadik, utolsó találkozásukra. Kifejti,
hogy általában megkapó, de veszélyes az
ifjúság láza, lelkesedése. A szenvedést

vállaló Mikolka is önveszélyesen rajong.
Az igazi bűnösnek - Raszkolnyikovnak -
viszont emberi kötelessége az élet meg-
vetése helyett a bűnhődés keresése. S ha
netán öngyilkosságba menekülne, akkor
is be kell vallania a bűnt az ártatlan élet, a
másik fiatalember védelmére.

Az újból fellépő Szvidrigajlov cinikus
mesélgetései felháborítják Raszkolnyi-
kovot. De az kigúnyolja és szemétnek
nevezi, amiért nem mer vagy a bűnével
együtt élni, vagy az öngyilkosságot vál-
lalni. Szvidrigajlov nagyjelenetét látjuk
ezután Dunyával. Eldördül az első revol-
verlövés; a lány elájul és megmenekül,
majd Szvidrigajlov erotikus álomvíziója
következik, és a közönségtől való bú-
csúzása után, a második revolverlövéssel,
öngyilkossága.

Raszkolnyikov - igaz, még minden
meggyőződés nélkül feljelenti magát.
Kisvártatva meg is hallja - hangszórón át
- az ítéletét. Most már csak Lebezjat-
nyikov fontoskodó-dicsőítő rikkancs-
kodása és nézőtéri szaladgálása van hátra,
valamint a némajáték-epilógus. A
börtöntársak fenyegetése és Szonya
állhatatossága megtöri Raszkolnyikovot.
A záró-képben leborul az ártatlanságot és
büntet-lenséget szimbolizáló gyermek
előtt. (Hogy a nyitó- és zárókép álom-e
vagy másfajta képzeletmegjelenítés, azt
Ljubimov nem jelzi; nyilván nem is
akarta határozottan eldönteni.)

Ljubimov színpada

A regény ismerői ebből a felsorolásból
rekapitulálhatják: Ljubimov nem forgatta
fel különösebben a regényrendet. Nem
változtatta meg radikálisan a szereplők
szövegbeli megnyilatkozásaiból kitűnő
jellemrajzát sem. Kivéve Raszkolnyiko-
viét, akinek jellemcsonkítását az aktualizá-
lás érdekében végrehajtotta. Marmeladov,
katyerina Ivanovna, Razumihin eredeti
karaktere azonban szabadon ki-
bontakozhatott az előadásban. A Rasz-
kolnyikov család egymásra utaló
jellemviszonylatainak sokoldalú
bemutatására viszont nem maradt részint
játékidő, részint elvi lehetőség. Hiszen a
fiú egy-értelmű bűnöző mivolta nehezen
adott volna módot a rokonszenves családi
vonások kölcsönös kidomborítására.
Raszkolnyikov megátalkodottságához
képest változott az epikai Szonya jelleme
is. A Marmeladov lány (különösen a
párosjelenetekben) szinte második
Porfirijként oktatja ki Raszkolnyikovot,
akinek érve-lése mindvégig megtörik
Szonya rejtetten és öntudatosan agresszív,
csöppet



sem szelíd, ostorozó hitű szilárdságán.
Porfirij esendő okosságának és megértő
humanitásának dialektikáját nagyjából
átmenti ökonomikusra nyesett színpadi
szövege. A harmadik találkozás végén
elejtett hangsúlyos félmondata: („Mikol-
kát nem hagyom") azonban szájbarágó és
direkt. A (Raszkolnyikovhoz hasonlóan)
hazug eszméket terjesztő, egoista, illetve
öncsaló Luzsin és Lebezjatnyikov erősen
karikírozott figurákká váltak.
Ostobaságuk nem annyira szövegükből
(ennek csak szócsövei), mint inkább
színpadi megjelenésük külsőségeiből de-
rül ki. Ettől lesznek rikítóak és harsányak.
Szvidrigajlov pedig bőbeszédűségben
szenved.

A színpadi hatáskeltés szövegén kívüli
eszközeit minden bizonnyal ebben az
előadásában használja a legbőségesebben,
legsokkolóbban Ljubimov. Nem véletlen,
hogy a már említett tévéinterjúban a
főszereplő Kern András „a fényekről,
hangokról, hangsúlyokról, mozgásokról"

adott rendezői instrukciók után sorol-ja a
rendezőnek a világnézetekről, gon-
dolkodásról, irodalomról a próbák kez-
detén elmondott megjegyzéseit.

A díszlet (David Borovszkij munkája),
bár használható és főként sokatmondó;
ha különleges is, önmagában nem túlzot-
tan látványos. Talán még hangulatilag
sem tesz hozzá feltűnően sokat az elő-
adáshoz, mint ahogy jánoskúti Márta
jelmezei is célszerűen jelentéktelenek.
Sokkal fontosabb, hogy ritkán láthattunk
Magyarországon ennél többet játszó
díszletet; szerepe bizonyos szempontból
túltesz még a ljubimovi H a m l e t híres
„allzweck-függönyén" is. A színpad
fölött Damoklész-kardként lebegő, úgy-
nevezett bűnbölcső ugyanis itt nem olyan

sokjelentésű szimbólum, minta függöny.
Nagyon is egyértelmű (és egyúttal bru-
tális-naturálisan konkrét): az elkövetett
bűnt jelképezi, amely testi-lelki agyon-
nyomással fenyegeti a bűnöst. A bűn-
sajka hangeffektusokkal és álomzenék-
kel egyeztetett mozgása külön tanul-
mányt érdemelne.* (Mint ahogy nem
lenne tanulság nélkül általában sem Lju-
bimov díszletdinamikájának részletes
elemzése; több rendezését alapul véve.)

Fontos járuléka az előadásnak a szinte
állandóan kísérő, jelző-értelmező zene.
(Ediszon Gyenyiszov szerezte.) Csaknem
valamennyi szereplőnek és minden fon-
tos témának van visszatérő zenei motí-
vuma, frázisa, vezérszólama. Hol külön-
külön hangzanak fel, hol pedig egymásba
úsznak, ölelkeznek, néhol szinte szimfo-
nikus bonyolultsággal zeneileg is
lejátsszák a jelenet drámáját, nemcsak
egyszerűen aláfestik vagy sugallják
ennek hangulatát. Különösen
emlékezetes a szenvedés és bűnbánat
„goszpogyi pomiluj" pravoszláv
egyházzenei férfikórusa és a mozarti
ihletésű „üdvmotívum", a szenvedéstől-
megtisztultság leánykórus-egzaltációja,
amely elválaszthatatlan Szonya
személyétől. Pregnáns belépőzenéket ka-
pott még Szvidrigajlov, Marmeladov és
Luzsin (az utóbbi afféle ironizált- fellinis,
sztravinszkijes - bohóczene). Ütőhang-
szerek (triangulum, xilofon, órakongás)
jelzik a gyerekszereplők, és - meglepő
módon - Porfirij fellépéseit. Jórészt
Porfirij jelenlétével kapcsolódik össze a
vallatás zörejzenéje, amely leginkább ru-
góra járó fogaskerékszerkezet csigázás-
képzetet keltő hangjára emlékeztet. Vé-

*A Bűn és bűnhődés képi világáról
Böszörményi Katalin tanulmányát
közöljük. (A Szerk.)

gül Raszkolnyikov előző életét, Péter-várt
és Razumihint egy hol felgyorsuló, hol
lelassuló ritmusú hegedűdallam képviseli
(a „goszpogyi pomiluj"-on, a bűn-
akkordon és az üdvkóruson kívül e z t a
„valse triste"-et viszik haza a nézők a
döbbenetesen ható előadásból).

Hátravan még a ljubimovi hatáskeltés
legfontosabb - mert leginkább saját
nyelvként beszélt - eszköze, a színpadi és
nézőtéri fénysokkolás, fénydiagnosztika és
fényterápia; az eizensteini filmiskolától
átvett effektusforma színpadra alkalmazott
művészete. A fényhatás maximumából a
közönséget azonnal az elején részelteti
Ljubimov. Repülőtéri erősségű reflektorral
„ébreszt fel" bennünket a szereplők
bevonulásakor, jelezve azt, hogy jó lesz
összeszednünk magunkat, mert nem
langyos színházi este következik, jelezve
azt is, hogy alkalomadtán könnyen a darab
szereplői lehetünk. A nagy fényszórót
később már csak módjával - de az utolsó
némajáték előtt ismét koncentráló
fegyelmező eszköznek - használja, egy-
részt, hogy figyelmünk végső megfeszí-
tésére ösztönözzön vele, másrészt, hogy
rádöbbentsen: a színpad szigorúan felvi-
gyázott börtönné változott.

Ismeri természetesen a rendező - ahogy
erre Molnár Gál Péter a Népszabadság
1978. II. 2-i számában rámutatott - a
szokványos, „atmoszférikus" fényhasz-
nálatot is. A díszleteket többnyire csak
tompított reflektorfényekkel világítja be. A
„bűnbölcsőt" - kórházi-hullaházi kék
tónusokkal „szivárgó világítással" juttatja,
amikor kell, a látómezőnkbe.

Ijesztően változatos játékokat tud
produkálni ezenfelül unos-untalan fel-
használt minifényszóróival, „fénygép-
pisztolyaival". A Bűn és bűnhődésben vizs-
gálati sugárnyalábként, stroboszkopikus
hangulatszaggatókként és nézőrettentő-
ként is működnek. A szereplők (mindegy,
hogy melyik szereplő) kezében, az általá-
nos, ma is problematikus világszemléleti-
lelkiismereti kérdések felvetésekor való-
sággal provokálnak. Ha ezek az aktuali-
zálható szövegrészek eléggé hosszúak, a
rendező nem habozik a nézőtéri világítást
is ránk gyújtani. Hadd essünk ki a szín-pad
nyújtotta elálmélkodásból vagy an-
dalodásból. Hadd nyugtalankodj un k
gondolkodásra kényszerítettségünk ku-
tyakötelessége miatt. A nagymonológok
csaknem mindegyikét világos nézőtér előtt
mondják cl a színészek.

A fénymasinéria különösen az első
felvonásban bizonyul abszolút precíz-

Raszkolnyikov és Porfirij vizsgálóbíró: Kern András és Tordy Géza



nek; a második (rendezői szemszögből
egyébként is kuszább, eleresztettebb,
túlbeszélt) felvonásban helyenként már
csak rutinszerűen és nem mindig „pá-
szentosan" gyulladnak ki, váltanak inten-
zitást a fényforrások. A darab háromszori
megtekintése után az is bizonyossá válik,
hogy az első rész lenyűgözően konzekvens
és drámai szereplőmozgatása hirtelen
töredezett lesz a második részben. Itt üt
vissza az a koncepció, hogy Raszkolnyikov
csak a veszedelmes terrorista, nem pedig -
stagnálásaival együtt is - valahonnét
valahová fejlődő jellem. A második
részben ezért tűnik időnként teljesen el,
amit természetesen azzal is
magyarázhatunk (ha drámailag nem is
meggyőző a magyarázat), hogy romboló
szelleme mintegy átköltözik Szvidrigaj-
lovba, aki helyette játssza végig a társa-
dalmon kívülre került individuum sorsának
a másik lehetséges (önirtó) pályalefutását.

Színészi játék
Az együttes színészi játéka erőtlenebb,
mint akár az elmondandó drámai szöveg,
akár a hatalmas igényű előadási keret
(vagyis t látványokban érvényre jutó
ljubimovi Dosztojevszkij-értelmezés és
darabvíz ó).

Ennek több oka van. Érdemes őket két
másik Ljubimov-tanulmány, A hivatás és a
professzionisták védelmében illetve A

főrendezők szava fényében kissé közelebbről
megvizsgálni:

„Milyen színészről ábrándozom? -
kérdi Jurij Petrovics Ljubimov még
1965-ben. - Olyanról, aki nálunk, a
színházunkban nevelkedett. Helyesebben
arról álmodom, hogy színházunk
alkalmasnak bizonyul a komoly, a valódi
színésznevelésre. Szeretném, ha ez a
színész nem azt gondolná, hogy a színházi
művészet olyasmi, mint az élet,
hanem megértené, hogy ez ahhoz képest
valami másodlagos. Éppen ezért értelmet
is kell neki adni, ki kell találni, meg
kell alkotni azt. Az a kívánságom, hogy a
színész legyen képes az általánosításra ...
hogy érzékenyen fog ja fel a publikum ritmusát,
hogy kapcsolatba tudjon vele lépni, hogy
élesen, intenzíven tudjon dialogizálni, hogy
cirkuszművészként uralkodjék, teste és - nem is

tudom, hogy miként - a beszéde felett.''
(Kiemelés: I. Z.)

1973-ban pedig így nyilatkozik hajtha-
tatlan művészi szenvedéllyel: „Az
összehasonlítás a balettel vagy az
interpretáló

művészettel nemigen ragadja cl azokat a
színészeinket, akik messze távol vannak
egy táncos vagy muzsikus igazi
professzionalizmusától. A nyomorúság itt
csak az, hogy területünkön könnyen
takargat-ni lehet az alacsony szakmai
színvonalat. Ha egy énekes nem énekli ki a
magas cét, ha a balerina nem csinálja meg
a harminckét fouette-et, ebből tüstént
nyilván-valóvá lesz, hogy technikája
megkopott, és kvalifikációja csökkent. A
színész viszont megengedheti magának
(aki pe-

dig képletesen szólva nincs abban a
helyzetben, hogy harminckét fordulatot
tegyen, illetve kivágja a megfelelő hang-
magasságot), hogy gyakran vég nélküli
beszélgetéseket folytasson arról, hogy
ilyesmikre egyáltalán nincs szüksége;
mindez tulajdonképpen a rendező kitalá-
ciója csupán." Ha mindehhez még hoz-
závesszük a rendezői autarkiával kapcso-
latos korábbi idézetet - és ismét figyel-
meztetünk arra, hogy Ljubimov soha nem
beszél a „levegőbe" -, elképzelhető,
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micsoda kérlelhetetlen igényességgel kel-
lett megszerveznie az előadását a nem
saját nevelésű, nem megszokott, hanem új,
számára jórészt ismeretlen színészek
közreműködésével. Konfliktusok bőven
adódtak. (Erről megindult a nyilvános
célozgatás - holott ez puszta színházi
belügy.) Az ellenben közügy, hogy az
előadás tanulságosan tükrözte az együttes
és a rendező művészi igényességének fo-
kozati különbségeit.

Meglátszott ez azon is, hogy - néhány
kivétellel - az együttes általában nem tudta
hozni végig, a lehető teljességben a
drámai szöveget. Meggyőződés nélküli
fellépések, hamis hangsúlyok, monotónia,
játszási üresjárat, statikus álldogálás, in-
dokolatlan lassítás, felszínes kapkodás és
„letudó" összecsapottság nemegyszer teret
nyert az előadásban. Tetten lehetett érni a
közös hiányosságokat abban a tekintetben
is, hogy együttesként képtelenek voltak
fölébe nőni - szenvedéllyel,
meggyőződéssel, figurateremtéssel, át-
éléssel és főként vivőerővel - a hajszál-
pontosan működő színpadi masinériának,
amely így könyörtelenül elnyomta őket.

Végül - szépítés nélkül szükséges ki-
mondani - hiányoztak az előadásból az
ügyhöz méltó (Dosztojevszkijhez s a
rendezői elképzelésbe illő) lenyűgözően
nagy vagy legalábbis igen emlékezetes
alakítások.

Kern András - külsőleg - tökéletesen
megfelelt Ljubimov elképzelésének (aki
kerülte Raszkolnyikov közkeletű „sápadt
angyal"-képzetét). Értette is, hogy mit kell
eljátszania. Az első előadásokon azonban
egyfelől csüggedten (és csüggesztően)
indiszponált volt. Másfelől --úgy tetszik -
nem érett meg erre az iszonyatos
próbatételre. Beszédtechnikája és fakó
hangszíne egyelőre különben sem segítik
megfelelően, hogy széles érzelmi
regiszteren adjon elő gyorsan váltakozó
pszichológiai viselkedésmintákat é s a z
ezeket kommentáló vagy minősítő teoré-
mákat, elméletrendszereket.

Hanggal, lendülettel Kútvölgyi Erzsé-
bet (Szonya) képviselte a legjobban azt az
energikus, impulzív stílust, amit az egész
együttesnél hiányoltunk. Más (és messze
vezető) kérdés azonban, hogy ez a
(ljubimovi beállítású) Szonya merőben
idegen habitusú mind az égi, mind a földi
szeretet szellemétől. Nem belső meggyő-
ződésével, hitével, hanem vénlányos szi-
dalmazásával próbált a „fád" Raszkol-
nyikovba lelket verni, talán ezért is nem

alakult ki a két főszereplő között meg-
felelően szoros és a nézőket is megrendítő
belső kontaktus.

Marmeladov - rendkívül hangsúlyos
epizódját Benkő Gyulától a próbák alatt
vette át (vendégként) Garas Dezső. Kor-
rekt volt, semmi több. Darvas Iván ki-váló
Szvidrigajlovja nem jutott el a premierig.
Itt Mádi Szabó Gáboré lett a szerep (s ő
példát adott a „profiság" hasznosságáról).
Ruttkai Éva (illetve a negyedik előadáson
helyébe lépett Andai Györgyi) mint
Katyerina Ivanovna alatta maradt a
várakozásnak. Néhány gesztus erejéig
illúziót keltő volt Halász Judit „oroszos"

alázatú Nasztaszjája. Meg-tette a magáét
(a próbákon szintén kivált Tábori Nóra
helyett) Földi Teri mint Raszkolnyikov
szép, fiatalos anyja. (Bár szépségére
Ljubimov más képletű Rasz-
kolnyikovjánál ismét csak nemigen volt
szükség.)

Porfirij a mindentudó művésszé növő
Tordy G é z a j ó alakítása. Tőle a szerep
nem kívánt eléggé sokszínű alakítást,
noha nyilvánvalóan ezt is tudta volna
produkálni. Razumihint a Vígszínházban
sorozatosan (Valencia bolondjai, Kakukk-
fészek) figyelemre méltó művészjátékot
nyújtó Szombathy Gyula alakította, ro-
konszenvesen. (Furcsa, önkényes, de ér-
dekes kérdés: vajon milyen lett volna ő
mint Raszkolnyikov?) Lukács Sándor
kitűnő, nem harsány karikatúrát adott
Luzsin sok beszédű figurájával (amihez
egyébként megjelenése túlzottan jó, egy
Luzsin semmiképpen sem lehet ilyen in-
tellektuális külsejű). Schubert Éva Lippe-
wechsel Amáliája (vagy kétszer szólal
meg) egész egyszerűen remek. Amit ko-
rántsem lehet jó szívvel elmondani Balázs
Péter külsődleges Lebezjatnyikovjáról,
Gálffi László gyermetegen lézengő Zam-
jotovjáról és Farkas Antal immár évtize-
dek óta változatlan drámai buffójáról.
Mikolka Sörös Sándor, Dunya Egri Márta
volt.

A vígszínházi Ljubimov-előadás kö-
zönségsikere a hiányosságok ellenére be
van biztosítva. Szakmai tanulságai azon-
ban - ismét csak - egész színházi életünket
kellene hogy érintsék a színész-felvételtől
a műhelymunkáig.

És végül: Ljubimov a Tagankán pró-
bálja - egyszerre két Raszkolnyikovval -
ugyanezt a darabot. Reméljük, a moszkvai
bemutató után nem nagyon sokára
Budapesten is láthatjuk. És megláthatjuk,
ott milyen lett ugyanez.

ALMÁSI MIKLÓS

A tudatdrámától
a társadalmi lelki
ismeretig

Ljubimov Bűn és bűnhődés-rendezése

Még moszkvai műhelyében, a Tagankán
levő dolgozószobájában hallottam Ljubi-
movtól, hogy „ahogy az meg van írva
Fjodor Mihajlovicsnál". Így, familiárisan,
belülről csendülő felhangokkal. A szinte
tegező megszólítást ízlelgetve-irigyelve,
egyszerre megértettem a különbséget. Azt
a különbséget, ahogy mi olvassuk a Bűn é s
bűnhődést, és ahogy az orosz iroda-lom
mai örököseinek nem olvasmánya, hanem
anyanyelve, húsa-vére, lelki rokona a
szöveg, a hős, az író. Most is ezt
csodálom, ebben az „olvasatban", azaz az
előadásban: Ljubimov az orosz író és
rendező szemével emeli ki a műből azt,
ami számára ma fontos - s jóval közelebb
tud lépni Dosztojevszkij világához, mint a
korábbi színi feldolgozások bár-melyike.
Amit eddig láttam ezekből, jobbára
nyugat-európai értelmezések voltak,
melyben Raszkolnyikov öntépő,
szkizofrén és filozófiai szóáradata vagy
kuriózum vagy magasabb rendű krimi
volt. Most a mű sokrétegűsége, polifó-
niája szólal meg, a dráma mint reflexió -
mint a többiekről visszaverődő hatások,
karakterképek ütközése Rogyion Roma-
novics Raszkolnyikov tudatában. Mint
tudatdráma. Ettől új és újító jellegű hazai
színpadon Ljubimov rendezése.

A külső burok: a tér

Barnára rozsdásodott vastag vaslemezből
három alagút. Nem is alagút, inkább a
pétervári - sokak által megírt - kapualjak
asszociációja ez. Ezekben a kapualjakban,
mint a penész és a félhomály terem a
szenvedés, a bűn és lidérces gondolat.
Mert itt mindig félhomály van, nedves,
éjszakába hajló, de mégis nappali-délutáni
téli sötétség. David Borovszkij ebből a
miliőből építi világát: az események nem
egy zárt szobában történnek. Hősei
folyton rohannak valahová, s ha bent
vannak is (kedvesüknél, barátaiknál),
voltaképp mégis „kívül", útközben,
nyugtalanul. Ami történik, az ebben a
kint-bent atmoszférában. Mert ezek a
vasból levő alagutak olykor szobává,
máskor sikátorrá vagy alacsony
mennyezetű, rosszul világított nyomorú-
ságos odúvá alakulnak - de soha sincsenek


