
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



lezárva. Mert hősei számára minden csak
átmeneti: a pillanat is, a tér is, a lelkiálla-
pot is. S mégis, ez a nyomasztó erejű
egérlyuk vagy kapualj mint vaspánt fogja
át az ott lakók életét, lelkét, agyát. Míg
szét nem pattan.

A játék tere persze nemcsak díszletből
áll. Ljubimov abból indul ki, hogy Dosz-
tojevszkij hősei nemcsak képletesen élnek
„kint-bent", hanem valóságosan is.
Számukra teret saját gondolataik árny-
képei, tudatuk által megjelenített kiegé-
szítő figurák, elképzelt és valóságossal
átszíneződő partnerek alkotják. Raszkol-
nyikov drámája a tudatban játszódik, s ezt
csak kiegészíti a vizsgálóbíró nyomozása:
az önigazolás és menekülés a hős
alteregója, képzeletbeli másik énje előtt,
attól való látszólagos távolodásban bon-
takozik ki, amit a többiek véleménye,
ítélete, valamint az önmagát mások sze-
mével is látó, már-már szkizofrén tudat, a
Rogyion meghasonlott lelkén visszaverődő
önkeresés és próbatétel egészít ki. Ezért
szerkesztett Borovszkij olyan alagutakat,
melyek vasból vannak. Ha belebotlik
valaki, ha nekiesik, vagy kétségbe-
esésében, részegségében belerúg, ráüt,
vagy ha nekilöknek valakit - fémesen
visszhangzik: jelezve, hogy ez nem való-
ságos kapualj, csak tudat beli duplikátum,
ami majdnem olyan, mintha igazi lenne.
Olykor az is. A játék tere a kettő között
lebeg.

Tudatdráma - de a feszültség, a tragikus
vívódás abból pattan ki, hogy Rasz-
kolnyikov gondolatai más emberek sor-
sába ütköznek. Elsősorban Szonyáéba, de
Dunya, Mikolka vagy Luzsin és Szvidri-
gajlov is ott állnak a gondolatok vitájában
mint visszaverő felületek, tükrök, esendő
lelkek. A belső tér, ahol ez a vita folyik -
akár magával, akár másokkal folytatja ,
így egészül ki a külsővel. A külső tér a
többiek élete, karaktere, lelkében
megkövült, társadalmilag adott erőtér.
Pontosabban: a külső tér így épül be
Rogyion tudatának meghasonlásába,
mindig ellenpontozva saját megszállott
reflexióit. Mint tárgyi közeg: a félhomály,
az alacsony, dohszagú, nyomor lakta
egérlyukak - és mint az itt tenyészők,
tengődők, lázongók ellenállása, vitája,
leszerelő vagy lázító reflexiója.

Ez a tér tehát csak félig valóságos,
jobbára csak asszociációs közeg. S még-is,
minden térbeli adottság kézzelfogható,
tárgyi, emberi adottság is. Itt ez az asztal
és a szék, amit mindig felborítanak, kicsit
talán modorosan is (mindenki vall ebben a
székben, nemcsak a vádlott és a

vizsgálóbíró), a kötél Porfirij kezében, az
ajtó mögött álló besúgó, a hallgatózó és
zsaroló Szvidrigajlov: valóságos téralkotó
elemek. De csak beindítják a tudat
drámáját, apropók egy újabb sík drámai-
színpadi kibontakozásához. Itt vannak
aztán az ágyak, melyeknek különös kore-
ográfiáját nem lehet nem észrevenni:
mindegyik alagúthól - melyek ilyenkor
lakáslyukak - ágyak gördülnek ki és be;
vagy Raszkolnyikov hever rajta, lázál-
maiba burkolózva miközben minden-kit
leráz magáról, mert nem ér rá; vagy
Szonya, az utcalány üldögél rajta szűzi
merevséggel, vagy Marmeladov haldoklik
benne, vagy egy harmadik bolthajtás alatt
Szvidrigajlov fojtogatja rajta Dunyát.

Ágyak - mintha ezeknek az emberek-
nek életük minden fontos eseménye az
ágyban történne. De ezek az ágyak nem
puhák inkább boncolóasztalhoz hason-
latosak. Mikor betolják őket a jelenetvál-
tozáskor, mintha hordágyat gördítenének,
melyen valami rémség fog mindjárt
megtörténni. Ezeken az ágyakon nappali
álmokat látnak a figurák, akár úgy, hogy
vízióikba süppednek, akár úgy, hogy saját
életüket figyelik, szinte külső szemlélődő-
vé idegenedve saját sorsukkal szemben.
Krimibe nem illenek ezek az ágyak, tárgyi
háttérként is szürreálisnak tűnnek
Rogyion és sorsa vitájához. Ljubimovnál
mégis pontos funkciója van ennek a
koreográfiának: a tudatdráma közelebbi
színhelye ez, mondhatnám: a pszicho-
analitikus díványa jut eszembe - pedig
nem az. Inkább a gondolat és gond által
leütött emberek, a sors által megbénítottak
életformája.

A teret fény tagolja. A fény, ami itt
majd' mindig bántó. Mert mint mondot-
tam, az alaptónust a pétervári félhomály,
az iszapszerű, ködös szürkeség határozza
meg. A fény a kihallgatás kelléke: szem-
besüt, zavar, megnehezíti a koncentrációt
- a nézőét. A rendőrségi vallatólámpa csak
távoli utalásként van jelen: hiszen itt -
szemben a korábbi feldolgozásokkal nem
folyik rendőri kihallgatás. Itt Rogyion
jobbára önmagát vallatja-rendőri
segédlettel. Magát kényszeríti vallomásra,
önmagát menti fel, talál ki újabb és újabb
ellenérveket. Ő a rendőr, a gyanúsított, a
legfőbb ítélkező, a cinikus kívülálló és a
bűnös. Egyszerre. A fény, ami bántóan
vallat, belőle indul ki és őt találja el. De
hogy ne csak az ő kínlódása legyen, hogy
a gondolati dráma a kort, a jelent - tehát a
nézőteret is befogja, ezért fáj a nézőnek is
ez az éles fényeffektus.

Főként a kinyitott hátsó színpadba be-
állított nagy reflektor, mely a nézőtérre
irányítva, majdnem a néző szemmagas-
ságában gyullad ki, főként ez a fénynya-
láb üti arcul a nézőt. De ilyen bántó
gesztussal szólalnak meg a kézi fejgépek
is, melyek főként Rogyiont veszik körül,
sugárkeresztbe foglalva agyát-koponyá-
ját. Talán ezeket a hordozható s megint
koreográfiába állított kézigépeket éreztem
kicsit túlzottnak vagy inkább feles-
legesnek. A tűzhányószerű, mélyből rám
ordító hatalmas reflektor hatása lassan
megvilágosodik: ettől válik a kapualj, a
pétervári homály a tudatdráma színhe-
lyévé: alagúttá. Alagút lesz Rogyion la-
kása is, melyben végigvonul életének
antinómiája, alagút, melynek egyelőre
nincs is vége, hiszen nyolcévi kényszer-
munka vár rá. A tér itt nyílik ki a szín-pad
mélységében -, s zárul is egyben:
alagúttá, melynek tengelyében a néző ül.

Ebben az alagútban „történik" Rasz-
kolnyikov önigazolási kísérlete.

A belső rétegek: emberek és
alteregóik

Ljubimov legmélyebb, leginkább Dosz-
tojevszkijhez méltó színpadi gondolata: a
színen mozgó emberek nem azonosak
önmagukkal. Amit mi, nézők látunk,
ahogy a színen viselkednek, az külső,
bábszerű adottságuk. Maszk a világ felé.
Emögött újra meg újra felsejlik a titok, az
a „másik" ember, aki a maszk mögött él,
valóságosként, igazabbként, mint a
maszk-ember. De ez a másik - ez az alte-
regó - soha nem szólal meg. Nincs szín-
padi élete, saját szövege, cselekménye.
Ezt csak lel kell találnunk. Itt van mind-
járt a „krimi" mozgatója, Porfirij, akit
Tordy Géza az előadás egyik légsokszí-
nűbb teljesítményében szinte végig meg-
fejthetetlen egyéniségű figuraként ábrá-
zol. Ennek a Porfirijnak nincs látható
életháttere: nem tudom, milyen lehet
otthon, semmittevése közben, s azt sem
tudom sokáig, milyen mint rendőr való-
jában, annyi kelepce, manipulatív fogás
között kígyózik előttünk. De annál jobban
látom technikáját, a sarokbaszorítás
manipulációját. Azért látom, mert Tordy -
Ljubimov alakteremtő megfogalmazását
követve -- nemcsak megjeleníti ezt a
manipulációt, hanem reflektíven le is lep-
lezi. Csinálja és kommentálja. Kiteríti
kártyáit, és közben gúnyolódik önmagán, a
szavai között észreveszi Rogyion remegő
kezét, tudja, hogy Mikolka, az álbűnöző
hazudik; ravasz és művelt. De mind-ez
csak „külső" maszk - bár sok van



belőle, sok arc és sok reflexió. Hogy mö-
götte valaki más rejlik, arra csak követ-
keztetünk: akkor, mikor mellbevágó
komolysággal említi fel éppen Mikolkát.
Ő, Porfirij, ezt az álbűnözőt mindenképp
megvédi, mert az önkéntes szenvedők, a
másokért kálváriát vállalók szívén fek-
szenek. S itt kattan a néző agyában az
asszociációs sor: megvan Porfirij igazi
énje - csakhogy ez nagyon hasonlít Ro-
gyion igazi énjéhez. Raszkolnyikovot is
egyetlen emberi igazság és gesztus szereli
le, a jósággal szemben döbben rá saját,
monomániás elveinek tarthatatlanságára.
Szonyával szemben éppúgy védtelen,
mint ahogy Porfirij is Mikolkával szem-
ben villantja elő - egy pillanatra - igazi
énjét.

Tordynak tehát nem kell a vizsgáló-
bíró igazi énjét feltárnia - csak mindent,
amiből kelepcéit, cirádás fenyegetéseit,
elemzéseit felépíti. S ezt minden alkalom-
mal másképp csinálja: először szertartáso-
san az asztal körül, mintha Haumanntól
vett volna kölcsön - idézetként - néhány
groteszk mozdulatot, aztán a csinovnyik
korlátoltságában elmélyülve, tudatosan
aláhúzva, ismét idézőjelbe téve, hogy itt
most színjátékot lát Rogyion, s végül tel-
jes súlyával, okosságával és hatalmával
jelenti be letartóztatási szándékát. Ő ma-
ga - nincs jelen. Csak tudunk róla.

De ha nem őt, Porfirij igazi lényét je-
leníti meg a sok maszk mögött, akkor
mitől olyan jó ez a szerep és a színészi
teljesítmény? Attól, hogy egy eddig nem
látott megoldás született: Tordy-Porfirij
Rogyion-Kern Andrásból játszik el egy
kicsit. Tordy talányossága, egyéniségé-
nek rejtett magja - Kern bizonytalan
önkeresésének és önigazolási kísérletei-
nek másik oldala. Ők ketten - összetar-
toznak. Rejtett lényegüket egymásnak

adják kölcsön - ezért maradhat színpadi-
lag rejtett: nem kell róla szólni, nem kell
eljátszani, hiszen a másik kelti életre.
Voltaképp minden szereplő egy kicsit
Raszkolnyikov egyéniségét, vágyait, meg
nem valósult ideálját vagy elérendő lelki
tisztaságát, rettegéseit jeleníti meg. Ezért
lehet a Bűn és bűnhődés - tudatdráma. De
ezért is jelenhetnek meg a szereplők
maszkjaikban, külsőleges mivoltukban -
mert Raszkolnyikov önlelepleződésében
végül is megkapjuk a többi figura szelle-
mi-emberi lényegének, titkának (ha úgy
tetszik: rejtett, benne élő alteregójának)
kulcsát. Ez a figurákat egymásra vo-
natkoztató, egymásból kibontakoztató
módszer Dosztojevszkij találmánya, de
csak Ljubimov olvasatában lett ebből a
regénymódszerből játszható drámai épít-
kezés. Ljubimov a dramatizálásban -
melyben J. F. Karjakin mellett maga is
részt vett - minden Dosztojevszkij-figura
dialogikus jelenség: a többiekben, azok-
ból visszaverődött fényekben, reflexiók-
ban él. Mihail Bahtyin, aki Dosztojevszkij
írásmódjának ezt az esztétikai újítását, a
huszadik századi regényírást megalapozó
felfedezését először írta le, a következő-
ket értette a „dialogikus" alakábrázolás
fogalmán: Dosztojevszkij nem azt írja le,
mi történt, mit csináltak hősei, tehát ki az
ember, és milyen a világ. Hanem azt,
hogy hősei milyen véleményt alkotnak
arról, ami történt, és a történtek kapcsán
hogyan látják másképp magukat. Sőt az
események mintegy újrafogalmazzák a
figurák egyéniségét is. Mert a figurák ön-
magukat a másik szemével is látják, a
partnerek életébe beleágyazva, az onnan
visszaverődő képben ismerik fel magu-
kat, alkotnak újabb gondolati klisét ma-
gukról. Ljubimov ezt a belülről-kívülről
ábrázolási módszert emelte ki a dramati-

zálás alapelvévé. Rogyion saját mono-
mániáját, az önkipróbálást játssza ugyan
végig - de minden egyes partnerével ta-
lálkozva újrafogalmazza saját magát, a
borzalmas tettet, ehhez való saját viszo-
nyát. Másokban is él tehát. Ezért lehet
Tordy Géza-Porfirij kicsit Rogyion-Kern
alteregója, s nem egyszerűen egy
hivatalnok, aki külsőlegesen belenyúl a
másik életébe. Azt mondja ki, arra kény-
szeríti, amit ő maga, Rogyion Romanovics
a lelke mélyén, saját titkos indulataiban
szeretett volna. S fordítva: Porfirijban az a
láthatatlan mag dolgozik, ami Rogyiont
vezeti. A vizsgálóbíró ezért tudhatja, mit
gondol Raszkolnyikov, és Rogyion is
ezért sejti, mit fog lépni vallatója. Ezen a
színpadon így a látható figurák igazi
lényegét - egy másik figura villantja fel,
mert egymásban is élnek, egymás
lényegét hordozzák.

Az alteregók világa ez.

Kern-Raszkolnyikov

Pazar dosztojevszkiji figura: mintha csak
a sál és pulóver tartaná össze. Kívülről.
Belülről viszont egyelőre csak a szellemi-
emberi mag hiányjelét látjuk.
Raszkolnyikovot önmaga másából is-
merjük meg: csak a tétel megszemélyesí-
tőjét, az önmagát kipróbáló Napóleon-
mániákust látjuk. A felsőbbrendű,
hatalomra termett-született ember
megszállott-ját: aki lenni szeretne, s amiért
megpróbálta letenni az alkalmassági
vizsgát, a gyilkosságot. De ez a választott
egyéniség, ez a maszk nem működik
tökéletesen. Lát-szik, hogy egy vágyálom
tézise, óhajtott személyiségjegy. Kern
ezért legelsőbben azt érzékelteti, miképp
tör át a csinált-hordott szerepen egyre
többször a másik, általa sem tudott, nem
ismert vagy tudatosan elfojtott - énje. Az
az ember, aki nem tudja elviselni a bűnt, a
gyilkosságot. A morális lény tehát. Kern
csak a „repedéseket" mutatja fel, ahol
felcsillanhat ez a másik énje, ahol nem
„zár" pontosan a felvett-óhajtott szerep. E
repedéseket - és hogy mi rejlik mögötte -
abból sejteni csupán, hogy Kern állandóan
önmagát akarja meggyőzni. Nem
direktben, monologikusan vagy utalá-
sokban erre rámutatva. De úgy magyaráz
Porfirijnek, anyjának, főképp Szonyának,
mintha valami közelében álló, számunkra
láthatatlan ellenfélnek akarna válaszolni.
Vagy saját bizalmasának, aki mindenbe be
van avatva, és minden lépése láttán szkep-
tikusan csóválná a fejét. Kernt bosszantja,
hogy ez a „valaki" fejét csóválja, és neki
magyaráz, hozzá intézi szavait.

Szombathy Gyula (Razumihin) és Halász Judit (Nasztaszja)



Megint egy fontos rendezői újítás és
regénytény: a híres dosztojevszkiji próba,
hogy ti. Rogyion „kipróbálja" ma-gát,
vajon el tudja-e viselni a gyilkosságot, itt,
ebben az előadásban n e m e g y s z e r i aktus. Itt
e z a dráma három és fél órája. Az egész
játék : ennek a tézisnek próbája. Ezért a
gyilkosságot mint aktust nem is látjuk, az
már megtörtént, mikor a függöny felmegy.
A. véres szoba ma már csak tudati kép. A
próba itt hosszadalmas bizonyítási
folyamat, melyben a szerep, a maszk
„repedései" egyre nagyobbak lesznek,
anélkül, hogy Rogyion ezt észrevenné.
Kern ott remekel ugyan-is, hogy ennek az
önmaga számára folyó bizonyításnak, a
bizonytalanság rászakadó
kétségbeeséseinek hullámhegyein és
hullámvölgyein teljesen faarccal megy
végig. Szemlélőként: kifelé nem mutatja
belső háborúját. Ezt csak a színi utalások

hangeffektusok, a már említett befor-
duló szoba - víziója jelzi.

De ha megszólal, akkor felelnie kell
annak a „másiknak", aki ott mosolyog
gúnyosan a háta mögött, aki alig várja,
hogy benyújthassa a számlát, s aki alig
várja a megkönnyebbítő önfeladást.
Szavait tehát e felé a „másik" Rogyion felé
kell fordítania: Kern kitűnő reflexiós
játékot produkál Bárkivel beszél, önma-
gát keresi, és másik énjével i s diskurál. S
eközben, a játék látható részében - nem
érdekli saját sorsa, viselkedése. Önmagát
háttérbe állítja, mások előtt nem mutatja
meg kínjait. Marmeladovról, Amália
Ivanovnáról vagy Luzsinról beszél, vagy
Porfirijnek válaszol - s közben mind-
egyikben önmagát tudja figyelni, sőt
megjeleníteni. Mindegyik partneréből az ő
arca néz rá vissza. Kernben, tétova raci-
onalizmusában érezzük, hogy azért keresi
fel Szonyát, Marmeladovot, azért áll szóba
Szvidrigajlovval is, mert keresi a
szembesülést saját másik, rejtett arcával.
Porfirijnél ingerülten az asztalra csap, de
ez a heves gesztus nála kétértelmű.
Jelentése majdnem annyi, mintha önma-
gát nógatná: miért nem adod fel magad?
De mindezt úgy teszi, mintha Porfirijt
heccelné cinikusan: úgysem tudsz meg-
fogni, nincs bizonyítékod. Érdekes: Kern
hosszú ideig a nyertes pozíciójában érzi
magát - mégsem mosolyodik el egy-szer
sem. A szorongást tudja győzelmessé
stilizálni, és a szorongásban tudja alte-
regóját, a bűnt vállaló embert visszaszo-
rítani. Még egyszer: nem sejteti, hogy
lelkiismereti gondjai vannak; ami nyo-
masztja, az csak megkörnyékezi - mert
alig várja a legyőzetést.

Marmeladov: Garas Dezső

Ő az, akiben megszólal a normál A-hang,
hiszen az ő alakjára és játékára hangolódik
az egész dosztojevszkiji atmoszféra. Így
kuporog Garas agyonhordott fekete
zsakettszerűségében - alatta meztelenül
Rogyionnal szemben, s meséli cl bűneit,
boldogan, hogy vájkálhat bennük, hogy
megalázhatja magát, mert ezzel - az
elbeszélés idejére - kicsit emelkedettebbnek
érezheti magát. Mindenkit kifoszt, lányát
az utcára küldi - és tudja saját
alávalóságát, s ezzel a tudatával vásárol
magának olcsó emelkedettséget. De míg
részletesen ecseteli saját disznóságait, és
sajnáltatja magát (miközben letolja cipőjét,
mezítlábát mozgatja az asztal mellett),
megigézi Rogyiont. Mert-olyan olcsó
bűnbánatot tud tartani, s mert ez az ember
- Garas megfogalmazásában - mégis
tisztának látszik. S ez a tisztaság vagy
annak lehetősége fogja meg Rogyiont, ez a
láthatatlan, megint csak alteregóként létező
érintetlenség. Az is lehet, hogy ezt a
tisztaságot csak Rogyion képzeli már
hozzá a figurához,
de val lomásaiban, megalázkodásában ön-
maga lelke is megszólal - anélkül, hogy
erre színpadi utalás történne! Ljubimov itt
a felnőtt nézőre épít. Raszkolnyikovot ez a
rémséges pojáca és tisztaságszagú
csatornatöltelék fogja kézen, és vezeti
Szonyához. Itt is alteregók találkoznak:
Garas-Marmeladov lelkéből villan elő

Jelenet a Bűn és bűnhődésből: Földi Teri, Szombathy
Lukács Sándor ( Iklády László felvételei )
Rogyion számára saját lelke. S nem tud
tőle szabadulni.

De hogy mivel tudja Garas, koszosan,
maszatos-vodkaszagú mivoltában a t i s z -

taság képzetét felkelteni: ez az ő titka
marad.

Szvidrigajlov: Mádi Szabó Gábor

Megint egy kulcsalak, jóllehet alig van
köze Rogyion lelkéhez. Csak megjelenik,
elköveti rémségeit, elmondja szegényes-
fellengzős filozófiáját - és ismét egy alte-
regó áll előttünk és Rogyion előtt. Szvid-
rigajlov biztos kibírta volna a gyilkos-
ságokat - gondolja. Neki nincs lelke. Igaz,
csak sejtjük, mi volt az előtörténete.
Megejtette vajon Rogyion húgát, vagy
csak udvarolni próbált neki? Megölte
valóban feleségét, vagy csak játszott a
gondolattal (illetve a korbáccsal)? Mi csak
a végjátékot látjuk itt is: Dunya undorát -
mellyel azért mégis felkeresi a férfit - és
látjuk Szvidrigajlov zsaroló-rábeszélő
udvarlását, támadását. Mádi Szabó
azonnal a lényegből építi fel figuráját: a
megjátszott distanciából. Télikabátban,
fekete, szeművegben akar udvarol-ni, s
közben meztelen combokról álmodik,
diabolikus cinizmussal fenyegeti
Rogyiont is, Dunyát is (kihallgatta Ro-
gyion titkát, fel is jelenthetné), s közben
ezreket ad Szonyának, játékonyságból.
Benne is, lelke mélyén, más lényeg lakik,
akit nem ismer - s aki elsodorja, halálba
Gyula, Egri Márta, Kern András és

kergeti. Csak látszataival, imponáló



maszkjával lesz Rogyion alteregója, pon-
tosabban: vágyálmainak megtestesítője,
Rogyion is szeretne ilyen cinikus lenni.
Pedig Szvidrigajlov valójában egy hatal-
mas mufurc: a télikabát és a sötét szem-
üveg teszi azzá, eleve valami üvegharang
alá helyezi - innen senkivel sem tud kon-
taktust teremteni. Dunya undorodik tőle, s
Mádi Szabó, mintha sminkből, magára is
ken néhány dekát ebből az undorból: ezzel
a színnel teszi rafinálttá ezt a figurát. Ő is
mások véleményéből építi fel magát, mint
annyian Dosztojevszkij nél - és Mádi
Szabó ezt a másból építkező, valójában
üres egyéniséget ragadja meg. S ezzel az
alakítással - nem is csak bravúros beug-
rásával - magasabb osztályba lépett.

Szonya: Kútvölgyi Erzsébet

A végtelen (és értelmetlen) jóság gesztusait
a szorongás, a szinte reszkető félelem
végtelenségében ragadja meg. Kútvölgyi
végigreszketi az előadást: nem találja el a
figura teljes emberi skáláját, melegségét,
egyszerűségét - ennyiben alatta is marad
várakozásunknak -, de kitalál valamit,
amivel ellensúlyozza a teljességet: a szo-
rongást. Világon kívüliségét csak a szo-
rongás köti evilági rémségeinkhez: divatos
rövid szárú csizmában, szakadt-elegáns
utcalányruhájában, majd mezítláb - mintha
mindegy lenne számára, mit vesz fel, mert
más világban él. Ő az igaz ellenpont
Rogyion életében, megint csak nem
valóságos emberként - Raszkolnyikov
talán azt sem tudja, milyen színű a szeme,
vagy hogy hány kiló .. . Mint egy gesztus
akasztja meg a diák futását: vele találkozva
robban elő lelkéből Rogyion igazi énje,
alteregója. S ehhez nem is kell, hogy
Szonya szuggesztív egyéniség legyen.
Nem ő, a szorongó kis-lány fogja
meggyőzni Rogyiont: mert csak apropó
saját lelke megszólalásához. (Bár nem
ártott volna, legalább e viszony indításánál,
nagyobb emberi feszültséggel
megkomponálni Szonya és Rogyion
vonzásának-taszításának kettős örvényét.)

Luzsin: Lukács Sándor

Még a lelke is hupikék, ízléstelenül rikító
eleganciájú bársonyból öltözködik, va-
lamint katonazenéből, mely mindig fel-
csattan, valahányszor belép vagy távozik.
Külső és belső bársonyaira csak azért van
szüksége, hogy takargassa ragacsos-önző
tetűségét. Butaságát rosszindulatával
ellensúlyozza, de cseppet sem feltűnően.
Lukács megfogalmazásában ez az ember
természetes, köznapi lény, ezért a
karikatúrától, a durván komikustól tá-

vol mozgatja ezt a pétervári vagy nor-
málisan polgári ürességet.

Ljubimov itt kegyetlen ellenpontot rak
fel: ebben a szörnyű világban, mond-ja, a
„normális" emberek lelkét is a bűn kérge
fedi. Egyáltalán: normálisnak len-ni már-
már a bűn határát súrolja. S még jól is jár,
ha csak ennyi . . . Lukács a kérges lelket a
lelki tompaság paszomántjaival cirádázza
ki. S így lesz alakja a társadalmi alapszint:
innen nő ki a Raszkolnyikovi kísérlet -
mert lehetetlen nem fel-háborodni, nem
kitörni, nem átlépni a határokat. S innen
nő ki Szonya is, a másik végpont;
lehetetlen sorsa lesz annak, aki - a másik
irányba - ugyancsak átlépi a határokat.
Lukács valóban úgy mozog, mint aki a
játék társadalmi értelemben vett
középpontja.

Garas fekete zsakettmaradékban, Mádi
Szabó télikabátban, Lukács bársonyban,
Tordy választékosan szűk öltönyben - a
többiek javarészt kék farmerben. Far-
merben: a dolog itt nyúlik át a jelenbe. A
kikerülhető sorsot keresik a farmeresek?
Az alteregók kereszthálójából a ki-utat, a
morális tájékozódás maradványait? Nem
akarnak sem Porfirijek, sem Rogyionok,
sem Szonyák, sem Szvidrigajlovok lenni -
sem Luzsinok. A normális élet is utálatos.
Mi marad ? - kérdezi Ljubimov, s a kérdés
jogosult. Mert csak arra válaszol, mit nem
lehet vállalni: Rogyion tételét, téziséletét.
Nemcsak azért, mert fasisztoid
egyéniségek - és lel-ki összeomlások -
csírázhatnának ki belőle, hanem minden
embertelen hatalom vonzerejének
elutasításából. Mert nem elég ám
Rogyiont elutasítani - ebben az
alteregórendszerben Rogyion és a többi
figura összetartozik, egyetlen típuscso-
portot alkot. S Ljubimov ezzel a totali-
tással folytatja vitáját a Vígszínházban.

Az eszközök: látomások és asszociációk

A víziók színpadi jogosultsága, vonatko-
zási rendszere mindig problematikus egy
kicsit: mivel bizonyos fokig megkettőzik a
szöveget (vagy a gesztusokat), te-hát
olyasmit mutatnak, ami más színi
alakzatban már jelen van, ezért bennük
rejlik az ismétlés, a pleonazmus veszélye.
Itt sem bizonyul minden látomás új di-
menziót hordozó anyagnak. Furcsa módon
az egyszerűbb, víziószerű utalások hatnak
zavaróan. Rogyion tudatába újra meg újra
belevág a gyilkosság színhelye. Ha valaki
akár csak távoli célzást tesz is az esetre, a
színpad felett függő, szoba alakú
vasdoboz a néző felé fordul, s lát-hatóvá
válik a két vérbe fagyott hulla el-

mosódott képe. Ráadásul itt, a tudatdrá-
mában a „belehasít" maga is érzékelhető :
éles hangeffektus jelzi a rekeszizmok
összerándulását, az agy váltását-így hívja
fel figyelmünket a terhelő múltra. Az is-
métlés logikailag valóságos: Rogyion nem
tud menekülni attól, hogy minden
apróságról ne a rémség jusson eszébe. De
a néző a szoba néhány befordulása után
már ismeri ezt a szokását, és tompul-ni
kezd a hatás.

Nem így, mikor a véres szoba ráborul
Rogyionra: leereszkedik, és mint eleven
színhely veszi körül az ájult, ideglázban
vergődő diákot. Ekkor a játék és a mű
gerincét hordozza a vízió mint látvány: bár
a tudatában, mégis valóságosan veszi
körül a szoba, annyira, hogy a nézőt is
meglegyinti a hideglelés. Talán mi is vol-
tunk már ilyen helyzetben, mikor egy
ballépésünk tárgyi környezete egyszerre
beborítja egész tudatunkat, mintha újra ott
lennénk .. .

A víziók mindegyike: a figurák talál-
kozása titkolt alteregójuk vágyaival,
félelmeivel, reményeivel. Szvidrigajlov
erotikus szomjúságából pattan ki az a
meztelen női testekből gomolygó gúla,
melyet valami infernális fénypászma cso-
magol be: a kép természetesen egyetlen
pillanatra sem erotikus, mivel annyira
sokfelé utal asszociációs sugarával. A fér-
fi erotikus kisemmizettségének éppúgy
kifejezője, mint alávalóságának, hiszen
közben Dunyát akarná éppen megkérni
vagy megerőszakolni. A vízió mögött még
az is felsejlik, hogy ha ennyi „tetű-ember"

van ebben a világban, akkor az igazi,
teoretikus bűn - amit Rogyion követ el -,
valóban más elbírálást érdemel. A
tetűemberek csiholják ki, kényszerítik elő
a tisztákból - olykor a kétségbeesés révén -
a gyilkos indulatokat. (Dunya is majdnem
lelövi Szvidrigajlovot. Igaz, nem tételek
bizonyítása céljából, nem önkipróbálás
vizsgájából.) Végül is, ez az érv csak egy
hang lesz a történet polifóniájából.
Rogyionnal szemben nem tétel áll: az
ellenbizonyítás nem teoretikus jellegű.

Hasonló víziószerűséggel jelenik meg a
vég, a büntetőszázad, a száműzetés, ahol
Rogyiont ki akarják közösíteni a „rendes"

bűnözők. Ljubimov nem epilógust játszik,
hanem egy látomásba foglalja a történet
végét, hiszen még a jelen-ben vagyunk. A
szemünkbe világító óriási szénreflektor
fényében rabok menetel-nek, majd állnak
és imádkoznak. Az „istentelen" Rogyiont
előbb imára biztatják, majd néhány
gyakorlott mozdulattal



leütik. Itt már nem Rogyion álmodik, nem
ő látja a víziót, melyet a néző is figyelhet.
Itt a történet álmodja tovább Rogyion
sorsát, a regény végét. De azért vízió-
szerűen, mert ez a sors a diák jelenbeli
szorongásainak meghosszabbítása. Mint-
ha Rogyion dadogna ebben a vízióban is:
„Ott sem fognak befogadni, s ha befo-
gadnak, annál rosszabb, mert félreértik
gyilkos tettemet." Itt azonban mára vízió
szinte teljesen objektiválódott formában
szerepel: olyan, mint a történés. Csak
illeszkedik a tudatdráma atmoszférájához.

Ljubimov ezzel a vízió- és asszociációs
technikával teremti meg a láthatatlan
lényeg megszólaltatását: azt, ami az alte-
regókban él, és amit színpadilag nem
mutat meg. Amit a nézőnek kell felfedez-
nie. Ehhez az asszociációs rendszerhez
fény- és hangkoreográfia, zenei montázs -
igen erőteljesen komponált, majdnem
állandóan jelenlevő zenei kulissza - járul
erősítőként. De legalább ilyen energiahá-
nyadossal kapcsolja be a néző tudattalan
fantáziáját is: azt az „udvart", amelyben
majd a színen látható-hallható és a szín-
padon meg nem mutatott továbbél a néző
tudatában. Amivé kifejlődik az előadás
után. Ennyiben is példaszerű a vígszín-
házi előadás, Ljubimov rendezése: ilyen
bátorsággal és pszichológiai találati való-
színűséggel ritkán célozták meg a nézők
tudatalattiját.

Egy racionalista színházban.
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A Bűn és bűnhődés
képi világa

A Vígszínház Bűn és bűnhődés-előadása

képi világát figyelve a rendezői gondolat-
nak talán olyan oldalait is meglátjuk,
amelyek a dráma vagy az előadás elem-
zéséből egyébként kimaradnának. Indul-
junk ki abból a tényből, amit a színpad is
tényként közöl a nézőtérre lépővel:
Raszkolnyikov kettős gyilkosságot kö-
vetett el. A színpadtér közepe fölé füg-
gesztett, dúlt és kopott enteriőrben élette-
lenül hever két test, két amúgy is tehetet-
len, emberméretű rongybábu. A sok apró
limlom, csipke, ami e szoba tartozéka, éle-
sen megkülönbözteti a színpadra három
irányból nyíló, teljesen csupasz „szobák-
tól". Az enteriőr valóságosra emlékeztető
berendezése, szinte rekonstrukciója a
tényszerű közlés szándékát támasztja alá,
s naturalisztikus volta elborzasztja a né-
zőt. Erre az alaphangként megütött nézői
reakcióra épül az előadás, mely összefüg-
gő, dokumentumszerű adat- és jellemtár-
sításokkal alkot ítéletet a gyilkosság felett.
Hasonlóan napjaink híranyagai nak
dramaturgiájához, amikor az egy-

re gyakoribb terrorista akciók eredményeit
közölve a figyelem e cselekedetek
jogosultságának kérdésére irányul.
Ljubimov megpróbál segíteni nekünk az
ítéletalkotásban, amikor a pusztító és ön-
pusztító Dosztojevszkij-hőst megeleve-
níti, aki kezdetén áll a napjainkban fel-
erősödő folyamatnak, melyben a figye-
lemfelkeltés, a tiltakozás, gyakran az ese-
ménytelen, szürke lét igazolásának esz-
köze a gyilkosság. Ljubimov archetípust
talált Raszkolnyikovban, akinek tette
napjainkban többfajta, elkülöníthető vál-
tozatban él, miután szervezett, tömeges
formában végigsöpörte már a világot.

Raszkolnyikov a kopott kordbársony
farmernadrágban, pulóverben, végtelenül
tekeredő sálban egyértelműen korunkhoz
köti Dosztojevszkijt. A többiek is mind,
akik környezetében felbukkannak,
napjaink „uniformisait" viselik. Nem
kirívóan, nem „színpadiasítva", ha-nem a
maguk természetességében, akárha az
utcán találkoznánk velük. Az, utcán
mindenféle ember megfordul. Így az
előttünk játszódó történetben is részes
néhány furcsa alak. A selymes fényű al-
mazöld ruhában magát a családba behí-
zelgő öntudatos vőlegény: Luzsin, aki
alattvalójának tekinti jövendő feleségét.
Testhezálló bársonyruhája megtévesztő:
éppúgy jelzi uralkodói hajlamait, mint
látszólag megnyugtató jótékonykodását.
Egy másik a lompos fekete öltöny alatt

A „bűnbölcső" ráereszkedik Raszkolnyikovra. Jelenet a Bűn és bűnhődésből


