
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



csupasz mellét mutató, a szüntelen önbí-
rálat élvezetében egyre lejjebb csúszó,
csupán a minduntalan kivillanó nadrág-
tartóba kapaszkodó Marmeladov. Bűnei
szüntelen elénktárásának lázában mutatja
csupaszságát, s rejti el szégyenét ugyan-
abban az esetlen kabátban. Szvidrigajlov
hanyag eleganciája luciferi éles szellem
alatt többszörös bűnözőt takar (én Darvas
Ivánnal láttam). A teljesen közönséges
szürke konfekcióban megjelenő Porfirij, a
szürkeségében észrevétlenül mindenütt
figyelő és jelenlevő, napszemüvege mögé
rejtőző nyomozó a közönséges ember, a
hivatalnok, aki a Raszkolnyikovéhoz
hasonló elv szerint osztja ketté az embe-
riséget bűnösökre és ártatlanokra.

Ez szó szerint értendő, hiszen ő az első
szereplő, aki bejön a színpadra, a térre, s
tüzet kérve valakitől, hogy rágyújtson,
mint egy narrátor elhelyezkedik a színpad
szélén. Kezében reflektor, hogy a maga
szempontjából bemutassa az eseménye-
ket. Játékot elindító tapsában benne van
Fellini rendezői gesztusa is, mellyel az or-
szágúti autóáradatban megindítja Rómát
bemutató filmjét, de annak lendületétől
eltérően merő szorongás ez a figura, hi-
szen önmaga egy változatát mutatja be,
amire Raszkolnyikov álmának Napóleon-
sapkás Porfirija utal majd. De benne van
a rendőrök nyomasztó jelenléte, készenléte
is, s e két szélső pólust a narrátorszerű
közömbösség, szürkeség egyenlíti ki.

Igen tiszteletreméltó az az egyszerűség,
mellyel Jánoskúti Márta Ljubimov el-
képzeléséhez formálta külsőleg ezeket a
figurákat. Nem típusokat, jelképeket ala-
kít belőlük, hanem éppen a legellentéte-
sebb elemek keverésével a maguk hét-
köznapiságában és egyediségében mutat-
ja meg őket, tényszerűen. Az ellentétes

elemek fontosak. Porfirij napszemüvege
és reflektora példázza és illusztrálja leg-
jobban a rendező feltehető szándékát:
személytelenül, dokumentumszerűen
elénk tárni a tényeket. Másutt a személyi-
ség egy fő vonását kifejező jelmezek alkal-
masak arra, hogy a velük ellentétes, ben-
ső tulajdonságokat elementáris erővel ér-
zékeljük. Így a felhasított szoknyában
prostituáltként szobára menő, majd szinte
összeesve visszatérő Szonya esetében,
akinek helyzetét előbb jellemezte a ruha,
utóbb éppen a ruha tartja össze ráaggatott
keretként megtört figuráját.

A viseletek egymáshoz képest is
ellenpontozottak. Legkiáltóbb a
különbség Razumihint tekintve. Az ő
farmere is „testhezálló", mégis ingét
kigombolva, ujját feltűrve a szabadon
cselekvő emberé, aki minden
kétértelműségtől mentes, s aki mellét
kitárva őszinteségét tárja elénk. Nem úgy,
mint az őszinteség látszatával örökkön
vétkező Marmeladov. Razumihinhez
csatlakozik a többi szereplő árnya-latnyi,
helyzetüket, jellemüket érzékeltető
eltéréssel: feszes ruhájában mindig a kö-
rülményekre tekintettel levő Dunya, a
kiszolgáltatott, áttetsző ingében tisztasá-
gát, érzékenységét hordó Szonya; a csak
vegetáló, puha redőkbe bújtatott, jólelkű
Nasztaszja. Így a ruhákba rejtett ellen-
tétek és színazonosságok tudják tükrözni
a figurák viszonyait. Porfirij is eb-be a
szürkéskék közegbe tartozik. Hang-súlyt
kap ezzel rokonsága az áldozatnak is
tekintendő, az áldozatvállalással a bűn
határát súroló egyszerű emberekkel. Tő-
lük való különbségét említett eszközei,
kivált a reflektor, a hivatali szimbólum
szerepe jelzi.

A figurák Raszkolnyikovval való kap-
csolatuk szerint is értelmezendők, amint

erre épül a dramaturgia is. Minden kap-
csolat kibomlása katartikus jellegű. Porfi-
rijen kívül említendő Marmeladov, akinek
lerobbant ruházata némileg az ő hanyag
öltözetével is rokon, s ez segít felismerni
húgával való viszonyának a Marmeladov
és lánya közti kapcsolatra emlékeztető je-
leit. Éppen ezért is érzékeljük oly élesnek
reakcióját Marmeladov vallomására. Az
intellektusával büszkélkedő Szvidrigajlov
könnyen kerülhetne közel Raszkolnyi-
kovhoz, ám jólfésült simasága (mely em-
lékeztet Luzsinéra) s fekete felöltője
ugyancsak taszító ellentétévé teszi. Rasz-
kolnyikovot bensőséges érzelmi szálak a
rokon viseletű Razumihinhez kötik, bár a
magába zárkózás, a magát a rokonaitól
elkülönítő szándék itt is érezhető. A foj-
togatóan nyakára tekert sál jelzi: bár-
mennyire társaira tekintve hajtotta is végre
tettét, a gyilkossághoz vezető elmélkedés
mégiscsak egyszemélyes, ön-magába
záruló kör volt, mint ahogy a kö-
vetkezménnyel is csak maga küszködik.
Viselete minden rokon vonás ellenére
elkülöníti őt a többiektől, amint hogy el is
különül, mert cselekedett a magukat
kiszolgáltatókkal ellentétben, s mert tettét
nemcsak magánügynek tekintette. Így a
közért vagy a köz nevében vétkezőt is
figyeljük benne Ljubimov értelmezésében.
Ez a kettősség az, ami napjaink céltalanul
gyilkoló és valamiféle társadalmi
meggondolásból terrorista bűnöseivel
rokonítja.

Raszkolnyikov tettének okát a körül-
ményekkel - a színpadi környezettel, a
nyomasztó barna színekkel motiválja
David Borovszkij színpada. Raszkolnyi-
kov barna ruhájával szinte beleolvad a
környezetébe, a pétervári átjárókat idéző
rozsdás vaselemekbe, melyek utca-ként és
belső térként is használatosak. Az enteriőr
fordítottjai, alacsonyak, nyomasztóak. A
színpadot félkörívben zárják illetve
tágítják ezek az elemek. Zárják, amikor a
közrevett térben belső jelenet játszódik, s
nyitják, amikor rajtuk keresztül özönlik a
színre a nép. A négy elem egyformán
földszínű, a nyomorult, földhözragadt
emberek életének színhelye, tehát a
meggyilkolt uzsorásnőé is. Ez a tény
aláhúzza a gyilkosság értelmet-lenségét.

Az uzsorásnő szobájából a véres asztal
berendezési darabként legördül a szín-
padra, erősítve a helyszínek szoros, tárgyi
és lélektani kapcsolatát. A másik darab
egy ágy, mely hol a beteg Raszkol-
nyikové, hol Marmeladov halottas ágya,
hol a prostituáltak kiszolgáltatottságának

Jelenet Ljubimov Dosztojevszkij-rendezéséből, a régi családi fotók stílusában
(Iklády László felvételei)



színhelye. Csupa szorongató esemény
tapad hozzá, melyek súlyát a mit sem sej-
tő Nasztaszja otthonos, portörlő mozdu-
lataiban érzékeljük legerősebben. Amint a
szereplők esetében fontos volt az ellen-
tétekre építő formálás, úgy a tárgyak
színpadi életében is megfigyelhetjük azt a
rendezői koncepciót, melynek indítója a
Raszkolnyikov jellemében rejtőző ket-
tősség, s e kettősség ismeretében az em-
berség mentésére irányuló szándék. Mind
a ruhák rejtette figurák rajzában, mind a
tárgyak életében megnyilvánul az a tö-
rekvés, hogy a huszadik századi pszicho-
lógia mindent valamely modellre vissza-
vezethető, kudarcra ítélt módszerével
szemben Dosztojevszkij realizmusához
jussanak el, megvilágítva az emberi lélek
szövevényeit, végtelen változatait, életét.

A díszletelemek - a három átjáró -
különböző jellegű cselekmények színhe-
lyei. Benső és valóságos eseményeké.
Vívódásoké, nyomasztó, látomásos ál-
moké, melyek képi összetevői a már meg-
ismert színpadi tárgyak: az enteriőr csip-
kéje, az ágy, a Napóleon-sapka s az is-
mert szereplők. Az álomképek a részletek
logikus váltogatása ugyanakkor fantasz-
tikus társítása révén egyszerre valódiak és
álomszerűek. A valóságos események is
többrétűek. Úgy tűnik, a képszerű jelenítés
fontos eszköze Ljubimov szín-házának. Az
események közben ugyanis minduntalan
felfigyelhetünk egy-egy ál-lóképre,
tablószerű bemutatásra valamely
átjáróban, melyek jelenlétükkel a felfüg-
gesztett, időnként felénk, illetve Raszkol-
nyikov felé billenő, ránehezedő enteriőr
képével azonos funkciójúak. Utalnak az
eseményekre, melyek már megtörténtek,
ezzel különös hangsúlyt adnak az éppen
zajló cselekménynek. A boltívek így arra
is használhatók, hogy a szerepük szerint
már nem élők állandó jelenlevők lehesse-
nek a színpadon, mint a két meggyilkolt.
Ezzel a főhős viselkedését a lezajlott
párbeszédeken túl is befolyásolják (Mar-
meladov a halottas ágyon). A boltívek
közti réseken pedig elő-előbukkannak
mint rémek vagy patkányok azok, akik
bűnükkel magukhoz akarják rántani
Raszkolnyikovot (Szvidrigajlov és Mar-
meladov). Borovszkij színpada tehát le-
hetőséget ad arra, hogy mindig kellő
súlyában érzékeljük a cselekmény minden
összetevőjét: pillanatnyi felbukkanásként,
tartós, mozdulatlan jelenléttel vagy zajos,
megbabonázó álomképként. Ezek
egymástól nem különülnek el élesen. Az
egyes alakok felbukkanása előlegzi az
álomképek rémületes berobbanását,

ezek állóképpé merevülése az élőképek
tablóit. Valóság és álomkép egyenértékűvé
válik, mint ahogy a tér is azonos, amelyben
megjelennek. A dokumentum-játékszerű
dramaturgia logikus konstrukciója így a
képben is tökéletesedik.

Ehhez a bonyolult szövevényhez járul a
látvány változatos megvilágítása. Esz-köze
hol Porfirij reflektorának kitartó fénye, hol
a kintről, a valódi utca felől érkezők
hirtelen és fékezhetetlen, nézőkre sugárzó
reflektora, hol a nézőket a maga
gyötrődésébe vonó vagy vádoló
Raszkolnyikov fénypásztája, hol a néző-tér
megvilágosítása, mely benső megvi-
lágosodást, magunkra ismerést céloz. A
napjainkra utalás tehát egyértelmű az
előadás képi világában.

A színpad a legkülönbözőbb elemekből
válogat. A naiv családi fényképeket, halotti
emlékképeket idéző tablók, az expresszív,
hátulról megvilágított sötét tömegek, a
naturalista enteriőr, a gazdag fantáziájú
álomkép, a lényegében konstruktív színpad
felölelik a Dosztojevszkij óta felbukkant
képi kifejezési lehetőségeket. Ez az
eklektika, mely a játék statikus
természetéhez járul, a minden oldalról való
láttatás eszköze éppúgy, mint a dráma
szerkezete: a raszkolnyikovi bűnt árnyal-
tan mutatja meg. A bűn természetét ele-
mezve éreznünk kell annak torz voltát, s
végül bűnnek is kell nyilvánítanunk em-
berségünk szerint. Lásd a száműzöttek
közösségét, mely Isten és az ember előtti
tiszteletadásra kényszeríti Raszkolnyikovot
megoldási lehetőségként.

A színpadi rendezés, a színpad és a vi-
seletek egysége leginkább c képekben
ragadható meg. Ez az egység a díszlet-és
jelmeztervező, valamint a rendező szoros
együttműködésének, egymásra ható
gondolatainak jó példája, bár az előadás
tiszta, logikus konstrukciója
Dosztojevszkij sejtésekből, megérzésekből
táplálkozó költői világával adós marad. Az
azt helyettesítő hegedűszó a konstrukció
része. Ez a szigorú színpadi világ
egészében különbözik a közelmúlt másik
jelentős Dosztojevszkij-adaptációjától: az
Andrzej Wajda dramatizálta Ördögöket
Kaposvárott, Pauer Gyula színpadán a
költőiség jellemezte, Ljubimov viszont
nem ad sem felmentési, sem meg-tisztulási
lehetőséget.

FÖLDES ANNA

A Tóték útja
a Thál iától a Tháliá ig

A Tótékat nem a feledéstől kellett meg-
óvnia a Thália Színháznak. Az 1967-es
bemutató után tíz évvel rendezett felújítás
ez alkalommal nem perújrafelvétel, egy
méltatlanul homályba szorult darab
újrafelfedezése, inkább egy világsiker
visszaigazolása. A Tóték nemcsak Őt-kény
írói pályáján jelentett fordulatot:
korszakos állomása volt az új magyar
drámának is. Molnár Ferenc kivételével
nem volt olyan színpadi szerzőnk, akinek
művei ne alkalomszerűen kerültek volna
külföldi színpadokra. Örkény viszont már
a Tótékkal Moszkvától Párizsig, Var-sótól
Washingtonig bekerült a repertoárba. A
Szerzői Jogvédő Iroda legfrissebb
kimutatása szerint a darabnak - a rádió- és
tévébemutatókon kívül - szerte a világon
68 premierje volt. A listavezető a Szov-
jetunió, tizennyolc változattal, rögtön
utána Finnország következik, ahol tíz
színházban játszották a Tótékat.

Alkalmanként a távirati irodák, a
SZÍNHÁZ és a Nagyvilág is hírt adott az
Őrnagy diadalmenetéről, sajtószem-lékkel
dokumentálta a kritika és a közönség
elismerését. Ha kiváltott is itthon némi
érdeklődést, hogy Izlandban a reykjavíki
Nemzeti Színház fennállása óta először
játszott magyar drámát, vagy hogy a
magyar dráma szovjetunióbeli
seregszemléje valóságos Örkény-
fesztivállá változott azáltal, hogy
egyidejűleg majdnem húszféleképpen
interpretálták Örkény darabját - úgy
érzem, hogy magát a tényt sem értékeltük
nemzeti és kulturális jelentőségének
megfelelően. Legalább úgy, mintha
például Örkény bejutott volna a
képzeletben szervezett dráma-
világbajnokságon a legjobb tizenhat vagy
a legesélyesebb nyolc közé.

De ami talán a lelkesedésnél is fonto-
sabb vagy legalábbis célravezetőbb, az a
világsiker színházi tanulságainak tanul-
mányozása. Nincs még egy ehhez fog-
hatóan szemléletes példánk arra, hogy
hányféleképpen közelíthető meg egy
kortársi magyar dráma, mint a több
tucatszor újraértelmezett Tóték. Felbe-
csülhetetlen értékű stúdium lett volna, ha
valakinek módjában áll végigkövetni a
dráma útját a Thália színházbeli bemuta-


