
Az előadásban két törekvés érződik: a
darab problematikájának mára hangolása
és egy heterogén ízlésvilágú komikum
erőltetése. Az előbbit a mai ruhák, a
mesteremberek beállítása, nyelve, The-
seus figurája szolgálja. De míg a ruhák, a
mai melósokként ábrázolt mesterembe-
rek csak a maiság külső mázát adják,
addig az előadás egyik igazi részértéke
éppen Theseus jellemzéséből fakad. A
Derzsi János által játszott görög ural-
kodó olyan provinciális kiskirály, aki
ugyan erőszakkal megszerezte magának
Hippolytát, de megtartani - s ez Bajcsay
Mária szótlanul is érzékeny játékából
egyértelműen kitűnik - nem fogja tudni.
Ez a Theseus ellentmondást nem tűrő,
kisszerű despota, ugyanakkor nyájasnak,
békülékenynek mutatkozó, demokráciát
szajkózó vezető. Az ötödik felvonásban
Demetrius kétszer is viccelődik a mester-
emberek előadásán szereplő Fal kárára,
Csizmadia hangsúlyt ad ezeknek a meg-
jegyzéseknek, ettől egyszeriben éles
kontúrokat kap Theseus uralkodásának
jellege. De ez a darab legvékonyabb
szála, s nemhogy az előadás egészében,
de még a keretjelenetekben sem kínálko-
zik mód e szemlélet végigvitelére.

Az előadás komikumforrásai vagy
infantilisak (párnajáték vagy Hermia falra
mászása), vagy drasztikusak (Zuboly sza-
márrá változtatásának módja vagy a szerel-
mesek veszekedése, ahol az általános
fenékbe rugdosásokon és fenékre huppa-
násokon kell nevetnünk. A komikum
lényegét a legjobban a mesteremberek jel-
lemzése, illetve produkciójuk jellege
mutatja meg, s ezen belül is a Pyramus és
Thisbe históriájának stílusa, illetve az, aki-
vel játszatják Thisbét. Itta fiatalnak éppen
nem mondható, robusztus testalkatú,
kefebajuszos Kátay Endrével, azaz, csak és
kizárólag a külső jegyek alapján akar a ren-
dező nevetést fakasztani. Az „előadás az
előadáson belül" ritkán sikerül igazán a
magyar színpadokon. Már Gyulai Pál,
Péterfy Jenő és utánuk sokan kifogásolták,
hogy a mesteremberek előadását eleve
komikusra játsszák, karikatúrát mutatnak
fel, s nem érződik, hogy a szereplők komo-
lyan véve vállalásukat, hoznak létre nevet-
séges produktumot. A tréfálkozás, a
túlzások, a forszírozott humor lehet
nagyon hatásos, de csak a tragikomikus
előadás érheti el a szükséges ellenpontozó
dramaturgiai hatást. Az egri, illetve a
szolnoki produkcióban paradox módon
szinte hatástalanná vált, azaz nem
megfelelően működött a drámának ez az
elementáris erejű szála.

Az eddigiekben említett problémák
mellett szinte említésre is alig érdemesek
azok a következetlenségek, amelyek
például a szövegkezelésben észlelhetők:
az újrafordításban található érthetetlen és
következetlen megoldások egyike az,
hogy a híres „Fel s alá, fel s alá, / Hordom
őket fel s alá. . ." sorokban „Itt meg ott"
szerepel (ami fordításként is pontatlan),
később viszont a fordító meghagyja az
eredeti fordulatot, a fel s alát; az Őszi
chanson végképp nem illik sem a helyzet-
hez, sem a stílushoz; az első rész, Titánia
és Zuboly nászakor, Oberon fájdalmas
üvöltésével ér véget, a második rész
pedig Oberon kérdésével kezdődik:
„Ugyan fölébredt-é Titánia; / S mi tűnt
először szemébe, melyen / Otromba
szenvedéllyel csüggni kelljen?" Mintha
mit sem tudna. Holott tündérkirályként
mindenről tudnia kellene, ami körülötte
van, s akkor jogos a kiáltás, de illogikus a
kérdés, vagy valódi az érdeklődése, de
akkor miért üvölt fel a nászkor?

Mindebből egyértelműen kitűnhetett,
hogy az egri, illetve szolnoki Szentivánéji
álom-előadást félresikerültnek tartom.
még akkor is, ha - különösen a diákkö-
zönség körében - sikere van, a nézők
élvezik a gageket s talán a minden
művészi mesterkedés ellenére is hatásos
darabot. De a konkrét produkció megíté-
lésénél fontosabb, hogy az ilyen típusú
előadás nem egyedi eset, s ez több mint
elgondolkodtató jelenség: a közönség
félreorientálása, hamis értékképzés, a
modernség félreértése.
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Kép, kép, kép...

A Lear király Pécsett

A Lear király első jelenete hasonló a szo-
kásos shakespeare-i kezdésekhez. Beje-
lentik a következő jelenetben érkező
főszereplőt. Máskor azonban általános
helyzetképet kapunk, vagy elhangzik egy a
főhősre vonatkozó feszültségfoszlány.
Hősünk - Hamlet, Othello, Macbeth.. . -
már valamibe érkezik, cselekvése mint-
egy válasz az általunk frissen megismert
tényekre. Ebben a drámában ez nem így
van. Megismerkedünk három fontos sze-
replővel - a fattyú Edmunddal, még ke-
délyes és magabiztos apjával, Glosterrel
és a jó Kenttel. Ok szólnak ugyan az
ország felosztásának tervéről - de csak
úgy mellékesen. Lear tehát a semmibe lép
be. Minden további történés az ő most
következő döntéséből következik majd,
előzmények nincsenek, legalábbis nem
tudunk róluk. Miért osztja fel Lear az
országot? Érthetetlen. Ő mond erről
néhány szót, ezt senki nem erősíti, nem
cáfolja. Az ország szempontjából rossz
döntésnek ígérkezik, hiszen azt, ami egy
kézben volt, több részre szakítja, és az új
tulajdonosokban még akkor is megszü-
lethet a vetélkedési vágy, ha az eddig
nem létezett bennük. Főleg akkor, ha az
elosztás mikéntjéről nem valódi érde-
mek, hanem a hízelgés elhangzó szóvirá-
gai döntenek. Igaz, Lear ebben sem
következetes, hiszen nem várja ki a
három vallomást, hanem amint elhangzik
a gyermeki szeretet szóbeli bizonyítéka,
már adja is az egyik országrészt. Vagyis
már előre tudta, kinek mit szán. Akkor
viszont mi szükség e formális
ceremóniára? s miért veszi ezt komolyan
Lear? Ezekre a kérdésekre nincs válasz -
illetve egy-egy előadás bármilyen választ
találhat, ha azt a folytatás érvényesíteni
tudja. Mindenesetre idáig mesének is
tekinthető ez a Shakespeare-dráma. Az
írót feltehetően ettől a ponttól érdeklik
igazán hősei. Mik a következményei a
hős hibás lépéseinek, mi történik, ha a
rend felszakad, mi lesz a köz-ponti
erőtől, támasztól, kapaszkodótól
megszabadult-megfosztott emberekkel,
hogyan jut el a bűntől a bűnhődésig va-
laki, egyúttal hogyan szerzi meg az oidi-
puszi belső látás bölcsességét az addig
csak felszínt kémlelő ember? Van egy



másik oka is Lear motiválatlan döntésé-
nek, amit a tükörképének vélt Gloster
sorsát vizsgálva érthetünk csak meg.
Glostert fattyú fia becsapja. Nem menti ez
az apa bűnét, azt, hogy forró fejjel,
elvakult hirtelenséggel kitagadja ártatlan
fiát, de döntése mégiscsak következmény,
Edmund számító törtetésének része. Lear
maga dönt. Senki nem kényszeríti arra,
hogy országát felossza, hogy Cordéliát
száműzze. Amikor tehát fel-ismeri vétkét,
nincs mentség számára, tragédiája teljes,
mert minden külső késztetés nélkül hozta
hibás döntését. A végső felismerés tehát
azonos lesz az őrületnek nevezett
önmagára tekintéssel, amikor az ember
kifelé már vak, halálos bölcsességgel
megismeri önmagát, felismeri és vállalja
sorsát. Ez a magunk felé vezető út a
felismerés és az önazonosság tiszta
pillanatával ajándékoz meg bennünket,
egyben minden külső kapcsolódás
elvesztését, a világból való kiszakadást, a
halált jelenti. Lear meg-nyeri azt a tudást,
ami nélkül eddig élni tudott, és elveszíti
koronáját, elveszíti három lányát. Meg
kell halnia.

A Lea r k i rá l y a tudás és a halál tiszta
pillanata felé vezető út drámája. Az
ország felosztására, lánya kitagadására
azért van „szükség", hogy a király rálép-
hessen erre az útra. Nem kellenek előz-
mények, motivációk, külső késztetések,
Lear „magánügye" ez, mely a látványos
kitaszítottságtól a mozdulatlan némaságig
vezet. Egy adott előadás törekedhet a
látványos megnyilvánulások hatásos
ábrázolására, de lecsupaszíthatja a fi-
gyelmét arra a látszólag kevésbé érdekes
belső folyamatra is, ami az emberben a
mindentudás pillanatáig, a halálig le-
zajlik.

A pécsi Nemzeti Színház frissen fel-
avatott kamaraépületében a Csík György
által elképzelt tér egyértelműen arra utal,
hogy itt az utóbbiról lesz szó, és Szegvári
Menyhért rendezése a lényegre, a belső
folyamatok rögzítésére és megjelenítésére
koncentrál majd. A nézők két oldalról,
mint egymás tükörképei nézik a köztük
végighúzódó keskeny színpadot. A
játszóktól lélegzetvételnyi közelségben
ülünk, sőt a két nézőtéri négyszöget is
járások övezik, előttünk, mögöttünk,
körülöttünk is elképzelhetők színészi
jelenlétek, benne vagyunk hát a játékban.
Találkozhattunk már ezzel a térelrende-
zéssel, de ez még nem von le semmit Csík
György önmagában kiváló munkájának
értékéből. „Önmagában kiváló", mert
végül is a tér nem függetleníthető a

benne lezajló játéktól, az előadás egészé-
nek egysége vagy az egység hiánya minő-
síti majd az egyes részleteket. A színpad
berendezése nagyon egyszerű: egyik vé-
gében lépcsőzetesen emelkedik egy do-
bogó, róla vörös szőnyeg omlik le, rajta
trón. Előtte a földön talán szivacsból
készült állati bőr hever, később kiderül,
hogy ez egyben Anglia térképe, sőt Ang-
lia földje is, amiből a száműzetésbe
indulók emléket csippentenek maguk-nak.
Ezen kívül három egyszerű szék.
Szemben ülő „tükörképeinket" nem iga-
zán látjuk, mert köztünk a színpad két
szélén főként függőleges-vízszintes
rácsozatú falak emelkednek-ereszkednek,
a helyszínváltozásnak megfelelően. Ezek
a sűrű, fémes csillogású lécek egy-szerre
idéznek börtönt és finom angol gótikát.
Ilyen lécekből készült a három szék és
maga a trón is. A ruhákon is más-más
elrendezésben feltűnnek ezek a csíkos,
geometrikus formák. Ezek a ruhák -
melyeket szintén Csík György tervezett -
szépek, esztétikusak, bár a tér egyszerű-
ségéhez képest talán túlságosan is pom-
pázatosak. (Az viszont érthetetlen - bár
valószínűleg nem a jelmeztervezőn szá-
mon kérendő -, miért vannak az egymás-
sal szemben álló táborokat képviselő
katonák szinte azonos ruhában, és miért
viselik ugyanazt az egyébként korántsem
félelmetes bőrmaszkot. A valódi kérdés az
-- és ennek semmi köze a „szegény
színházi" térhez -, miért ugyanaz a négy
statiszta menekül - Lear kísérőjeként -, és
űzi magát - Goneril testőreként -, és
jelenik meg önmagát legyőző burgundi
katonaként.) Mindenesetre tér és jelmez

Shakespeare: Lear király (pécsi Nemzeti Színház). Vári Éva (Bolond) és Győry Emil (Lear)

még egységben vannak. Ez a még jelzi
már, hogy minden egyéb részlet - a szá-
mos jó irányú színészi alakítás ellenére -
az elképzelt egység ellen dolgozik.

mikor a szín elsötétül, nyikorogva
felkurblizzák a rácsos falak egy részét. A
nyikorgást ellensúlyozandó megszólal
egy vonósokkal megalapozott és klari-
néttal megtámogatott súlyos, lassú zene
(zeneszerző: Papp Zoltán). Ez a zene
később a jelenetek végét, a király jövete-
lét, a feszültség közeledtét jelezve mindig
megszólal. Ezek a hangzások azonban
tompa, puha, monumentális illusztrációk,
és idegenek a hideg, merev, mér-tanian
feszes tértől. Nos, megszólal a zene,
eltűnnek a felesleges falak: a szín-padon
három alak áll, Gloster, Edmund és Kent.
Elhangzik az első jelenet szövege, újból
zene, szereplőink kivonulnak a színpad
közepéről. Lassú és néma vonulásuk -
hiszen szöveg híján így kell mellettünk
kiballagniuk - már gyanús: nem tudjuk,
miért vagyunk tanúi egy színpadi
üresjáratnak. Hallgatjuk hát a zenét, és
várunk. Következik a mese-szerű
kulcsjelenet, megjelenik a király és
kísérete. Ez a Lear (Győry Emil) fiatal,
energikus és határozott, nehezen hisszük
indoklását, hogy fáradtsága, öregsége
miatt lemond a koronáról. A rendező
nagy gonddal, kiszámítottan mozgatja
szereplőit, látszik az a tudatos törekvés,
hogy a reális szituációk megteremtése
helyett hangsúlyos mozgásokkal, kifejező
képekkel értelmezze az egyes hely-
zeteket. Lear az üdvözléseknél Cordéliát
hevesen megöleli, és tekintetével követi.
Mint aki sejti, hogy sorsdöntő pillanatok



következnek. „Melyitek szeret legin-
kább?" - kérdi lányait, és Kent megdöb-
benve megy oda hozzá. A király nem
tágít, hallgatja idősebb lányai hízelgését.
De közben állandóan Cordéliára néz,
mintha azt kérné tőle, hogy ismeretlen
okból kezdett játszmáját az támogassa.
Cordélia természetesen hallgat, a király
pedig őrjöngeni kezd. Győry kiszámítha-
tatlan mozgással rohan fel s alá, beszéde
is ehhez igazodik. Megnyújtja, majd
megpörgeti a szavakat, elnyeli, elharapja
a szóvégi szótagokat. Mondatai alig ért-
hetők. Ezt menthetné egy kontrollálat-
lanul megnyilvánuló zaklatott belső álla-
pot, itt azonban erről szó sincs. A színész
kívül marad, és a rendezés külsőségeihez
igazodva pózzá merevült eszközeit vál-
togatja. Ez a Lear nem naiv és nem

kiszolgáltatott, bármikor a kezéhez
tudná ragadni a hatalmat. Döntései utó-
lag is indokolatlanok maradnak. Ezután
Kent érzelmes búcsúja következik, egy
szivacsdarabbal a kezében távozik.
Újabb lassú vonulások után már csak a
két nővér marad, akik szertartásos,
sokat-mondó mozdulattal magukra
terítik a gazdátlanul otthagyott királyi
palástot, és magukkal viszik az árván
heverő koronát is. A helyzet világos,
túlságosan is az. A szertartás kicsit
sokáig tart, Goneril és Regan sehogyan
sem érnek az ajtóhoz. Belép hát
Edmund, és terveiről szóló monológját
a távozó testvérekhez intézi. A szöveg
szempontjából ezt semmi nem
indokolja, viszont kétségtelen, hogy
újabb pontos - bár a nézőt a majdani
fel-fedezéstől megfosztó - képi
előrejelzést

kapunk az ifjú Gloster és a Lear lányok
várható praktikáiról. Ezt követően a
gonoszságát megvalló Edmund az üresen
maradt trónra ül. Még csak a második
színnél tartunk, de szinte mindent
tudunk. Ez sem feltétlenül baj, hiszen
nem az információk teszik a színházat.
De egy történet váza csak akkor izgal-
mas, ha mögötte élő organizmus lüktet.
A pécsi előadáson ezt nem tapasztaljuk,
noha egyes alakítások megőrzik az adott
helyzetben természetes megnyilvánulá-
sokat. Talán az iménti monológot
elmondó Balikó Tamásra érvényes ez
leginkább, akinek túl erős és látványos
gesztusoktól mentes játéka, mindenféle
deklamálást nélkülöző értelmes és ter-
mészetes beszéde pontosan igazodik
ahhoz a térhez, melyben a színész tőlünk
karnyújtásnyira van. Ebben a helyzetben
persze neki sem lehetne azt megtennie,
hogy kulcs gyanánt a semmit nyújtsa át
partnerének - mindezt az orrunk előtt.
De ez és a hozzá hasonló számtalan apró,
a nagyszínpadon fel sem tűnő csalás nem
a színészi alakítás, hanem a rendezés
problémája. Ha viszont ennyire jelzés-
szerű, szinte szertartásos színházat kell
látnunk - erre utal a „szivacsföld", illetve
a palást és a korona sokatmondó elorzása
-, akkor mi szükség arra, hogy egy tétova
generálsötétben a díszletezők átrendez-
zék a teret, és kivigyék a trónt. Egy szín-
padon bármi megtörténhet, önmagában
minden megoldás jó lehet, de kellenek az
adott estére érvényes játékszabályok,
amikhez igazodva egy egységes egész -
talán jó, talán rossz minőségben - meg-
születik. Mondhatnánk: a trón kivitele
jelzi, hogy másik helyszínen - Gloster
házában - vagyunk. De hol voltunk az
imént, amikor „Gloster gróf palotájában"
Edmund sunyi reményekkel a trónra ült?

Magyarul: a néző bármit elhisz és
elképzel, amire felszólítják (nem köz-
ponti utasításokkal, hanem az előadás
első pillanatától rendszerré összeálló,
egymással egyszeri logika szerint össze-
függő jelzésekkel). De a néző zavarba jön
és elutasítja magától az előadást, ha nem
tudja, mit higgyen és mit ne, mit képzel-
jen el, és mit tekintsen valóságosnak. A
szín változását jelzi a trón kivitele, a fel-
hangzó zene és az emelkedve-eresz-
kedve változó rácsos falak. Mégsem tud-
juk, hol vagyunk, mert teljesen zűrzava-
rosak, következetlenek a járások. Regan
és Cornwall kidobják a kapun a megvakí-
tott Glostert, és Dover felé küldik. Az
tehetetlenül téblábol, majd kimegy a leg-
közelebbi ajtón - vagyis Regant követi.

Lear király: Győry Emil (MTI-fotó)



Később az egyik táborban levő Regan
kimegy, és vele kisurran az előző jelenet-
ből ittragadt, másik táborba tartozó Cor-
délia. Ilyen kisurranásokat ez a tér nem
enged meg. s mit higgyünk a vadonatúj
színház faborítású oldalfalán matató
királyról, aki azt imitálja, hogy a fa odvá-
ból valami ennivalót szedeget? Higgyük a
vihart vagy ne, ha Kent fejére húzott
kabátban ázik-fázik, társa viszont nem?
Ugyanez a király és a Bolond esetében
úgy jelentkezik, hogy mindig az fázik és
didereg közülük, akinek szövege van.
Nem az a baj, hogy Kentet nem zárják
igazi kalodába - de akkor miért cipelnek
be a statiszták egy majdnem igazi kalo-
dát? Ebben Kent azért nem mozdulhat,
mert a színész fél, hogy véletlenül kisza-
badul a lába. Ez a zűrzavaros stilizáltság
Edgar és Gloster híres jelenetében mond
végképp csődöt. A vak Gloster a doveri
sziklához vezetteti magát, hogy onnan
leugorjon. Ot kísérő fia természetesen
becsapja, és ezzel megmenti. A néző -
hacsak nem olvasta a drámát, ami nem
kötelessége - nem tudja, hogy elhiggye a
sziklát vagy sem. Utólag minden kiderül,
de elvész az a gazdag pillanat, amiben a
fiú elveszti és megnyeri az apát, a vak apa
elveszti és megnyeri az életet, hogy majd
láthassa az igazat.

Szegvári rendezésének értékei első-
sorban a képi megfogalmazásokban van-
nak. Egy-egy pillanat pontos értelmezé-
séből születő beállításokat kapunk: az
igazságra lassan ráébredő Alban és a
lelepleződő Edmund egymással szem-ben
állnak, utóbbi mögött keresztirányban
szintén egymással szemben térdel a két
gyűlölködő, Edmundért versengő le-
ánytestvér. Edgar, a kitagadott, elűzött fiú
fázósan üldögél a földön, előtte egy-más
tükörképeként térdepel a két bűnös apa,
Gloster és Lear. . . Sok ilyen „önma-
gában" pontos képet idézhetnénk. Csak-
hogy ezek néha teljes aszinkronba kerül-
nek a rájuk következő mondatokkal. Sze-
gény Tamás-Edgar egy leeresztett fal ab-
lakkeretében fekszik, és sorsáról elmél-
kedik. „Hová igyekszel?" - kérdezik majd
tőle, miközben ő meg sem mozdul.
Később a királyt fektetik majd ide - fel-
tehetően a hatásos kép kedvéért -, ez az
„ágy" azonban nem lehet túl kényelmes
egy beteg, öreg haldokló számára.
Shakespeare-nél Cordélia beteg apja felől
kérdez, akit aztán behoznak. Itt a lány
együtt lép be azokkal, akik most már
igazi ágyon behozzák Leart. Az apja fe-
lett álló Cordélia kérdezősködése és az
orvos válasza: „Még alszik", így értelmet-
lenné válik. Kent a királyt keresi, aki a
lábánál hever. Kent azonban a nagy kere-
sésben otthagyja, és a nézők mögé kerül,
hogy majd onnan, messziről láthassa meg
színpadon fekvő társát. Néha mások

is mögénk kerülnek, a „nézők között" jár-
nak - ez valószínűleg egy „modern" meg-
oldás -, aztán gyorsan ügetnek a legköze-
lebbi ajtó felé, mert a szövegük elfogyott,
az új jelenetnek pedig nélkülük kell
indulnia... .

Felesleges tovább sorolni. E példákkal
azt igyekszem bizonyítani, hogy ha
hiányzik az előadás egészére érvényes
következetes rendezői elképzelés, akkor
az egyes ötletek, a szép képek a semmi-
ből teremnek, és a színpadon folyamato-
san értelmetlen közlés születik.

Ebben a helyzetben nincsen érvényes
színészi magatartás. Hiába átélt Maronka
Csilla (Cordélia) és Helyey László
(Edgar) alakítása, ők egy „másik" pro-
dukcióból kerültek erre a színpadra. Itt
inkább az okos visszafogottság (Balikó
Tamás mellett a nővéreket játszó Borbáth
Ottiliát és Öláh Zsuzsát, valamint Oswald
szerepében Pálfai Pétert kell dicsérni)
vagy a mindenkitől függetlenedő alakítás
segít, amivel Vári Eva (Bolond) oldja
meg helyzetét. Sipos Lászlónak pedig
még az is sikerül - ez Kent szerepéből is
következik -, hogy reakciókból
építkezzen, vagyis kapcsolatot teremtsen
társaival. Tekintetével, teljes figyelmével
Learre tapad, megnyilvánulásai a másik
cselekvéseiből következnek majd. Ezt
persze nem könnyű meg-valósítani, mert
Győry Emil Lear-alakításának nincs íve,
belső logikája. A színész látványos
őrjöngéssel próbálja meg-jeleníteni az
őrületet. Állandó mozgással, hatásvadász
teatralitással nagyban erősíti az előadást
egyébként is jellemző külsődlegességet.
Nem tudjuk meg, milyen ez a Lear. Nem
tudjuk, öreg vagy fiatal, erős vagy gyenge,
bűnös vagy bűntelen. Mert ő sem tud meg
semmit. Nin-csen folyamat, Győry Learje
nem megy végig a tudásig vezető úton.
Halála nem a látás tiszta pillanata, csak
jelzés: lassan vége az előadásnak. Még
egy kép, a magára maradt Edgar kuporog
a földön heverő koronánál, a rendező
még meg-énekelteti a Bolondot, aztán
csakugyan vége.

Shakespeare: Lear király (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet- és jel-
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REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS

„Ha megölsz,
se látok nyomot"

Az Ördögök a Vígszínházban

A bűn, mint a vágyott bűnhődés ürügye,
alkalma: nyugtot nem hagyó talány,
rögeszmés paradoxon egy életmű közép-
pontjában. Az „Istentől elrugaszkodott"
ember számára, hisz nincs kinek gyónnia,
a lélekben lakozó gonoszság súlyosabb
teher a valóban megcselekedett bűnnél,
amely végre megnyithatja a vezeklés, a
szenvedés (azaz: a megtisztulás) útját.
Raszkolnyikovtól Ivan és Dmitrij
Karamazovig Dosztojevszkij-hősök sora
éli meg a keresztény szellemiség és a
modern egzisztencia e határhelyzetét. A z

Ördögök főhősének, Nyikolaj
Sztavroginnak is végtelennek tűnő per-
ceken át kellett moccanatlanul várnia,
hagynia, hogy egy gyereklány, akit meg-
rontott, gyalázatában felakassza magát
néhány helyiséggel odébb; így lett egé-
szen megformálódott, konkrét a z a lelki-
ismeret-furdalás, az értelmes életnek az a
hiánya, amely különben oly megfog-
hatatlan kínlódást jelent. Sztavroginnak
azonban, lévén mindegyik hasonmásánál
végletesebb figura, nem adatik meg a
bűntudatot oldó vezeklés állapota: újabb
és újabb aljasságokba bocsátkozik, az
önpusztításig. A gyereklány esete csupán a
kezdőpont ebben a folyamatban.

A híres-hírhedt regény adaptációjának
vígszínházi előadásában is ez a nyitány,
elébe dobva minden egyéb történésnek.
Dramaturgiai telitalálat. Sztavrogin egy
hosszú monológban elmeséli „ősbűné-
nek" történetét. Nem tépelődő vallomást
hallunk, hanem egy önmagára ijesztően
kívülről, távolról tekintő ember tényrög-
zítését; nem is gyónást (Ascher Tamás
igen átgondoltan, csupán utólag, hangsú-
lyozottan máshonnan, a nézőtér felől
hozza be Tyihon atyát Sztavroginnal
folytatandó hitvitájára), hiszen hősünk -
mint a későbbiekben láthatjuk - kímélet-
lenül ragaszkodik ahhoz, hogy elszámol-
nivalója egyes-egyedül csak magával
legyen. Sztavrogin feszült egykedvűség-
gel előadott monológja rendezői-színészi
remeklés, Andorai Péter fénykörből ki- s
bemozduló figurája halotti csöndbe
dermeszti a színpadot, és ez a csönd
lényegében mindvégig feltép-hetetlen
marad. Az ember(iség) e dermedt
csöndjét némajátékkal is fokozza Ascher:
már az előadás megkezdése előtt,
mintegy öröktől fogva ott gunnyaszt a
színen, mindig és mindenre


