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Molnár Piroska (A grófné)
(Ilovszky Béla felvételei)

Helyey László (a tábornok) kitűnő színész, de
nem mindenben. Ravaszdi, csavaros eszű zsá-
nerfigurák valók hozzá, egyszerű emberek, akik-
ről aztán kiderülhet, hogy nem is olyan egyszerű-
ek. Nagypolgári-arisztokrata hőst nem tud elját-
szani, az elegancia, a csillogás idegen habitusá-
tól. Ha viszont nem találja telibe a szereposztás,
Helyey többnyire elszürkül, és inkább csak lejelzi
a szerepet. Mint most is. Molnár Piroska (a gróf-
né) tűzrőlpattant menyecskét ad egy múlt száza-
di magyar vagy orosz vígjátékból, a Szigligeti-
Csiky-Osztrovszkij skálán. Lipics Zsolt (Nicolas)
csak fizikailag van jelen, fizikai valójában pedig
nem elég érdekes. Nagy Mari (Nathalie) legalább
sokat sejtetőn, Mona Lisásan mosolyog, s amíg
csak ennyi a dolga, úgy tűnik, érti. Csakhát aztán
Anouilh megdobta volna egy nagyjelenet-tel...

Ilyen körülmények között a néző hálás lehet
annak a két színésznek, aki ugyan a kisujjából
rázza ki a kívánt figurát (és stílust), de a kisujjuk
jót súg. Koltai Róbert (a gróf) és Spindler Béla
(Villardieu, a házibarát) élvezetesen állít elő vari-
ánst a bölcs slemilre, illetve a finomkodó és ne-
vetséges gigerlire. Mindkét alakítást igen jól is-
merjük, de sebaj, most is szívesen nézzük, kivált,
mert más nemigen van néznivaló.

A két gyerek hercig.
A szöveget gondozni lehetett volna. Nehezen

érthető, miért nénizi makacsul a gróf a hitvesénél
mindössze három évvel idősebb sógorasszonyt.
Talán mert púpos?

Erre sem tudom a választ.

Jean Anouilh: Szeret, nem szeret (kaposvári Csiky
Gergely Szinház)
Fordította: Barta András. Díszlet: Menczel Róbert. Jel-
mez: Cselényi Nóra. Rendező: Jordán Tamás.
Szereplők: Helyey László, Csákányi Eszter, Lázár Kati,
Koltai Róbert, Molnár Piroska, Spindler Béla, Lipics
Zsolt, Nagy Mária, Kristóf Katalin, Kósa Béla.

ndrzej Wajda még a nyolcvanas
években készített egy fantasztikus
színpadi átiratot a Bűn és bűnhődés
hétszáz oldalnyi regényfolyamából. A
mester filmen, színházban
nemegyszer megcsillogtatta már átírói

zsenijét, elég fenomenális Danton-filmjére
gondolnunk. A Dosztojevszkij-műből írt (s
Krakkóban rendezett is) egy szabályos lélek-tani
drámát, három szereplőre redukálva a sok-
szólamú cselekményt: Raszkolnyikov s a vizs-
gálóbíró párharcára, amelyet mintegy háttérként
egészít ki Szonya angyali jelenléte.

Akár egy Agatha Christie-krimiben: hihetetlen
logikai következetességgel és precizitással építi
föl Wajda az oknyomozó-pszichologizáló játé-
kot. A bűn a darab kezdetén már megtörtént.
Raszkolnyikov már megölte az
uzsorásasszonyt, de egyelőre szabadon jár-kel,
s a lelkiismerete is szabadon hagyja. A
drámaíró-adaptátort egyetlen, bár kétarcú
kérdés érdekli igazán: hogyan jut el a
szuperintelligens, de a társa-dalmi és morális
konvenciókat anarchista ösztönösséggel
tagadó, magabiztos Raszkolnyikov a
vizsgálóbíróval folytatott értelmiségi társalgás és
párviadal során tette beismeréséig, illetve
miféle, pszichoanalitikusnak is dicsőségé-re
váló apró fondorlatokkal bírja rá Porfirij - bizo-
nyítékok nélkül - Raszkolnyikovot a kényszerű
beismerő vallomásra. Valójában ez a bravúros
lélektani akrobatamutatvány teszi Wajda darab-
ját élvezetessé, sőt olykor magával ragadóan iz-
galmassá: nem mindennapi színházi csemege
megtapasztalni, hogy az érvek hálója hogyan
szövi be először Raszkolnyikov környezetét,
majd cselekvéseit, végül, gondolkodásába be-
épülve, miképpen roppantja össze - miután be-
látja, hogy Porfirij pusztán az ő gondolkodásának
analízisével és manipulálásával lassan fölébe
kerül.

A darab a maga nemében logikai műremek:
az igazi bűntényt nem Raszkolnyikov követi el az
öregasszony és testvére meggyilkolásával, ha-
nem a vizsgálóbíró, aki képes rá, hogy ördögi
módon beépüljön a másik ember gondolkodási
rendszerébe, s minta vírusok a komputerprogra-
mot, megbénítsa azt. A Wajda-adaptáció tehát
szűk szeletét adja a dosztojevszkiji
világábrázolásnak, ám önmagában kerek,
mesterien megkomponált kétszemélyes
kamaradráma. A mel

lékszereplők valójában epizódfiguránál is kisebb
szerepet játszanak, háttérként, díszletként
funkcionálnak a darabban. Bár Szonya krisztusi
szelídsége és alázata -- amellyel megmenteni-
gyógyítani próbálja a bűnös Raszkolnyikovot -
valódi emberi drámát sejtet, a szerző nem bontja
ki igazán e konfliktust.

E kamaradrámát választotta rendezői kísérle-
tének tárgyául Vajdai Vilmos, a Katona József
Színház fiatal s már szakmai sikerek birtokában
levő színésze a Pinceszínházban. A kis alkalmi
csapat törzsgárdája Katonás színészekből
verbuválódott: Porfirijt Balkay Géza játssza, az
epizódfigurák közt feltűnik Csomós Mari és
Varga Zoltán. Vajdai legfontosabb rendezői
húzása természetesen a főszereplő
kiválasztása volt. Az előadást nézve nehéz
lenne eldönteni, Ternyák Zoltán
Raszkolhyikovjára építette-e az egész játékot,
vagy a közös munka során derült ki, hogy
Ternyák a lehető legideálisabb Raszkolnyikov.

Vajdai vállalkozása részint örvendetes, mert a
stúdiókörülmények közti színházi kísérletek nél-
kül vagy csak önmagát ismétli az üzemszerűen
működő színház, vagy napjaink trendjét
követve, művészi alkotások helyett
szórakoztatóipari tucatárukat gyárt sorozatban,
feltöltve a minden-hol vészesen ürülő kasszát.
A pinceszínházi elő-adás részint mégis felemás
érzéseket kelt a nézőben, mert rendezői
szempontból, mondhatni, konvencionális
ötleteket vonultat föl, s olykor azokat sem
használja ki teljesen. Vajdai csupa értelmezési,
szcenírozási, színészvezetési, szi-
tuációteremtési közhelyből próbál színházat
csinálni - az előadás többnyire vontatottan
unalmas, s csak néhol csillantja fel, milyen is
lehetett volna, ha a maga összetettségében
szikráztatja föl a Wajda-dráma lélektani
magasfeszültségét. E felcsillámló pillanatok
szinte kivétel nélkül a Raszkolnyikovot roppant
játékeleganciával megformázó Ternyák Zoltán
színészi jelenlété-nek köszönhetők. Játéka egy
szenzibilis ifjú színész bravúros szólója:
Ternyák elmélyült jellem-ábrázoló képessége
az előadás unalmán is át-csillog. A
Hoppárézimi! kritikusai többségükben már
visszagazolták a pályakezdő színész tehet-
ségét: ez a haloványra sikeredett pinceszínházi
bemutató most egyértelmű bizonyítékát nyújtja
érzékeny gesztuskultúrájának, finom játéktech-
nikájának és vonzó adottságainak. Raszkolnyi-
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kovja olyan értelmiségi, aki gondolati felvérte-
zettsége révén eljut addig a pontig, amikor belát-
ja: egy eltorzult törvényű társadalomban jogos
akár az emberölés is. De mert brutális módon
gyilkolt, s mert mindjárt logikai síkon kell(ene)
visszatámadva védekeznie Porfirij lélektani
„hadműveletei" ellen, eleinte fölényes, majd
egyre ádázabb védekezésbe kezd: a lepke nem
tud elszakadni a lámpafénytől, köröz körülötte,
míg meg nem ég. Egy ember játszik egy másik
emberrel, ám mindketten tudják, hogy végzetes
játszmájuknak feltehetően szibériai kényszer-
munka lesz a vége.

Ternyák azzal remekel igazán, hogy képes
megmutatni, miként épül be gondolkodásmódjá-
ba a vizsgálóbíró ördögi logikája, miként veszti el
uralmát kettejük birkózása fölött. Az előadás
legnagyobb erénye, s ebben is kétségtelenül
Ternyáké a fő érdem, hogy pontosan kiderül,
milyen észrevétlenül veszíti el Raszkolnyikov a
meccset: igazi színészi-lélektani bravúr,
ahogyan ösztönös ellenállásának határai
feloldódnak, s szinte észrevétlenül adja meg
magát a vizsgáló-bírónak.

Ternyák Zoltán (Raszkolnyikov) és Für Anikó (Szo-
nya) a Pinceszínház előadásában (Sárközi Marianna
felvétele)

A Porfirijt játszó Balkay Géza ezúttal f ád, szür-
ke, elmosódott figurát formái - igaz, a szöveg-
ben sem az ő életének konfliktusai szikráznak föl
igazán. Vizsgálóbírója inkább egy másik fáradt,
cinikus értelmiségi alak, semmint diabolikusan
formátumos gengszter. Für Anikó Szonyája reb-
benően kiszolgáltatott, félénken önfegyelmező
eszmehős, akárcsak Dosztojevszkij valamennyi
fontosabb nőalakja; ellentétben a Csomós Mari
megformálta akaratlan tanúval, aki céltudatos és
morális lény, s aki képes az önvizsgálatra és ön-
marcangolásra is. Az előadás sötétjéből reked-
tes férfihang dörög elő, Gazdag Tibor Razumi-
hinjáé, aki démoni férfialakként „behoz" valamit
Dosztojevszkij nyomasztó világából...

Manapság, amikor a sokféle sokkhatástól
bombázott színházakban mindennel inkább ta-
lálkozhatni, mint szellemi izgalommal, sikerület-
lensége ellenére is meg kell becsülnünk az efféle
vállalkozást: inkább öt stúdiófiaskó, mint egy ki-

glancolt, csillogó, pénzhajhász szórakoztatóipari
„termék". Meglepetések még mindig érnek
bennünket: struktúraviták, színházi rendszervál-
tozások s a kommerszáradattal járó szellemi
apály idején is jönnek rendületlenül az ifjú színé-
szek, hogy újjászüljék a haldokló magyar színhá-
zat, folytatói legyenek a hagyománynak, s elvi-
gyék a hátukon azt is, amit úgysem visz el helyet-
tük senki. Rendezőgenerációk után most - min-
den jel arra mutat - színészgenerációk jönnek,
hogy megteremtsék az új magyar színházat.
Thália szelleme éberen őrködik papjai utánpótlá-
sán.

Dosztojevszkij-Andrzej Wajda: Bűn, bűnhődés (Pin-
ceszínház)

Fordította: Bába Krisztina. Díszlet: Káel Csaba. Jel-

mez: Brecki János. Zene: Melis László. A rendező

munkatársai: Lovas Ágnes, Kalocsa Mária. Drama-

turg: Röhrig Géza. Rendezte: Vajdai Vilmos.
Szereplők: Ternyák Zoltán, Balkay Géza, Für Anikó,
Gazdag Tibor, Szabó Győző, Varga Zoltán, Csomós
Mari, Csendes Olivér, Elek Józsa Kata.


