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Egy színház
keresztmetszetekben

Szuhovo-Kobilin drámája
a Huszonötödik Színházban

Szuhovo-Kobilin drámatrilógiájának befejező darabját, amelyet Magyarországon először
a Kaposvári Csiky Gergely Színház mutatott be Komor István rendezésében, a
Huszonötödik Színházban Szőke István állította színpadra. A kitűnő előadás új
vonásokkal gazdagítja a színház kialakult stílusát. A produkcióban meghatározó
szerephez jutnak Keserű Ilona díszletei és jelmezei. Szeredás András elemző kritikája
mellett ezért közlünk külön tanulmányt is a Raszpljujev nagy napjának színpadáról.
Mindkét írás sajátos összefüggésben tárgyalja az előadás tárgyi, gondolati és
látványelemeit, ezáltal is tanúsítva a színházi együttes munka hatékonyságát.

1. Szenvedélyes, erőteljes előadásban és új
címmel mutatta be a Huszonötödik Színház
Szuhovo-Kobilin tragikus farce-át, a
Tarelkin halálát. A Raszpljujev nagy napja
(bár itt jegyezzük meg: annak idején azér t
ke rü l t zárójelbe a Mejerhold-bemutató
plakátján, mert ez volt a cári cenzúra által
jóváhagyott címe Szuhovo-Kobilin
művének) most nemcsak a darabot
helyezte új megvilágításba, hanem képet
adott egy a színjátszás ősi erőforrásaiból
merítő, s a szónak 'eredeti (mozgató)
értelmében agitatív, népszerű színház
lehetőségé-ről is.

A Huszonötödik Színház előadását
végiggondolva, alig lehet megmondani, hol
kezdődik s hol fejeződik be a tervező, a
rendező, a színész munkája; mindez
szervesen egymásra épül, a határak
elmosódnak az együttes tevékenységében.
S ugyanez áll a munka eredményére: a
díszletre, jelmezre, kellékekre is... Itt
mindenből lehet minden. A játék, az
átváltozás a színpad minden elemérc
kiterjeszkedik.

Ha egyenként vizsgáljuk is őket, tu-
lajdonképpen mindig a többiről is szó esik.

Zsigerekben gyökerező ...

2. „Zsigerekben gyökerező" az a szen-
vedély, amely Szuhovo-Kobilin diarabjából
megcsap bennünket. Az író számára az
életmű : az a drámatridógia, amelynek csak
befejezése a Raszpljujev nagy napja, a
személyes bosszú eszköze és beteljesülése
is volt.

Hét esztendeig húzódó személyes ügye
során testközelben látta és érezte az
igazságszolgáltatás és a korrupt hatalom -
ahogy a darabban olyan érzékletes gúnnyal
írja - „ocsmány képű", „repedt balalajka
hangú", „bűzös" hivatalnokait s
főtisztviselőit, akiknek „kézelőjéből dől az
ibolyaszag". A Raszpljujev nagy napja tehát
alkalmi dráma, akárcsak jarry Übü királya,
amelynek egy gyűlölt matematikatanár volt
a közvetlen címzettje- De a közvet-

alapanyagból, sőt a hangnem
közvetlenségéből is - egyetemes emberi
groteszkségek s típusok gyúródtak össze.

Szuhovo-Kobilin eredeti kéziratában a
Tarelkin név 'helyett még ez áll:
Hlesztakov. Ebben a tényben nem a
filológiai bizonyíték a megragadó a
számomra, a trilógia - sokfelé 'hangoztatott
- származástani rokonsága Gogol Revizorá-
val -, hanem a mögéje képzelhető gesz-tus-
Hogy Szuhovo-Kobilin - Tarelkin alakját
formázva - azzal a biztonsággal nyúlhatott
vissza s hivatkozhatott egy típusra, ahogy
például a commedia dell'arte számtalan
aktuálisan rögtönzött variánsa a
'köztudatban összetéveszthetetlenül élő
Arlecchinóra, Pantalonéra, Dottoréra...
Mert Hlesztakov, akár-csak Oblomav, a
társadalom makacsan visszatérő típusainak
remek megtestesítői, köznévként ,máig is
élnek a nyelv-ben, és mindenki számára
félreérthetet-

Szuhovo-Kobilin: Raszpljujev nagy napja
(Huszonötödik Színház). Raszpljujev (Tolnai Miklós) kihallgatja Csvankin földbirtokost (Jordán
Tamás)

lenül jelzik a hlesztakovizmus lényegét
éppen úgy, mint az oblomovizmusét. Nincs
kizárva, hogy Szuhovo-Kobilin Tarelkinjét
a Hicsztakov-típusra készített aktuális
rögtönzésnek szánta. Mert hogy nemcsak
Tarelkin és Hlesztakov vonatkozásában
foglalkoztatta a típus és variáns kérdése,
hanem saját dramaturgiáján belül is, azt a
trilógiában fel-fel-bukkanó, ide egymással
csak lazán összefüggő alakok is sejtetik. A
saját ne-vét sem 'tudó Raszpljujev már a
Krecsinszkij házasságában is felbukkan,
igaz, még nincs rajta egyenruha, de már ott
is ütődött, és csalásban (!) vesz részt. És
már Az ügyben megjelenik a hitelezőktől
szorongatott, balek Tarelkin, aki szeretne
nagy úr lenni, szélhámos terveket sző, de
dörzsölt agyú és félelmetes hivatali főnöke,
Varravin tábornok ott is túljár az eszén -. -

Szuhovo-Kobilin alakjai és dramatur-
giája azonban a Raszpljujev nagy napja-



ban érnek be valójában. Nemcsak azért, mert
itt talál rá egyértelműen a mindvégig
kísértő groteszk-buffó hangnemre, és nem
is csak azért, mert az említett három
főfigura itt jelenik meg együtt és
részletesen kidolgozva. A kiteljesedés a
szerkesztés szintjén jön létre. Az előző két
darab egyszerűbb, lineáris konfliktus- és
világképe helyett itt mint valami
nyomasztó, átléphetetlen bűvös kör
visszfénye: a szituációk megállíthatatlan
körforgása jelenik meg. A Raszpljujev nagy

napjának három felvonásában a személyes
ügy már három egymásba kapcsolódó
mutatványként elidegenedve jelenik meg.
Az elsőt a Tarelkin nevű kishivatalnok
mutatja be, aki úgy akar megmenekülni
reménytelen és szánalmas életétől, hogy
megrendezi saját temetését, s egy elhunyt
hivatalnok, Kopilov neve alatt akar bosszút
állni sanyargatóján. A második mutatvány a
sanyargatóé. Varravin tábornok lép fel, aki
úgy fordítja visszájára a trükköt, hogy

nemcsak leleplezi a szemfényvesztésnek
ezt az amatőrjét, de ravasz okoskodással
bebizonyítja, :hogy ha valaki kétszeresen
meghalt s mégis él: az csak vámpír,
emberbe fordult farkas lehet, s ezzel
mozgásba hoz egy gépezetet.

A mutatvány itt megy át „világszámba".
Itt virrad fel egy megrendítően hülye
rendőrbiztos, Raszpljujev nagy nap-ja, mert
a koholmány tárgyi bizonyítása,
koncepciózus továbbfejlesztése őrá vár. És
Raszpljujev az a figura, aki meg-találja a
módját, hogyan kell macska-egér játékká
„varázsolni" a kihallgatásokat,
megszervezni az „attrakciót", hogy
kérdéseire puskalövéskénit vágódjék ki az
áldozatból a vallomás.

A mutatvány csúcspontján váratlanul
visszazárul a kör: telhetetlen
ügybuzgalmában a vámpírgyanú korlátlan
ki-terjesztésével Raszpljujev neve is a „lis-
tára", jegyzőkönyvbe kerül, és kiderül,
hagy Varravin sorsa sem független a
meggyötört Tarelkin makacsul őrzött
kompromittáló irataitól. Varravin meg-
kapja az iratokat, Tarelkin a kopilovság
menlevelét, és visszatér minden a
kiindulópontra.

Mintha csak a Jan Kott által olyan
szemléletesen leírt „immanens hordóban"
mozognának Szuhovo-Kobilin fő-hősei. Ez
a vurstlibeli óriáshordó attól immanens,
hogy nem 'kívülről mozgatják, nem külső
gépezet, a Törvény működése teszi
nevetségessé vagy tragikussá a benne
áthaladni igyekvőket. A

mozgást belülről indítják el, a lépések s a
'bukdácsolások menthetetlenül egymásba
kapcsolódnak. Az önmagát fel-adó, álarc
mögé bújt lélek (Tarelkin), az embertelen
ész (Varravin), a gondolkodásra és érzésre
is képtelen test (Raszpljujev) mozgásának
szétszakítottsága és egymáshoz tartozása:
„immanenciája" tragikus és komikus
groteszkké szövődifik össze.

Maszkok és jelmezek játéka

3. A groteszk stílust, a szereplők egyetemes
vonásainak megteremtését az elő-adásban
először is Keserű Ilona pompás jelmezei és
maszkjai készítik elő. Groteszk az, ahogy
Tarelkin köpenyéből szánalmasan és
védtelenül villan elő klottgatyája,
térdzoknis-kötős sovány lábszára; groteszk
óknak, a telivér. rendőrkapitánynak deli
Dali-bajsza, Raszpljujev jéghokikapusra
méretezett, kenguruerszényekkel telezsúfolt
szereléke, valamint az a két
mammutszabású nemezcsizma is, amelyben
reszketve és megsemmisülten süpped el egy
beidézett tanú; de ezek csak
legszembetűnőbb példái a maszk- és
jelmeztervező - a naiv festők szemléletét is
felidéző - eszköztárának.

Nem kevésbé fontos azonban az a vonás,
hogy Keserű nem stilizálás, valamilyen
konkrét öltözék vagy egyenruha jegyeit
általánosítva jut el a típus meg-
fogalmazásáig, hanem érezhetően szemé-
lyes (szinte azt mondhatnánk, színészi)
beleélés útján, melynek látható végered-
ményében fantasztikum és realitás, képzelet
és gondolkodás nincs élesen elkülönítve.
Keserű pirospozsgás vásárfia-Óh kapitánya,
sápadt múmia-Varravin tábornoka és a
többiek, öltözéküknek csak egy-egy
részletével, formájával vagy színével
kötődnek konkrét méltósághoz és
foglalatossághoz, a többi a darab, az
előadás törvényeihez van szabva- És ezek
közül a legfontosabb a játék, az átváltozás
törvénye.

Szuhovo-Kabilin darabjában az arc
általában azt jelenti: álarc; az öltözet
gyakran: álöltözet. Tarelkinje úgy szabadul
meg mindenki által ismert és üldözött
énjétől, hogy eldobja parókáját és
műfogsorát - vagyis hétköznapi, hamis
arcát.

Szőke rendezésében - az értelmezés
lényeges elemeként is - megfordul a
helyzet: Tarelkin „eredeti" arca az
egyetlen, mezítelen együttérzésünket
fölkeltő emberi .arc. Raszpljujev és legényei
szemét vörös karika futja körül, a

csinovnyikok s a többi közszereplő szemét
és száját egyforma tapaszként árnyékolja be
a szürkéskék festékcsík, Varravin a rcá t
áthatolhatatlanná teszi kréta-színe és sötét
festékkel körberajzolt szemüvege. Tarelkin
azonban úgy válhat ismeretlenné, s attól
lesz boldog, ha felhúzhatja Kopilov
ellenszenvünket fölkeltő gumiálarcát, s
kiálló műfogsorával habzó szájú, selypes
szörnyeteggé változhat át-

Az álarccal és átöltözéssel folytatott
játék mint színházi forma - tudjuk régtől
fogva - szimbolikus téma is lehet
Shakespeare színpada a férfinak öltözött nőt
játszó férfiszínészben aknázta ki
legteljesebben az i lyen formában rejlő te-
matikai lehetőséget: így mutatta be a
szerelem változó alakban változatlan,
csillapíthatatlan szenvedélyét. Szőke -
némiképp a diákszínjátszók ;modorában -
ehhez a hagyományhoz akar visszanyúlni,
amikor az írói szándék szerint „Egyazon
személy" által játszott 'kettős szerepeket az
előadásban továbbiakkal toldja meg, és
nemeket cserélve váltogat. Nemcsak
mulatságos játékra nyújt alkalmat az
átöltözés, de azonos helyzetek
összefoglalására, típusteremtésre is. Ezt
érezzük, amikor Kim Bori feltűrt
szoknyájú szerelmi cselédje Raszpljujev
micisapkás, alattomosan sunyító fiaként tér
vissza, s amikor Galkó Balázsnak a
Tarelkin körüli anyai pártfogás és gon-
doskodás teendőit kellene ellátnia Mavrusa
szakácsné alalkjában csakúgy, mint
rendőrségi orvosként, a funkciók közös
kilátását is felfedezhetjük az orvos ne-
vében: Unmöglichkeit.

Legtorokszorítóbb azonban az átöltö-
zéssel folyójátéknak az a fajtája, amit
Jordán Tamás mutat be: amikor a pattogó
földbirtokos, a kedélyes kereskedő és a
remegő házmester három jelmeze mögül
ugyanazt a kiszolgáltatottságot és
megalázattságot bújtatja elő; s a hatást
csak emeli, (hogy ott érezzük benne a
commedia dell'arte vagy a cirkusz
semmiből sem okuló, újra meg újra orra
bukó vagy hidegzuhanyt kapó bohócaival
való rokonságot is.

Játék díszletben és díszlettel

4. Egy villanásnyi .groteszk fintor meg-
jelenik Keserű játéktértervében is. Mint-ha
szabályos színházat húzna elő a zseb-
színházból. A Huszonötödik Színház
maroknyi és alacsony terét tört félköríves
vászonparavánjával és színpadra felvivő V
alakban nyíló lépcsőivel kissé kitágítja,
kimélyíti, a merevítőrudak,



a forgóajtó, a lábakra emelt ketrec
függőlegeseivel meg is nyújtja. Némi túl-
zással azt mondhatjuk, ez itt a reneszánsz-
barokk perspektivikus színpad-kép. Még
előfüggönyre is futja.

A Raszpljujev-előadás színpadtere
azonban nem a kortina mögött kezdődik, és
nem záródik le a háttér fehér
vászonsávjával. Már a nézőtéri bejáratban
egy karosszéken ülő, kitömött, barna
kesztyűs rongybábu fogad minket, ezzel
rohan majd be lelkendező hadarással a
Tarelkint játszó Iglódi, és fejünket később
is gyakran kell a néző-téri folyosó irányába
forgatnunk, mert a színpadi történéshez
dinamikusan csat-lakoznak az itt folyó
jövés-menések. Fokozatosan a háttér
középen futó vászonsávját is áttöri egy
másik - főként akusztikailag érzékelhető -
tér, amelyet durva csizmadobogás,
jajveszékelés, vad lárma rajzol ki.
Optikailag csak éppen a legszükségesebb
töredékek szűrődnek át innen: a pribékek
vonszolta Tarelkin sovány, mezítelen lába,
a nyalka rendőrkapitány s a takarítónő
üzekedő mozdulatai, vagy az ünnepi dáridó
után - az átvilágított paravánon megjelenő
imbolygó, eltorzult árnyképek... Mintha a
színtér közepén folyó játék csak szelídített
változata volna annak, ami azon túl folyik.

Már ezekből is látható, hogy Keserű
Ilona díszletének fő funkciója az, hogy
mozgásnak adjon teret. Kitakarjon és
felfedjen, kiterjesszen és beszűkítsen.
Szimultán képek és töredékek nyugtalanító
és mozgató áramlását indítsa útnak a
nézőtér felé.

A Raszpljujev-díszletben sok minden
visszatér Keserű korábbi munkáiból. Szőke
Leonce és Léna főiskolai vizsga-
előadásában ott találjuk már a háttér-ben
futó vászonparavánt; a két lépcső
összetoldásával keletkezett (ott még
kerekeken guruló), több funkciót is kínáló
térkitüremkedést - sőt a marosvásárhelyi
Kleist Amphytrion-színpadképén fel-
fedezhetjük már a mostani játéktérszer-
kesztés alapelvét is: a központi „tengely"-
rész mellett kétoldalt elhelyezett statikus
„ketrecet".

Indulatok, külső és belső folyamatok,
állapotok rajzolódnak ki ezekben az
egyszerű, de lényeges elemeket feltáró
szerkezetekben. Ha gondolatban
megpróbáljuk visszaidézni a színészek
mozgását ezúttal a Raszpljujev-előadás
terében - ahol az absztrakt konstrukció
mintha közvetlenül nőne ki a valóságos
képekből: Tarelkin leshelye és

börtönszférája a szekrény és a rácsos
rendőrségi beszélgetőfülke képzetéből, a
színpadi 'tengely: egy valóságos forgóaj-
tóból -, szóval ha megpróbáljuk
visszaidézni a színészek mozgását, mintha
egy kinetikus szerkezet hullámzó
működésébe pillantanánk bele. A
legfontosabb áramlásokat a sebesebb vagy
lassúbb mozgásokba hozott forgóajtó
hozza létre. Nem véletlen, hogy éppen a
cselekmény legfőbb mozgatója, Varravin
tábornok jelenik meg itt leggyakrabban,
majd később Raszpljujev, aki a juta-lom
és hatalom reményétől megittasulva
eszeveszetten pörgeti. Varravin ön-
magához híven - talán - csak pálcája
hegyével pöccinti meg az ajtót, mely
diszkréten ás titokzatosan lendül olyan-
kor, Raszpljujev esetlenül, szédülten,
bukdácsolva, vele együtt fo ro g . . .

A többi szereplő lehetőleg elkerüli a

„tengely" érintését. Lám, Tarelkin, a
leginkább passzív szereplő, a szemlélődő
helyzetébe menekülő: oldalazva kerülgeti,
vagy éppen tükörként használja, s akik
végképp kiszorulnak a forgatásból, azok
már csak áldozatokként fordulnak,
röpülnek be a színpadra, és el-lódított
vasgolyók módjára pattannak-verődnek
„asztaltól" „vallatóig", míg el nem
„halnak" a segédek karjaiban.

Nemcsak ilyen nyugtalan, ideges raj-
zolatokban jut szóhoz a díszlet, beszé-
dessé válik a mozdulatlanság és a térbe
helyezettség is. A stabil, kis
kitekintőablakkal ellátott „ketrec"

gunyorosan teremti meg Tarelkin
lényegileg azonos magánszféráit, a
szemlélődő és a fogoly állapot helyeit, és
fontos az is, hogy a szereplők milyen
helyzetet foglalnak el egymásihoz
viszonyítva a színpad lépcső- és
dobogórétegein. A legmagasabb tér-

Raszpljujev (Tolnai Miklós) gyanakszik Tarelkinra (Iglódi István)



pontra (a legtöbbször asztalként használt
dobogóra) természetesen megint csak
Varravin hág fel leggyakrabban, meg a
rendőrtisztviselők féktelen jó-kedvükben,
és csak egyszer merészkedik fel ide
illetéktelen személy: a vallatás hevületében
- s azonnal lelökik. A lépcsőfokok:
hierarchiafokok, és amikor nincs kéznél
más eszköz, a rangban alacsonyabban álló
szereplő mozgásával utánozza a lépcsőt,
mint abban a groteszk jelenetben, amikor a
lépcsőn lefelé haladó Varravint követve, a
szolgálatkész rendőrfőnök lépcsőzetesen
béka-ügetésbe megy át.

A kortina segítségével az előadás végén
aztán létrejön az összes mozgások
összefoglalása. Miközben az álarcát
visszaszerző Tarelkin hason csúszva s a
közönség felé fordulva szolgálatért ese-
dezik, és - Szőke jóvoltából - mondókájába
groteszkül belekeveri időnként a kezdőkép
újjongó mondatait is: a vászonfüggöny
leereszkedik, s a hátulról jövő fény
kirajzolja rá Tarelkin eddigi üldözőinek
változatlanul fenyegető árnyékát. Csakhogy
ezúttal Varravin, Óh és Raszpljujev alakját,
csakúgy mint a fekvő Tarelkint, mint
valami közös maszk, eltakarja a díszlet

vászna.

A tárgyak nyelvén

5. Az előadás tárgyi világára, kellékei-re
első pillantásra hiányuk jellemző. A
„ketrec" alatt sokáig észrevétlenül lapul egy
zöld borosüveg, egy piroszománcos öblös
vájdling - mintha a stilizált, geo-metrikus
tér semmiféle konkrét helyszín-re utaló
tárgyat nem tűrne meg. Nincs szék, amihez
Szuhovo-Kobilin utasítása szerint a
leleplezett Tarelkint kötözik, nincs
paraván, amely mögé elrejtőzik, és asztalra
is csak alkalmilag, a játék során tesznek
szert, amikor a lépcső dobogóira borfoltos,
gyűrött abrosz terül. A tárgyaknak a
játékhoz és a színpad-tér elemeihez
alkalmazkodó mimikrijét látjuk: a Tarelkin
bábutetemét magába foglaló teknő egy alig-
koporsó, a „kincs-tári" bádogpoharak
anyaga a forgóajtóéval mosódik egybe,
formájuk szűkszavúan jelzi csak
rendeltetésüket. Ezért hat azután
váratlanul, sőt 'meghökkentően, amikor a
behemót rendőrbiztos ne-kilát, és valóságos
csülköt, kenyeret és sajtot tépdes mohón a
halotti tor jelenetében, vagy amikor az
ármányos hivatali főnök valóságos vizet
csorgat a padlóra bádogpohárból, s
öngyújtójából valóságos tűz lobban, hogy
eleméssze a rá is kompromittáló
jegyzőkönyvet. A

képzelet, a játék szintjéről hirtelen mint-ha
a naturalista valóságba zuhannánk.

De miért csak itt? A rendezőnek lett
volna alkalma előbb is naturális eszkö-
zökkel élni. Például, ha vakon ragaszkodva
a darab szövegéhez, valóban orr-facsaróan
bűzölgő halakat csempészett volna
Tarelkin koporsójába. Eltekintett tőle.
Nyilván érezte, hogy lényegbevágó
különbség van a bűzlő hal és a zsíros
csülök között. A hal bűze: orrfacsaró tény.
A csülök bekebelezése viszont mutatvány,
és itt a 'képtelen túlzás minőségi változást
hoz létre. Farkasétvágyat bemutatni
ugyanaz, mint később farkas-embert -
szipolylidércet produkálni. Te-hát ez az a
pont, amikor a kellékek nyelvén is
megszólalhat az előadás témája.

A Raszpljujev nagy napjában a valóság
és a fantasztikum, a hétköznapi tények és a
koholmányok nevetséges pimaszsággal
következnek egymásból. Tarelkin attól lesz
többek között üldözendő, emberbe bújt
nyúl, mert hitelezői elől több ízben úgy fut
el, mint a nyúl. Pontosan ilyen alpári
egyszerűséggel nő ki a kellékek, színpadi
tárgyak átvitt értelme 'is. A surolókefe
groteszk mulatságossággal lényegül át hol
phallushol főnökszimbólummá, sőt
skorpiószipókává, s közben szándékosan és
lényeg-bevágóan őrzi ennek a tárgynak
cirokból-fából és gumiiból álló nyers
otrombaságát. Nincs semmiféle hamis
lágyság, megnyugtató artisztikum a
tárgyakkal folyó varázslatban. Maguk az
elemek is gonosz mágus - Varravin -
parancsának engedelmeskednek.

A tűzzel az igazságot teszik semmissé, a
víz feletti hatalom a szomjúság kínját
varázsolja elő: a Varravin poharából
csúfondárosan, pazarló, tompa dobolással
ömlő vizet a szomjúságtól gyötört Tarelkin
a darab végén hatalmas kortyokban nyeli,
zihálva, elfulladva, fejét nyakig
belemerítve - a felmosóvödörbe.

Az élettelen tárgyak groteszk módon
kapcsolódnak az emberhez. Szőke ren-
dez'és'ében a bot, a sétapálca, a kulcs-
csomó, a pisztolytáska emberivé szer-
vülnek, közvetítőközeggé válnak, bőrfe-
lületté, idegvégződéssé. Ennek a tenden-
ciának pajzán és ősi változata: Raszpljujev
nemisége díszeként is viselt pisztoly-
táskája azonnal észrevehető. Varravin
sétabotja már kevésbé árulkodó. Fi-
gyelnünk kell a működését. Ez a séta-bot
tapogat (Tarelkin báb'hu'lláját), fenyeget (a
laskává aprítás mozdulatával),

messzire nyúlik (láthatatlanul tárgyakat
mozdít el helyükről), s ekkor tűnik fel
élesen, hogy fekete színe egybemosódik
Varravin ruházatának sötétségével. Ez a
bot tehát a kéz meghosszabbítása, s a
tárgyaktól, emberektől idegenkedő undora,
turka-piszkolgató fölénye eszünk-be
juttatja az ideillő szót is: manipulátor.
Varravin karakterét fejezi ki ez a jelentőssé
tett kellék.

De ugyancsak a belső lényeg 'felé köz-
vetít egy hasonló tárgy, egy pálca a le-
tartóztatott földbirtokos használatában.
Rémült dühében hülyén csapkodja vele a
rendőrfőnök asztalát, de csak unott
ásítással felelnek rá. Ez a vibráló pálca - az
előbbivel ellentétben - nem a kéz, hanem a
kalimpáló szív képzeletbeli folytatásában
jelenik meg. S hasonló szerepe van egy
csörömpölő kulccsomónak is: a riadtan
pislogó házmester nyakában a belső
reszketés félelmesen-mulatságos tárgyát
képezi. Lehet még fokozni ezt a szomorkás
mulatságot? Lehet bizony, mondja a
rendező, a dolog kézenfekvő, csak meg
kell fordítani a helyzetet: ne a kelléket
mutassuk meg az ember vonzásában,
hanem fordítva: s már előttünk is áll
Tarelkin arca Kopilov maszkjának és
protézisének függelékeként.

Előkészített rögtönzések

6. A Raszpljujev-előadás szuggesztív jel
mezei, játéktere és kellékei, látjuk te-hát:
stílust és gondolatot diktálnak. A színészi
játékot mégis belülről irányítják. Inspiráló
mozgást indít meg a színész-ben, ahogy
belenő vagy beleszorul a jel-mezébe,
ahogy a színpadtér közvetlenül érzékelhető
dinamikáját megérzi vagy mozgásiba
lendíti, ahogy a tárgyakkal kapcsolatba
kerül, és itt figyelemre méltó, hogy Szőke
rendezésében egyetlen jelenet sem
kezdődik állóképpel. Az ál-Kopitov (az
önmagán túllépés szimbolikus gesztusával)
bukfencezve érkezik a színpadra, Óh
kapitány csontjait ropogtatva,
marionettszerű gimnasztikával „melegít
be" a jelenetére, és ahol - két jelenet
közben - végképp leállna egy pillanatra a
mozgás, oda a rendező, mint-egy
lazzoszerűen, közjátékot vagy pantomimot
iktat be. A folytonos színpadi fluktuálás
végső soron Szőke színészvezetésének
alapelvéből származik, abból, hogy a
színész a lelki folyamatokat induskáló
mozgásból, nem pedig absztrakciókból
állítja elő az alakot. („Nem ijedtünkben
futunk, mondta Mejerhold, hanem
futtunkban kezdünk megijedni.",



Ebből adódik - ami talán meglepően
hangzik egy jól felépített előadás lát-tán :
hogy Szőke rendezése általában ki-
provokált és tudatosan irányított rög-
tönzések sorozatát rögzíti. Rögtönzéseket,
amelyeknek azonban gondos 'előké-
szítettségük folytán mindig pontosan célba
kell találniuk, és folytatódniuk kell.
Varravinnak, például, egyetlen mondata
van, amikor a harmadik fel-vonásban
megjelenik a rendőrkapitány-nál, hogy
manővereit megindítsa, de ez az egy
mondat hosszú pantomimsorozat után
hangzik el, hogy aztán pompás
bohóctréfába fulladjon. Előbb Óh kapitányt
látjuk, amint a vámpírhírtől fel-dúlva, de
'hitetlenkedve jár-kel a szín-padon,
Raszpljujev pedig az asztal sarkánál a
kapcájával bíbelődik. Aztán Varravin
láthatatlanul meglendíti két-szer a
forgóajtót. A kapitány riadtan kapja fel a
fejét, s miközben Raszpljujevvel együtt a
rejtély forrását kutatja.

Varravin a hátuk mögé kerül, fellép az
Asztalra, és botjával sorra a levegőbe emeli
a levetett bakancsot, a vizespoharat, majd
földre szórja a kártyákat .. . Ezután kezd
csak jövetele céljának el-mondásába, de
addigra már szú szerint fölébük kerekedett:
a kapitány bambán néz föl rá, Raszpljujev
pedig zavarában meztelen lábát dugdosná,
s legszívesebben lenyelné a kezében
felejtett kapcáját. Nemcsak Varravin
fölénye kapott formát tehát, 'hanem
egyúttal a kapitány és Raszpljujev
fogékonysága is a vámpírveszélyre. Ebből
következik, hogy a rejtélyesen életre kelt
bakancsot és vizespoharakat
pisztolylövésekkel teszik ártalmatlanná. . .

(Ha a rögtönzöttség - mint ebben a
jelenetben - egybevág az alapgondolattal,
az arra mutat, hogy az előadás rögzített
részei világosan megfogalmazódtak. Hogy
valóban erről van 'szó, 'azt az előadás
ritmikai kiegyensúlyozottsága is

igazolja. A fontos szereplőknek érezhetően
saját mozgás- és ritmuskaraktere van.
Tarelkin izgága, rugalmas mozgásával
szemben Varravin mozgása méltóságteljes
és merev. Raszpljujev darabosságát,
lassúságát Óh cikornyásabb, peckesebb
mozgása ellensúlyozza. De rögzítődik a
ritmus többek közt a harmonikás
meghatározott, de változó fel-lépéseivel s a
tömegmozgatásokkal is. Az előadásonként
változó kisebb rögtönzések ezekbe a
ritmus- és mozgástömbökbe simulnak
bele.)

A sz ínészek m ut a t vá n ya

7. Szőke rendezési stílusa nemcsak a
színészekből szabadít fel váratlan ener-
giákat, játékkedvet, de magának a szín-
háznak is bontogatja egy gyakran nél-
külözött vonását: az eseményszerűséget, s
ami ezzel együtt jár, a kockázatot.

A színészi játéknak ezt a helyben szü-
letettség élményét leginkább Tolnai

Szuhovo-Kobilin: Raszpljujev nagy napja (Huszonötödik Színház).
Tarelkin (Iglódi István) és hivatali fölöttese, akit zsarolni próbál:
Varravin (Csíkos Gábor)

Varravin (Csíkos Gábor) és
Óh kerületi rendőrkapitány (Kristóf Tibor)



Tarelkin megrendezi saját temetését ( Iklády László felvételei )

Miklós Raszpljujev-alakítása kelti fel.
Tolnai az, aki a legtöbbet rögtönöz. Nem
azért, mert sztárrá akar előlépni, hanem
éppen mert pontosan érzékeli a társai
mozgásában vagy a közönség reagálásában
beálló apróbb változásokat, és ezeket
értékesítve, módosítja játékát. Rögtönzései
másrészt abból adódnak, hogy pontos
elképzelése van a figuráról, külső és belső
karakteréről, indulatairól, mozgásáról,
mozdulatairól. Ezért van az, hogy egy-egy
ügyetlenül elejtett orvosi táskát, egy
'kelleténél messzebbre penderült kalapot
'úgy csippent fel, vagy úgy taszigál odább a
lábával, hogy ezek a véletlen mozzanatok
egy szükségszerűnek látszó
cselekményfolyamatba illeszkednek. Tolnai
pontos szerepvezetésének azért van nagy
jelentősége, mert Szőke keményre hangolt
rendezése Raszpljujev nagy napjára, a
hatalom elembertelenedésének
fejlődésrajzára teszi a legfontosabb
hangsúlyokat.

Pompás az a környezetrajz, amelybe a
rendező elhelyezi Raszpljujevet és társait.
Ahogy újra meg újra megjelenik köztük a
harmonikás (Mártha István) némafigurája,
aki muzsikájával egyrészt megteremti a
„miénk a világ" dáridójának atmoszféráját,
másrészt kikapcsol-

ja és közömbösíti a hivatásszerű bru-
talitásatmoszféráját; ahogy a rózsa-szín
harisnyás lány (Kim Bori) alakjával
fölvázolja az itt folyó történetek szexuális
hátterét és kiegészítésiét; ahogy
megmámorosodott, pisztolydurrogtató
hőseit belemártja a színpad sötétjébe, majd
visszahozza Óh kapitányt, derengő fényben
imbolyogva s hülyére merevedve...

Ez az a miliő, ahol Tolnai
nevetségességében is hátborzongató
farkasétvágyú Raszpljujevje groteszk
Oidipuszként a szipolylidérc keresésére
indul. Szűk homlokú maszkja, a széltében
elnyújtott, torz tömzsiségű jelmeze első
pillantásra nyomasztó alakot állít elénk,
Tolnai azonban csak lépésről lépésre (sőt
néha elő-re-, néha hátralépve) ad nevet a
félelmetességnek. Eleinte csak naiv,
jámbor zabáló, akiiből odaadóan gépies,
meg-megtörő lépések szakadnak ki, de iga-
zán kellemetlennek csak folytonos csiz-
macsattogtatását érezzük.

Még behemót játékosságra is futja tő-le:
a halotti toron, az ajtó mögé bújva kapja ki
Iglódi (Tarelkin) kezéből a vodkásüveget,
és pohárnak használja. Tolnai, nagyon
[helyesen, Raszpljujev brubalitásának
közvetlen leírásával alig

foglalkozik, vagy legalábbis nagyrészt
fantáziánkra bízza, mint például amikor
egy ajtó mögött jatszódó erőszakos ,,sze-
relmi" jelenet végén fogak egy késsel
piszkálgatva jelenik meg. A lapaj rend-
őrbiztos közvetve sokkol, azáltal, hogy a
testi erőszakot (például egy házmesterfog
kiverésének szükségességét) mint
természetes életmegnyilvánulást tünteti fel,
amelyről nem szokás gondolkodni.

Tolnai vegetatívnak mutatja az élet-
szemléletet, együgyűnek a gonoszságot. És
a dolog valóban ott válik lidiércessé,
amikor a fizikai kegyetlenségről áttér a
szellemi erőszaktételre, és fölsőbb su-
gallatra, de belülről fakadó helyestéssel
megszünteti a határokat valóság és fan-
tasztikum, keholmány és igazság között.
Raszpljujev ugyanis nem tud finom
megkülönböztetéseket tenni, ez abból derül
ki, hogy minden dolog kézzelfoghatóságát
azonnal megeleveníti. ,,Köntörfalazásról"
lévén szó, valóságos falat ró a levegőbe.
Amikor a csecsemő-korától elvetemült
Tarelkinra terelődik a beszélgetés, két
ujjával futkározó hüvelykmatyit ír le a
padlón. Az előadás egyik legszebb
mozzanata egy pár pillanatnyi süket csönd
a h ar s án y lármában: akkor születik meg
Raszpljujev



agyában az első absztrakció. Éppenséggel
ütésre emelt kezét saját maga állítja meg a
levegőben, s némi habozás után a közönség
felé fordulva jelenti be: „Most kezdem csak
érezni az erőmet." Mozgása mintha ettől
kezdve olajozottabb lenne, felgyorsulna,
mechanizációt szervez a vallomások
meggyorsítására. Már nemcsak testileg tölti
ki torz öltözetét...

(Tolnai kitűnően megoldott és az egész
előadást döntően befolyásoló szerepében
csak egy-két apróság nem tetszett, ami épp
a benne legkövetkezetesebb játékstílustól
idegen: amikor például túlságosan sokáig
megragad egy ötletnél: történetesen az
álöltözetben sántikáló Varravin „falábán",
vagy amikor a poén nem természetes
mozgásból csat-tan el, ahogy például Óh
fenéken billentésére süti cl pisztolyát.)

Kristóf Tibornak sok tekintetben a
Raszpljujevéval ellentétes vonásokból kell
formálnia Óh kapitányt. S ez - milyen
nagyszerűen - mindjárt a figura első
megjelenésével mozgásban kirajzolódik.
Amíg Tolnai kiterjeszti, Kristóf be-leszorítja
magát a ruhájába. Mély nyögések, elfúló
(női) sóhajok kísérik a mindennaposnak
tűnő toalettmozdulatokat, és a snájdig
elegancia eredménye: a szoros derék, a
zsinórokkal elszorított mellkas mögött ez a
kapitány - szorong. Gyanakszik, szimatol,
folyton összeráncolja szemöldökét. Kristóf
alakítása ott a legjobb, ahol a naiv,
gyanútlan butaság mellé megteremti a
kételkedő butaság frappáns helyzetképeit. A
harmadik részbeli katzenjammeres némajá-
téka ugyanakkor az előadás egyik leg-
pampásabb jelenete.

Iglódi István a Tarelkinnel ismét számot
ad kitűnő mesterségbeli tudásáról.
Lenzdületével, gesztusainak árnyalt vál-
tozatosságával izgalmasan építi fel, majd
rombolja le ugyancsak az álarcos, a kopilovi
létezés nagy ábrándját. Iglódi legjobb
jelenetében ez az átalakulás a szemünk előtt
zajlik. A szemünk előtt zsugorodik a
parókájától, protézisétől erőszakosan
megfosztott Kopilovból új-ra Tarelkinné,
hogy végül már csak bátortalan, cérnahangú
énekidézete utaljon korábbi jókedvérc.
Iglódi a kicsattanó, robbanékony
lelkendezéstől jut el a megtört csuszás-
mászásig; hibátlan fejlődésvonalat rajzolva,
amit csak az zavar, hogy helyenként
mindezt kissé túl csiszoltnak, kiterveltnek
érezni.

Más formában, de hasonlót tapasztalunk
Csíkos Gábor Varravinjával kap-

cserlatban is. Ő az előadás egyik leg-
hatásosabb, emlékezetünkben talán leg-
mélyebb nyomot hagyó figurája. A roppant
szuggesztív maszk és jelmez, a szép
orgánum, a jól eltalált, kísérteties mozgás
mögött azonban - talán belső
bizonytalanság miatt - kiaknázatlanul ma-
radnak természetes játéklehetőségek
(például, a temetési jelenetben). Így az-tán
Csíkos a fölényes biztonságból időn-ként
árulkodóan előbújtatott ideges tü-
relmetlenségen kívül kevés fogódzót ad
arra nézve, hogy az ördögi Varravinnak
miért olyan életbevágóan fontosak a
Tarelkin zsebében őrzött papírok.

A Raszpljujev nagy napja e négy
kulcsfigurájának rövid bemutatása azonban
még mindig nem ad „keresztmetszetet" a
színészi munkáról. Ennek lényege ugyanis
az, hogy nincs különbség protagonista és
mellékszereplő között. Hogy ki a
főszereplő és ki a statiszta, ez mindig a -
sokszor szimultán folyó - játékból derül ki.
Más helyütt szó esett már Jordán Tamás
pazar hármasszerepéről, de ugyanilyen
élességgel kerül előtérbe olykor egy-egy
kevésbé ismert színész szerepe: a
gyalogrendőrt és csinovnyikot alakító Tardy
Balázsé, a harmonikás Mártha Istváné, a
kellemes meglepetésként ható Kim Borié,
Galkó Balázsé.

És hogy itt valóban a szereplők fel-
szabadult mozgására épül föl minden, azt
az előadás egyetlen kettőzött szerepe
dokumentálja legjobban. Bajcsay Mária és
Marsek Gabi ugyanazt a mosónőt alakítja, a
megboldogult Kopilovnak ugyanazt a
szívügyét, ugyanazokkal a bányarém
magzatokkal az oldalukon. A két szereplő
mégis teljesen más mozgásokat,
szituációkat és karaktereket állít elő: Bajcsay
egy földrecsüccsent, félnótás és megadó
Brandahlisztovát. Marsek egy parlagi, farát
riszáló némbert. S aki látta mindkettőjüket,
alig hiszi el, hogy ugyanazt a jelenetet
játszották, ugyanazokat a szövegeket
mondták.

Szuhovo-Kobilin: Raszpljujev nagy napja

(Huszonötödik Színház)

Fordította: Elbert János. Rendezte: Szőke
István. Játéktér- és jelmeztervező: Keserű Ilona.

Szereplők: Csíkos Gábor, Iglódi István, Kristóf
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BÖSZÖRMÉNYI KATALIN

Raszpljujev
nagy napjának színpada

A színházművészet kollektív művészeti ág -
írják a lexikonok -, mely az irodalmi
alapokon és a mimézisen túl a zene,
szcenika, jelmeztervezés, néha a tánc közös
munkájával hozza létre és ismétli meg
napról napra az alkotást: az elő-adást. Úgy
mondjuk általában, hogy mindennek egy
szellemi irányítója van: a rendező, s színházi
kritikáink ennek megfelelően többnyire
csak az irodalmi anyag és a rendező
szándékainak viszonyát szokták elemezni,
több-kevesebb sikerrel. A színházművészet
kollektív volta így a nézők és szakemberek
előtt egyaránt elsikkad, s talán ez is oka
lehet, hogy sorozatosan születnek elő-
adások, melyekben a díszletek és jelmezek
csupán illusztrációk, vagy éppen ezek teszik
egyedül előadássá az elő-adást.

A Huszonötödik Színház Raszpljujev
nagy napja-előadása esetében most talán
először valósult meg a jól értelmezett
kollektív alkotómunka, mely-nek élő
részesévé válhatott az író Szuhovo-Kobilin
is. A rendező ugyanis - eltérően a manapság
'nálunk divatos egyszerűsítő színházi
hagyománytól - a megírt drámát teljes
mértékben tisztelet-ben tartotta, és
törekvése annak visszaadására irányult, nem
egy vagy egy-két tételének kiemelésére.
Ennek érdekében a jobbára iskolázatlan
színtársulat tagjaiból eddig sosem tapasztalt
színészi képességeket hozott felszínre. Így a
mimézis, mely a színházban már-már
feledésbe merült, teljes szépségében 'ki-
bontakozva lett az előadás másik alap-
feltétele. A szcenika, jelmeztervezés ese-
tében hasonló helyzet alakult ki a rendező
és tervező között. Figyelve egy-más
szándékait és elképzeléseit, vala-mint a
színészek fizikai és színészi képességeit,
megteremtették az előadás létrejöttének
ugyancsak nélkülözhetetlen téri és képi
feltételét, a jellemzés és megjelenítés alapját.
A színházi kollektív munka így ért el
nagyszerű eredményt.

A szcenika, azaz a díszlet és világítás, a
játéktér megtervezése a hagyományos
értelmezés szerint (ugyanígy a jelmez-
tervezés is) ,,a megjelenített esemény


