
világszínház
tésű művelődési központ épült az elmúlt
időszakban. A kultúrház első, kézenfekvő
célja a vonzáskörzetében élők kulturális
aktivitásának serkentése, a helybeli hiva-
tásos és öntevékeny művészek szereplési
lehetőségének, művei kiállításának bizto-
sítása. A másik, nem kevésbé fontos cél: a
nagyváros kulturális értékeinek házhoz
szállítása. A mattersburgi közönség szá-
mára évek óta havonta egyszer biztosítják
a bécsi Burgtheater vagy a Volkstheater
egy-egy előadásának megtekintését, a
helybeli hangversenyévadnak pedig a
bécsi és grazi filharmonikusok vendég-
szereplése a fénypontja. A művelődési ház
négy és félmillió schillinges évi
költségvetésének kétharmadát az állami és
városi szubvenció fedezi, másfél millió a
ház szolgáltatásait igénybe vevő jegyvá-
sárló közönség hozzájárulása.
Őszintén szólva nem sokat vártam a

mattersburgi Színházi Társaság amatőr-
jeitől. Különösen amikor megtudtam, hogy
a beharangozott Liliom-előadás azért
marad el, mert a régebben játszott, régen
próbált Molnár-darab már - Ándics
igazgató szerint - sehogy sem áll össze.
Kárpótlásul kaptuk az osztrák Anton
Wildgans frissen színpadra állított Mind-
örökké, ámen című egyfelvonásosát.

Az előadás, amelynek minden egyes
szereplője amatőr, rendezője pedig a mű-
velődési ház sokoldalú, lelkes igazgatója -
bécsi színházi kirándulásunk nagy meg-
lepetése volt. Mert amíg a Volkstheater
hivatásos ifjú színészei szemmel láthatóan
unták, dobták a Molnár-darab kitűnő sze-
repeit, a mattersburgi civilek őszinte, he-
lyenként megrendítő átéléssel, félelmetes
csendekkel idézték meg a halál-büntetés
módosítása után szabadult, az életben
huszonhét év után talajt vesztett, a
kisvárosban kiközösített rab kálváriáját.

Á mattersburgi amatőrök alkotó hoz-
zászólása nélkül nem lett volna teljes sem
a népszínházvita, sem a szomszédaink
színházában tett rövidke látogatás.
Amelynek summája röviden csak ennyi:
szomszédaink előtt nincs okunk szégyen-
kezni. Tanulnunk talán nem is annyira
egymástól, hanem inkább együtt kellene.

NÁNAY ISTVÁN

Dosztojevszkij
a Tagankán

A Bűn és bűnhődés
moszkvai előadásáról

Jurij Petrovics Ljubimov jó egy évvel
ezelőtti vígszínházi Dosztojevszkij-ren-
dezése a magyar színházi élet kedélyeket
felkavaró, jelentős eseménye volt. Már
akkor hírlett, hogy a Bűn és bűnhődést a saját
színházában is megrendezi. A bemutató
azóta megvolt. A Tagankán ugyan-azt a
drámai verziót játsszák, mint a Víg-
színházban, ugyanaz a zene-zörej, ugyan-
az az előadás struktúrája, mégis
gyökeresen más mű szólal ott meg.
Tudom, igaztalan dolog két eltérő stílusú,
hagyományú színház produkcióját
összehasonlítani, mégis meg kell tennem,
mert csak így mutatható ki az a lényeges
különbség, ami a vígszínházi jó előadást a
tagankai remekműtől elválasztja.

A darab problematikájáról, értelmezé-
séről Ljubimov a magyar bemutató idő-
szakában többek között így nyilatkozott:
„Raszkolnyikov olyan extrém tendenciát
képvisel, amely káros és a fejlődést aka-
dályozza. Ahányszor csak a kezembe ve-
szek egy újságot, mindenütt Raszkolnyi-
kovokkal találkozom." Ugyanezt árnyal-
tabban fejti ki J. P. Karjakin, aki az adap-
tációt a rendezővel együtt készítette: „Az
előadás nem a monomániáról szól, hanem
egy ember kettéhasadásáról. Arról, hogy
ez az ember önmagát áldozza föl a töb-
biekért vagy másokat önmagáért. A ket-
téhasadás nem azt jelenti, hogy valaki egy
helyes cél érdekében néha helytelen esz-
közöket is alkalmaz, hanem azt, hogy az
eszközök megváltoztatásával megváltoz-
nak a célok is."

Azaz az előadásnak mindenekelőtt
Raszkolnyikovról kell szólnia. A Víg-
színházban - részben szereposztási komp-
romisszumok miatt - az előadás nem
annyira Raszkolnyikovról, mint inkább
Porfirijról, azaz a bűn felderítéséről szólt.
Moszkvában viszont az előadás közép-
pontjába egyértelműen Raszkolnyikov
került, egy ember, egy magatartás élve-
boncolása. A Vígszínházban - nem utol-
sósorban a hatalmas színpadméretek miatt
- a sokat felidézett és elemzett
„fémalagutak" és a „bűnbölcső" határozta
meg az előadás képi világát és rész-ben a
játék stílusát (nagyszámú statisztéria,
tablók, szimultanizmus stb.). A Ta-

gankán a végletekig leegyszerűsödött a
tér, a szcenika, az effektusok, hogy min-
den megmaradó szereplő, kellék és fény
koncentráltan a „hős" és magatartásának
elemzését segítse. (A Vígszínház előadá-
sáról a SZÍNHÁZ 1978. áprilisi számá-
ban három terjedelmes elemzés olvas-
ható.)

*

Azokat a szerencsés nézőket, akik be-
jutottak a színházba, az előcsarnokban
iskolai padok fogadják, rajtuk azok a fü-
zetek, amelyekből a darab elején és végén
Raszkolnyikovot jellemző fogalmaz-
ványrészleteket olvasnak föl a színészek.
A nézőtérre csak a terem első, szín-paddal
határos ajtaján lehet bemenni, egy
reflektor világítja meg kívülről az ajtót, az
éles, bántó fény a belépő nézők feje fölött
a színpad bal első sarkára vág be. A néző,
túljutva az ajtón, a színpad jobb első
sarkában kiképzett kis zug mellett
kénytelen elhaladni. Ez a két-három
négyzetméteres terület a bűntett színhelye:
a fal mellett fiókos komód, mellette,
szemben a közönséggel, vérrel összefröcs-
költ fehér ajtó, a színpad felé, az előszín-
padot a színpadtól elválasztó oszlop előtt
és mögött szintén egy-egy ajtó, a falon tü-
kör és egy ikon. A padlón pedig a két
holttest: vérbe fagyva. Mivel minden né-
zőnek közvetlen közelről meg kell néznie
a naturalista hűséggel felidézett gyilkos-
sági helyszínt, beavatottak leszünk, s mi-
vel az egyik tetembábu lába, a másik karja
szinte súrolja a belépőket, tehát csaknem
fizikai kontaktusba kerülünk az
áldozatokkal, közünk lesz a történethez.
Sőt, ugyanazon az ajtón, amelyen az előbb
még a nézők léptek be, az előadás során a
szereplők jó néhánya - mindenek-előtt és
leginkább Raszkolnyikov - jár ki és be, így
visszamenőleg és újólag belénk
sulykolódik: rólunk szól az előadás, ne-
künk kell a szereplők segítségével a darab
kínálta magatartás-analízist elvégezni.

A színpad különben üres. Leplezetlenül
látható a több más tagankai előadásból
már ismert, fehérre meszelt hátsó fal, az
oldalsó munkagépek, állványok. Csupán
egy szék, és időnként néhány kellék
„szerepel". A színpad egésze tehát meg-
határozatlan, általános és semleges tér.
Ezzel szemben az előszínpad jobb első
sarka - amely nemcsak Lizavetáék szobá-
ja, hanem egy időre Katyerina Ivanovna
kamrácskája is (ekkor a tükröt letakarják,
a holttetemeket kiviszik) - konkrét hely-
színt jelöl. Á kettős szerepű térrész
ambivalens nézői viszonyt vált ki.
Nyilván-



valóan más a színpadi szituáció, amikor a
sarok Lizavetáék szobája, és más, amikor
Katyerina Ivanovnáéké, tehát a néző ma-
gától értetődőnek tekinti, hogy az ugyan-
azon a helyen játszódó események
különböző helyszíneken történnek: a két
helyszínt gondolkozásában szétválasztja.
Ugyanakkor nem vonatkoztathatunk el
attól, hogy melyik epizódot játszatja Lju-
bimov ebben a konkrét térrészben, tehát
megnő a jelenet súlya, kapcsolat keletkezik
a két helyszín és az azokhoz tartozó
emberek sorsa között. Raszkolnyikov
fizikailag semmisítette meg az uzsorásnőt
és húgát, Luzsin pedig Marmeladov
halottbúcsúztatóján erkölcsileg alázza meg
Katyerina Ivanovnát és Szónyát.

A jelenet után Raszkolnyikov bevallja
Szón ának a gyilkosságot, ebben a hely-
zetben ők ketten az erkölcsi értékskála
szélső pontjait képviselik: Raszkolnyikov
az ember el- és megítélhetőségének
eszméjét ad abszurdumig, a gyilkosságig
vivő Tettes és Szónya a körülmények által
sokszorosan fojtogatott, mégis a meg-
bocsátást hirdető Áldozat. Úgy tűnik, egy
pillanatra sikerül egymásra találniuk, ekkor
felbomlik a tér megosztottsága, megszűnik
a válaszfal a konkrét előszínpad és az
általános jelentésű színpad között, a két
térrész között szabadon járnak át a
szereplők, hogy a jelenet végére, ami-kor
Raszkolnyikov visszautasítja Szónyát és
keresztjét, ismét felépüljenek a látható és
láthatatlan falak.

Még egy kitüntetett pontja van a térnek,
az előszínpad bal első sarka, ahova a
nyitott ajtón keresztül bevilágít a folyosón
álló reflektor. Itt áll Porfirij széke, s akár
benne ül a vizsgálóbíró, akár nem, az
ellenfényben belépő Raszkolnyikov
tekintete először mindig erre a pontra esik.
Állandó feszültségív keletkezik a nyíló ajtó
és az ott megjelenő Raszkolnyikov, illetve
Porfirij valódi vagy virtuális lénye közönt.

A térképzés, illetve a látvány egyik
fontos, ha nem a legfontosabb eleméről
nem esett még szó, ez pedig a vérrel tele-
fröcskölt fehér ajtó. Ez ugyanis Ljubimov
gyakorlatához híven - hogy csak a Hamlet-
függönyre utaljak - több funkciójú elem:
valódi mivoltában közönséges ajtó, ám
általános jelentést is kap az-által, hogy a
helyét változtatja. Időnként kiemelik a
keretéből, és a víziójelenetekben - mintha
magától mozogna - a szín-pad közepére
kerül, és ott ismét valós tárgyként él. Egy
magányos ajtó az üres tér közepén -- az
eddig semleges színpadot külső és belső
térfélre vágja, valósá-

gosan jelezve a tér megosztottságát és jel-
képesen érzékeltetve Raszkolnyikov és
Szvidrigaljov lelki belső terét és vízióik
külső terét. E mögül az ajtó mögül lép be
Szvidrigaljovhoz Dunya, csupán ennek
bekulcsolásával zárul össze a férfi és a
lány, emögül tódulnak be Szvidrigaljov
erotikus lázálmainak résztvevői; emögül
lépnek elő Raszkolnyikov vízióinak sze-
replői, a fehér kendővel bekötött szemű
emberek. Az első vízióban lassú léptek-
kel körültáncolják a családtagok, ismerő-
sök és ismeretlenek, köztük a két áldozat,
majd lekapják szemükről a kendőt, Rasz-
kolnyikov fejszével két nő felé sújt, és a
fejsze pengve beleáll a színpaddeszkák-
ba... A második vízióban, mint egy ha-
lottas menet, egy sorban lépdelnek át
Raszkolnyikov reális terén az álomem-
berek. Erre az ajtóra loccsintja Nasztaszja
is a levesestálból a vért.. .

Nyilvánvaló, hogy ebben a térben teljesen
más fajta előadás születhet, mint a
Vígszínházban, a látvány konstrukciója
alapvetően megszabja a játék stílusát. A
puritán térből és játékmódból következik,
hogy nincs - még a vígszínházi jelzett
formában sem - a jeleneteknek konkrét
helyszínük. Raszkolnyikov találkozásai
nem kocsmában, lakáson, saját szobájában
és más realista módon meg-jelenített
helyszínen zajlanak, „csak" a színpadon.
Ebből az is következik, hogy ezeken a
találkozásokon többnyire nem alakulnak
ki párbeszédek, inkább pár-huzamos
monológokra szabdalódik fel a darab.
Mivel Ljubimov elvetette a Víg-
színházban állandóan jelenlevő sokaságot
is, azaz Raszkolnyikov önvizsgálata nem a
színpad álközösségében, hanem a nézők

valós közösségében történik, az egyes
figurák jelentősége megsokszorozódott.
Minden találkozás, minden esemény
Raszkolnyikov belső meghasonlottságát
fokozza, felmutatva egy életeszmény va-
riációit; példák vagy ellenpéldák a rasz-
kolnyikovi eszmékre és magatartásmo-
dellre. Mivel a nyilatkozó Ljubimovnál
sokkalta áttételesebb, dialektikusabb a
rendező Ljubimov, a darab nem válik
tézisdrámává. A főhőssel szoros kapcso-
latban levő szereplők árnyalt megfogal-
mazása, illetve a különböző gondolatok
egymás mellé rendelése és váltakozó fel-
erősítése révén a bűnöző Raszkolnyikov
el- és megítélése nem egyenes vonalú fo-
lyamat.

Ennek a folyamatnak a sikere a társulat
egységesen magas színvonalú, egy
akaratú intenzív színpadi jelenlétén túl,
elsősorban a Raszkolnyikovot alakító szí-
nész, A. Trofimov hiperérzékeny alakítá-
sának köszönhető, Magas, vállig érő, kó-
cos hajú, pattanásos arcbőrű, gondozatlan
fiatalember ez a Raszkolnyikov. Hosszú,
csaknem a bokájáig érő fekete télikabátja
alól kivillan kopott farmere, nyakán -
akárcsak a pesti szereplőnél - többször
körbecsavart sál. A színész fakó-szőke
hajgubanca mögül villan elő a
pillanatonként változó, de mindig élő te-
kintete. Fanatikusan gyűlölködő és riadt,
megalázott és elkeseredetten dühödt, sa-
rokba szorított és pillanatokra győzedel-
meskedő emberrel kell szembenéznünk,
aki előttünk hajszolódik végig egy lelki
vesszőfutáson. Trofimov Raszkolnyikov-
jának - még ha igaza is van -- nem tudunk
ténylegesen hinni, mert úgy vágja sze-
münkbe gondolatait, a magányosok te-
hetetlenségét, kiszolgáltatottságát, gyen-
geségét olyan agresszivitással kompen-
zálja, hogy még a vele szimpatizálókat is
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maga ellen fordítja. De csak a megnyilat-
kozásainak pillanataiban, ugyanis a visel-
kedése és kinézése közötti ellentét - bár
késleltetve - mindig újabb átgondolásra és
állásfoglalásra készteti a hirtelen érzel-
meinek engedelmeskedő nézőt. Trofimov
állandóan az üres színpadon bolyong, le-
lerohan a nézőtérre, hogy a reflektorral
megvilágított ajtón - amit mindig iszo-
nyatos erővel csap be maga után - kisza-
ladjon. Szinte mindig ezen az ajtón köz-
lekedik. A legritkább esetben ül csak le.
Amikor Marmeladov halottbúcsúztatása
folyik, a parányi színpadsarokban tizen-öt-
húsz ember zsúfolódik össze; ő is feltűnik,
a tömegbe préselődik, de pillanatok múlva
kitolakszik, aztán ismét visszatér.
Bolyongásainak több nyugvó-pontja van,
egyrészt a színpad közepe táj án
elhelyezett szék, másrészt a színpad és az
előszínpad határán levő, már említett két
ajtó közötti oszlop. A két ajtó az oszlop
szomszédos élei mentén egymással
szemben nyílik, így ha Raszkolnyikov az
oszlophoz áll, ráhajtható a két ajtószárny, s
mintegy jelképes zárkába csukható. Hol
önként, hol Porfirij utasítására vagy
egyenesen az ő segédletével mind többször
kerül erre a pontra a főszereplő. Az
üvegezett ajtó ablakán át a néző láthatja a
színészt, ugyanakkor az kívül van a
színpadi történésen. Amit a Vígszínházban
nem tudtak egyértelműen megoldani -
hogy mit csináljon Raszkolnyikov a darab
második felében, amikor egyre inkább
csak róla szólnak, de nem vele zajlanak az
események - az itt, ezzel a „fogással"

szervesen a drámába illeszkedik.
Raszkolnyikovval csaknem egyenrangú

főszereplővé válik a moszkvai elő-adásban
Szvidrigaljov, akit azon az estén V.
Viszockij játszott (a szerepek legtöbbjét
két-három színész felváltva alakítja).
Mályvaszínű, fehér fodros, hosszú selyem
házikabát jellemzi ezt az embert. Szvidri-
galjov a raszkolnyikovi magatartás egy
variációját testesíti meg. Viszockij alakí-
tásában egy pillanatra sem kétséges, hogy
Szvidrigaljov gyilkos. Alattomosan, min-
den skrupulus nélkül tette el láb alól a
feleségét. Ördögi figura, hiszen már-már
az őrületbe hajszolja, űzi Raszkolnyikovot,
miközben ő gátlástalanul tör a céljára,
Dunya megszerzésére. Viszockij tö-
kéletesen eszköztelenül él a színpadon.
Sugárzik belőle a romlottság, mellette -
néha úgy tűnik - eltörpül a jó fejjel ma-
gasabb Raszkolnyikov. S nemcsak fizikai
értelemben. Kettejük egymás mellé, illetve
egymással szembe állítása megfogal-
maztatja a kérdést: melyikőjük a na-

gyobb bűnös ? Az előre megfontolt szán-
dékból, hidegen, kísérletből gyilkoló
Raszkolnyikov vagy az ugyancsak céljai
érdekében kitervelt módon ölő Szvidri-
galjov? Az előadás természetesen nem
dönti el ezt a kérdést, sőt explicite fel sem
teszi, de nem is ad felmentést egyik félnek
sem. Viszockij „megtérése", Dunya
sikertelen meghódítási kísérlete, illetve a
lázálom utáni kivándorlása félelmetes.
Ekkor ő is a nézőtéri ajtón távozik, s
innen, az ajtóból visszafordulva mondja el
utolsó szavait; ezekben azonban nyoma
sincs a megtört ember alázatosságának, ez
a Szvidrigaljov bárhova kerül, változatlan
marad.

Porfirij a moszkvai előadásban csak az
első rész közepén lép színre, azaz a víg-
színházi előadással szemben nem ő a játék
irányítója. Miután Szónya meglátogatja a
családja körében időző Raszkolnyikovot,
hogy meghívja őt Marmeladov halotti
torára, Trofimov kirohan. Visszatérésekor
döbbenten áll meg az ajtóban. Az eddig
üres bal oldali előszínpadon most ott ül
Porfirij, V. Szaboljev. Világosszürke utcai
öltöny, mellénnyel feszül a köpcös,
joviális, enyhén kopaszodó fiatalemberen.
Szaboljev mindig nyugodt, kimért, halk
szavú. Csupán beszélget
Raszkolnyikovval, szó sincs a bíró-vádlott
macska-egér harcáról. Am ez a csendes, a
külső szemlélő számára csevegésnek tűnő
beszélgetés rosszabb a vallatásnál. Itt
valóban érthető, miért fakad ki többször is
Raszkolnyikov a célozgatások, a
mellébeszélés ellen, és követeli mind
határozottabban, hogy Porfirij helyezze őt
vád alá, tartóztassa le. Ami a
Vígszínházban beleveszett az epizódok
sorába, az ezen a színpadon teljes gaz-
dagságában kibontakozott: Porfirij har-
madik látogatása Raszkolnyikovnál. A
színpad bal hátsó sarkában jelenik meg
Porfirij nyitott esernyővel, kalocsniban.
Raszkolnyikov a jobb előszínpadnál vár-ja
őt. Szaboljev lassan bejön a színpad
közepére, leteszi a nyitott ernyőt, az ott
levő széket háttámlájánál fogva felemeli,
és a színpad jobb első sarkába viszi. Leül,
lehúzza a kalocsinját és beszél, be-szél.
Időnként feláll, tesz pár lépést, de
Raszkolnyikov állandóan elsiklik előle.
Végül, amikor a bíró bebizonyítja, hogy
csak a fiatalember lehet a gyilkos, Rasz-
kolnyikovot a már említett ajtók közé
szorítja be. Szoboljev visszaül a székére,
felhúzza kalocsniját, s mintegy mellékesen
kifejti véleményét Raszkolnyikov
esélyeiről: külföldre, orosz lévén, nem
menekülhet, belföldön, büszkeségből, a

muzsikok között nem bujkálna, tehát nem
marad számára más, mint hogy ön-ként
feladja magát. S miközben az ernyőjéért
megy, visszafordultából odaveti,
nyomatékosan, de nem a vígszínházi
megoldás didaktikusságával: Mikolkát
pedig nem hagyom!

A társulat minden egyes tagja - szerepe
nagyságától függetlenül - tökéletes
egységben szolgálja az előadást. Közülük
mégis meg kell említeni a Marmeladovot
játszó R. Dzsabrailovot, a Katyerina Iva-
novnát alakító E. Szlavinát és Szónya
szerepében N. Csubot. Marmeladov sze-
repében a színész nem a részegség külső
jegyeit ábrázolja, hanem azt az állapotot,
amelyben és amely által fellazulnak az
emberi értékek. Raszkolnyikov a színpad
jobb oldalán áll és figyel, Marmeladov
pedig a színpad bal oldalán hátulról las-
san jön előre. S feltárja lánya, családja,
önmaga nyomorúságos sorsát. Ez esz-
köztelenségében önálló és megrendítő
dráma. Ugyancsak megrendítő Szlavina
„őrülési jelenete". Éppen azáltal válik
azzá, hogy minden szokásos eszközt mel-
lőz a színésznő, elementáris erejű, vad ké-
regetőtáncába sűríti a figura minden el-
keseredését és kilátástalanságát. Szónya
ebben az előadásban törékeny, szőke,
szánni való kislány, aki szánnivalóságá-
val, fizikai törékenységével ellentétben
lélekben megtörhetetlenül konok. Ebben a
kettősségben rejlik Szónya igaz ereje.

*

Az előadásban természetesen szerepelnek
a kézi reflektorok, a fontos mono-
lógrészleteknél itt is kivilágosodik a né-
zőtér, ám ezeket a nálunk gyakran nehez-
ményezett eszközöket Ljubimov a saját
színházában jóval ökonomikusabban
használja. Ugyanis nincs oly nagymér-
tékben szüksége rájuk, mivel a színészi
játék, az előadás egésze sugallja mindazt,
amit a Vígszínházban gyakran a külső
eszközöknek is kellett. Az előadásból le-
nyűgöző erővel árad: színész, rendező
együttesen egyet akar és tud mondani.
Olyan fontos gondolatokat tud közvetíteni,
amelyre hallatlanul élénken reagál a
közönség, azaz közösek a gondolatok al-
kotók és befogadók között. A Vígszín-ház
előadása után - ahol egyrészt a közös
alkotói akarat hiányzott, másrészt a néző
társalkotói magatartása -, engem a Ta-
ganka Színházban az előadás művészi
erényein túl, ez a közös gondolkodás
nyűgözött le, az, ahogyan együtt lélegez-
tek a mű létrehozói és a közönség.


