
hogy a rendező nem egyéb ötlet híján,
hanem valamiért, „előre megfontolt
szándékkal" vette elő épp ezt a darabot, s
rendezte meg épp ezt az előadást. A puszta
feltételezésen túl pedig kénytelen addig
kutatni, míg fel nem fedezi azt a rendezői
értelmezést, szándékot és célt, amely
meghatározza az előadás minőségét.

Ha a megvalósult célt azonosnak te-
kintem a rendező szándékával, akkor - a
közművelődésinek nevezett színház-
eszménytől nem idegenül - mese szüle-tett
az Alkonyból. Babel végtelenül izgatott,
lefojtott feszültségekkel teli és alapjában
dezillúziós műve az előadásban kerekké
változott, a konfliktusok elsimultak, a
zsarnok apa megbűnhődik, de a fiúk mégis
tisztelni fogják, hiszen az apjuk.

A mese, az egyértelmű történeteket
kreáló illusztratív színház nem pusztán az
Alkonyban érhető tetten. Részint oka,
részint következménye annak a felületen
és széltében gondolkodó színház-
vezetésnek, amely a drámai mélységek és
tartalmak megkerülésével véli fel-
tálalhatónak a világirodalom megannyi
epikus művét is. Hiszen úgy tűnik, hogy
még ez a drámai fordulatokban csöppet
sem bővelkedő, alapvetően epikus

természetű Babel-mű is ellenáll - meg-
bosszulja a mesét.

Amikor totállá rendeződik az utolsó kép
- mindenki a színen, ahogy „frappáns" -,
lehetetlen elhinni, hogy az egész előadás
nem tartott még másfél óráig sem. A
közönség - hiányérzetétől talán -
bizonytalan: vége vagy szünet?

A színházi repertoárok pikantériája,
hogy a Tháliával szemben, az Operett-
színházban épp a Hegedűs a háztetőn van
műsoron. Orosz zsidóság, családi viszály
itt meg ott. Lehet hasonlítgatni. Ami az
alapműveket illeti: a maga nemé-ben
mindkettő klasszikus.
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ERDEI JÁNOS

A sivárság ünnepe

A Bűnhődés a Szkéné Színházban

„Istentelen frigy van közötted, Esz és
rossz akarat!"
(Vörösmarty)

A kihallgatószobákba és a munkatábo-
rokba koncentrálódott újkori tapaszta-
lataink már-már mértéktelenül ki-
bővítették az ember megalázhatóságáról és
ebből is következő nyomorúságáról
alkotott fogalmaink körét. Persze van
fogalmunk arról is, hogy jó értelemben
mire képes az ember! A gyakorlati ésszé
csupaszított értelem azonban sem nem jó,
sem nem rossz: semleges - amiként az
áramnak is mindegy, hogy izzószálon
vagy emberi testen fut-e keresztül. Föl-
tehetjük, sőt el is hihetjük, hogy a jó nem
csupán egy a semleges értelem fogalmai
közül, hanem több és különb : más,
például transzcendens. Ez a hit azonban az
újkorban már nem a meg-nyugváshoz,
hanem a kétségbeeséshez vezet: az
önfeledt szórakozásaink ízét megkeserítő
amoralitást a hit nem képes korlátozni.
Legfeljebb mások szórakozásának és így
végső soron szabadságának a
megsemmisítése árán. Zsákutca! - kiálthat
fel diadalittasan a paradoxonokat is
kedvelő újkori morálfilozófus. Andrzej
Wajda azonban nem morálfilozófus,
hanem művész: Dosztojevszkij
Félkegyelműjéből készített adaptációjával
egy másik úton indul el. Nem a jót igyek-
szik transzcendenssé növelni, hanem a
rosszat korlátozni. Ez a gondolkodás-mód,
melynek szekularizált változatát Goethe
Faustjából vagy Arany János
Visszatekintéséből is ismerhetjük, még a
XVII. században született meg. Egészen a
jó határáig növelni a rosszat, és ezen az
úton lépni be a jóság birodalmába; vagy
(még inkább) az elháríthatatlannak, sőt
csökkenthetetlennek tudott rosszal együtt
vetni számot a világgal s így saját helyze-
tünkkel: resignatio ad infernum. Ennek a
lehetőségnek gondolattá transzponált
állomásai századunkban éppen egy len-
gyel rendező, Jerzy Kawalerowicz jó-
voltából lettek (filmnyi) valósággá. Mater
Johannájában a jó még az Istenhez vezető
úttal, a rossz pedig az Istentől való el-
távolodással azonos. A moralitás pedig
értelemszerűen s elszabadultan lebeg a
világ és teremtője közötti végtelen-ben...

Wajda Félkegyelmű-adaptációjában a

Gálvölgyi János (Bojarszkij) és Kozák András (Benya) az Alkony című Babel-drámában
(Iklády László felvételei)



hit és a moralitás világa független
egymástól. Miskin itt elmondja azt a
példabeszédet is, amelyet a Tovsztonogov-
féle dramatizálás elhallgattat Rogozsin
elől. A parasztról szólót, aki „Uram,
Istenem, bocsáss meg nekem a Krisztu-
sért!" felkiáltással az ajkán ledöfi, hogy
kirabolhassa barátját. Ha Isten halott,
akkor mindent szabad - ez csak lapos
közhelyszerű reflexió az újkori helyzetre;
de ha él, ha van Isten, akkor még inkább! -
ez Dosztojevszkij zseniális felismerése.
Nála a teológiai jó feltételezése nem
korlátozza a morális rosszat, hanem a
felháborítót iszonyúvá katalizálva ép
ésszel elviselhetetlenné fokozza. Wajda
feldolgozásában a rossznak így van határa.
Az ő felfogása szerint létezik egy pont,
melynél az emberi természet, a lélek
egyszerűen nem bír ki többet. Összeomlik,
és roppan. Nyugodtan meg-feledkezhetünk
most az emberi természetet ért
morálfilozófiai, sade-i fricskáról, hiszen
egy dráma nem értekezés, hanem olyan
szöveg, amelyet egy-egy előadás
hitelesíthet. Wajda adaptációja ott
kezdődik, ahol a regény és annak
Tovsztonogov-féle adaptációja gyakor-
latilag végződik: Miskin megérkezik
Rogozsin lakására, aki már meggyilkolta
Nasztaszja Filippovnát, közös és mind-
eddig közöttük ingadozó menyasszo-
nyukat. A holttesttel töltött éjszakájuk
történései Wajda feldolgozásában nem-
csak a gyilkossághoz vezető út állomásait
idézik fel, hanem kirajzolják a rossz-nak
azt a határvonalát is, amelyet a lengyel
rendező átléphetetlennek vél, s amelynek
meglétét darabjával igyekszik igazolni.
Hiába „különböző" ugyanis Rogozsin és
Miskin! Amikor Rogozsin el-elakadó
mondataival felidézi Nasztaszjával töltött
pokoli napjait, Miskin ki-kisegíti. Ismeri a
történetet: a verekedésbe torkolló
megaláztatások sorozatát s a verekedést
követő szégyen mardosásait, mely a
megbocsátást a tápláléknál is jobban
akarja. A rossz határáról szóló sejtelem itt
és ezen a ponton válik hitelessé: minden
rossz kapcsolat egyforma! A másik
megalázására is fordítható szabadságunk
csak az egyik irányba végtelen! A rosszul,
mert rossz-ra használt szabadság a
személyes viszonyoknak ugyanabba a
kusza poklába vezet mindenkit. Hiába a
Miskint Rogozsintól és a Rogozsint
Miskintől el-választó távolság! Helyzetük
ebbe a rossz irányba haladtukkal
olyannyira közössé lett, hogy azonosak a
közös helyzetük szülte szavaik is: Miskin
„súg-

(hat)" Rogozsinnak, ugyanazt tapasz-
tal(hat)ta ő is. Elvileg elképzelhető egy
olyan felfogás is, amelyben Miskin oly-
annyira sokadszor hallja Rogozsin szö-
vegét, hogy már kívülről tudja, ám a
darab egésze nem ezt a felfogást hitele-
síti. A Rogozsin és Miskin számára
rendelt pokol első köre, a szerelem
ugyanis megfosztja mindkettőjüket a
szabadságuktól. Adatott ugyan út, erő és
szabadság belépniök, de nem adatott sem
szabadság, sem pedig erő a változtatásra.
Az alaphelyzet nem változik, ha-nem
elmélyül. Intenzitásának rabjaiként újra
és újra jelen időben taglalják Rogozsin
Nasztaszjával kötendő házasságának a
lehetőségét. Mindezt Nasztaszja meg-
gyilkolása után! Es még csak nem is
őrültek. Közös tapasztalatuk az a gonddá
sűrűsödő viszonylatrendszer, melynek
intenzitása láthatatlanná fakítja a körül-
ményeket. Rogozsin végül gondterheltté
lesz. Vakon és süketen, a körülményekre
vakon és süketen mondja fel a Nasztasz-
jával történt találkozásuk eseményeit:
azonosul a mélyülő pokolban kanyargó
útjának állomásaival. Valamennyi
szereplő szavai az ő szájából szakadnak
fel: helyzete a személyiségére égett, és
felolvasztotta azt. Az alaphelyzet mind-
egyik résztvevőjének szerepébe bele-
folyik - és a történések sorrendjében --
kitölti azokat. A szó köznapi értelmében
már őrült, a színpadon azonban fenye-
getésként van jelen: a rossz megvalósí-
tásának útján az ember csak egy pontig
juthat el, s ez a pont saját személyiségé-
nek határa, melyen nem léphet túl. Ezt a
pontot elérve megszűnik új viszony-
latokkal gazdagodhatni. (A lélek immá-
ron önmagába zárultan, önmagában és
önmagának él; pontosabban a bűnéhez
vezető útjának árnyfiguráival vergődik.)

A rossz útjára lépő embert tehát nem a
végtelen, hanem egy ponton túl ugyan-
annak időtlen ismétlődése várja.
A Kapás Dezső rendezte előadáson nem a
fentebb leírt folyamatnak leszünk része-
seivé és tanúivá. A színészek játékából és
az előadás egészéből következtethető mó-
don elsősorban az a lehetőség
ragad(hat)ta meg őt, hogy a világirodalom
egyik legkrisztusibb figuráját, Miskint,
mint bűnhődésre kárhoztatott lelket
mutathatja fel és leplezheti le. Nem
teljességében lehetetlen vállalkozás!
Kapásnak sikerül is színészei játékával két
jól elhatárolható részre tagolnia az
előadást. Miskin mint a világ bűneitől
rettegésével szenvedő bűntelen érkezik
meg. Némileg hadarva, olykor-olykor
suttogásba fúló hangon beszél, fecseg a
Miskint alakító Gálffi László. Sietve
tisztázza, hogy ő nem lehet(ett)
vetélytársa Rogozsinnak, hiszen ő csak
szánalommal szereti Nasztaszját, s már
menne is, már menekülne is a tett,
Nasztaszja meggyilkolásának a
helyszínéről. Rogozsin Hegedűs D. Géza
azonban nem engedi, visszavonszolja a
játéktérre, ő is fecseg. Eleinte Miskinnel
kapcsolatos érzelmei-nek
ambivalenciájáról, majd a Nasztaszjától
elszenvedett megaláztatásait részletezi, s
valójában itt derül ki Miskin
bűnrészessége. Miskin ugyanis - még sa-
ját, meghiúsult menekülését előké-
szítendő - arról fecseg, hogy ő Nasz-
taszját betegnek tartotta-tartja, s kül-
földre akarja-akarta küldeni, hogy gyógy-
kezeltethesse magát. Most pedig Rogo-
zsin arról panaszkodik, hogy Nasztaszja
állandóan azzal fenyegetőzve gyötörte őt,
hogy külföldre utazik. Ezek egyébként a
Miskint alakító Gálffi László legjobb
színészi pillanatai. Megdermed, s az
elhangzó történet előrehaladtával

Hegedűs D. Géza (Rogozsin) és Gálffi László (Miskin) a Bűnhődés előadásában



mind dermedtebben hitetlenkedik: em-
berként reflektál a történet mind em-
bertelenebb részleteire. Ám csak egy
pontig növekszik idegenkedése. Egy-
szerre szinte kuncogni kezd, s kaján
tárgyilagossággal idézi fel azokat a szava-
kat, melyeket Rogozsin éppen hiába keres
dúlt emlékezete mélyén: súg neki. Miskin
- az elbeszélés alatt szüntelenül távolodva
az általa képviselt normáktól - váratlanul
„hazaérkezik": a másik életének föltáruló
titkaiban saját éle-te eltitkolnivalóan
személyesnek vélt eseményeire ismer rá.
Látszat lenne tehát az individualitás -
képmutatásunk teremtette látszat csupán?
S ráadásul ostoba módon éppen azt
titkoljuk görcsösen, amit mindenki ismer?
A szégyen szülte önkívület közös pillana-
tait?!

Mindezekre a kérdésekre azonban nem
felel az előadás. Nem is felelhet. A szín-
padi beállításokkal is Miskin személyé-re
koncentráló felfogás számára itt tulaj-
donképpen be kellene fejeződnie a da-
rabnak, holott az - érthető módon -
folytatódik : a bűn mégiscsak különbözik a
bűnrészességtől, Rogozsinnak még össze
kell omlania! De mitől?! Ebben a
felfogásban ugyanis a fentebb részletezett
események nem Rogozsin tragédiájának az
állomásai, hanem az elő-térbe állított
Miskin herceg drámájának a csúcspontja.
Ide kell hát rángatni azt is, aminek
tulajdonképpen csak a darab végén lenne
szabad megtörténnie: Rogozsin
összeomlását. Ennek viszont az egész
előadás látja kárát, többszörösen is.

Miskin immáron megértvén bűnré-
szességét, s végsőként, számára rendelt
végsőként ismerve fel azt az állomást,
melyen áthaladva Rogozsin útja a gyilkos-
ság bűnéig vezetett, elfoglalni kény-szerül
a pokol számára rendelt bugyrát.
(Nasztaszját mégsem ütheti agyon, hiszen
azt Rogozsin már megtette.) Alakja
innentől statikus, csak végszavaz-hat a

gyilkosságig vezető út hátralévő
állomásait most megérteni kényszerülő
Rogozsin monológjához. Gálffi ebben az
általa játszott szerepre kihegyezett elő-
adásban innentől egy katatont kényszerül
alakítani. Eljátszogat Nasztaszja Filip-
povna ölébe dobott ruhájával, igen
szuggesztív monológot mond számára
fontos eseményekről, de ezzel az alakkal
egyszerűen nem lehet helyzetbe kerülni!
Így ez az önmagában talán még járható út
megoldhatatlan feladatot ró a Rogozsint
játszó színészre, Hegedűs D. Gézára. Ez az
oka, hogy a

színészi munkáról csak a rendezői munka
értékelésének részeként eshetik most szó.
Hegedűs D. ugyanis eddig a pontig is
szinte lehetetlen helyzetben van : abban a
darabban kényszerül statisztál-ni,
amelyiknek tulajdonképpen a főszerepét
kellene játszania. Hogy alakításának
hiányosságai a rendező koncepciójának
egyenes és elháríthatatlan követ-
kezményei, azt egy tény valószínűsíti.
Mint írtam is, a Wajda-féle adaptáció
gyakorlatilag azzal veszi kezdetét, amivel
a József Attila Színházban játszott,
Tovsztonogov nevével fémjelzett dra-
matizálás végződik. Így roppant óvatos
formában, épp csak a mozgósított színészi
készségek szintjén, Hegedűs D.
alakításának megítéléséhez fogódzót kínál
Andorai Péter játéka. És Hegedűs D.-nek
ebben a közös pillanatban legalább
annyira sikerül éreztetnie a hangjával,
hogy valami jóvátehetetlen történt, mint
amennyire ezt Andorai megoldja. Hegedűs
D. elmélyített basszusa egy igazi orosz
medvéé, sikerül Rogozsinná komorodnia.
Rogozsinját viszont a Miskin drámájához
való statisztálásra kárhoztat-ja a rendezés,
és ennek lezárulása után(!) ráadásul még
meg is kell őrülnie. Vajon mitől? Kapás
Dezső előveteti színészeivel Holbein
Megfeszített Krisztusának egy másolatát,
aminek a megjelentetése ebben az
előadásban alapos stílustörés. Az igazi baj
azonban abból származik, hogy mivel a
Kapás rendezte (Miskin-) dráma ekkorra
már le-zajlik, a helyzet, a valódi drámai,
sőt tragikus helyzet nélkül maradt színé-
szek számára Kapás helyzetet konstruál.
Rogozsin-Hegedűs D. a dráma addigi
menetéből egyáltalán nem következő mó-
don, szó szerint vallatni kezdi Miskint -
Istenről. A helyzet, pontosabban a be-
állítás háborús filmeket idéző. Amikor
pedig a mellére fektetett deszkán, a Hol-
bein-másolaton térdelő és ordítozó Ro-
gozsin súlyától gyötört Miskin Krisztust
idézőn szétveti karjait, az elő-adás egy
pillanatra az ízléstelenség ha-tárvidékére
téved. Miskin végül kiszabadul, és
viszonylag nyugodt körülmények között
fejezheti be példabeszédeit, melyek közül
a hit és a moralitás össze-
férhetetlenségéről szólót már idéztem. Ám
az, hogy Rogozsin épp ezek hatására
roppanjon össze, s feszüljön olyan
merevgörcsbe, mely egy Tovsztonogov-
féle előadásban Miskinnek is dicséretére
válnék, az egyszerűen lélektani ab-
szurdum, és épp ezért hihetetlen, tehát
hiteltelen is. Más ugyan a regény, s

megint más annak Wajda-féle adaptáció-
ja, de ebben a változatban az gátolja meg
Rogozsint Nasztaszja felidézett alakjának
a megértésében, hogy minduntalan eszébe
jut: pedig mennyi pénzt költött rá! Tehát
Rogozsin legalább annyira alatta van „az
Isten halott" (pontosabban hatástalan a
morális rosszal szem-ben) problematika
megértésének, mint amennyire épp
értetlensége következményeinek
bemutatásával a darab egésze túlkerül
ezen. Ilyetén módon mindkettőt
gyakorlatilag erre redukálni hiba. Hogy
ez a sorra-rendre izgalmas helyzeteket és
lehetőségeket felvillantó, de azokat sorra-
rendre el is packázó előadás alap-vetően
mégis „sikeres", annak két oka van: a
színészek közelségétől kikényszerített
sajátos játékmód s a közönség erre való
fogékonysága.

Kapás Dezső látszólag a szegény színház
eszköztárát hasznosította. Az előadás
színhelye a Szkéné fekete drapériával
határolt tere. A mindössze hat-sornyi,
erősen magasított nézőtér a filccel borított
játéktér széléig zuhan. Maga a játéktér
viszont nem magasított, így kétsornyi
néző a játéktér szélén is leültethető. Ezen
az előadáson oldalt is nézők ülnek. Mi,
nézők vagyunk hát a játéktérhez vezető
folyosónak s magának a játéktérnek az
oldalfala. Önmagában is izgalmas
helyszín. A nézők szokatlanul csöndesen
keresnek maguknak helyet a szinte sötét
nézőtéren. A játéktér berendezése
azonban szinte hagyományos, épp csak
egy árnyalattal szegényesebb a

kőszínházakban megszokottaknál.
Középütt egy franciaágy terpeszkedik,
melynek fehéres takarója alól két talp
kandikál ki. Nem sokkolóan, nem is
frivolan; semlegesen. Az ágy egyik
oldalán pezsgősvödör, mellette leáztatott
címkéjű üres pezsgős-üveg, a másik
oldalon egy váza. A földön ringyek-
rongyok, többek között egy mű-szőrme
béléses fakó kabát. A színpadkép tehát a
lehető leghagyományosabb: (csak)
szemből komponált. Nem a színészek
léptek le a színpadról és foglalták el a
nézőktől határolt tér centrumát, hanem a
színpad két oldalára tolakodtak fel -
akaratuk ellenére! - székeikkel a nézők.
Kellően feszélyezettek is ! Különösen
amikor elérkezik az előadás feltehetően
legformabontóbbnak szánt, s így kissé
szánalmas pillanata (a formát ugyanis
nem lehet bontani, mert akkor szétesik,
lehet viszont másikat keres-ni). Gálffi
először a színpad jobb, majd bal oldalán
ülő nézők mögé



lépve s ott nyilván gondos hatás-lélektani
mérlegelés eredményeként, közelítőleg
azonos időt eltöltve - mondja szövegét.
Irritálón mesterkélt, és ráadásul épp
hatáslélektanilag rossz pillanatok ezek!
Ugyanis a nézők is „játszani" kezdenek.
Oly meredten, a szemük sarkából sem
lesve ülnek helyükön, mint akik egyszerre
csak egy kínos házastársi vita közepén
találják magukat. Ha moccanásukkal is
felhívják a figyelmet jelenlétükre, a végén
még nekik is juthat a szitkokból. A vész
végül elvonul: Gálffi visszatér Hegedűs
D.-hez, és folytatódik, pontosabban újra-
kezdődik a játék. A nézők s a hozzájuk
közel (mögöttük) álló színész relációja
ugyanis eltépi a színésznek a partneréhez
fűződő kapcsolatát. A feszengő nézők
jelenléte sokkal erősebb, mint a Gálffitól
térben is távol álló Hegedűs D. vergődése.
Így, amikor Gálffi vissza-tér, újra
helyzetbe kell kerülnie: szét-törik az
előadás addigi íve. A játék megváltoztatott,
intimebbé tett terének erővonalai eléggé
erősek ahhoz, hogy a hagyományos
előadást deformálják, de önmagukban
erőtlenek ahhoz, hogy hathatósabb
rendezői és berendezői közreműködés
nélkül új minőséget teremtsenek. Végső
soron hiába költözött ez az előadás a
Szkénébe, épp csak a Vígszínházban
megszokott por lett kevesebb, ami
tulajdonképpen nem is olyan kis eredmény,
de Wroclaw s így „Európa" fényei még
mindig láthatatlanul messzi ragyognak.

Holott maga az előadás ígéretesen kez-
dődik! A nézők elhelyezkedése után be-
csukódik az ajtó, és vaksötét borul a
nézőtérre. Egy metronóm addig is hall-ható
ketyegése meglehetősen gyorsan teljes
csendet parancsol. Fölnyílik az aj-tó,
melyen az imént még a nézők jöttek be, s
az elsötétített előtérbe helyezett reflektor
az ajtóban álló Miskin és Rogozsin
árnyképét vetíti a színpad hátsó falára.
Miskin Nasztaszja hollétéről érdeklődik,
míg Rogozsin a kérdést megkerülendő,
belépésre biztatja a herceget. Gálffi a
kérdés -- „Hol van Nasztaszja Filippovna?"

- mindegyik szavának ugyanolyan
nyomatékot ad, s ezáltal számonkérővé
súlyosbítja azt. Mindez a hátsó falra vetülő
árnyképpel kiegészülve szép és hatásos
színházi pillanat. A színészeknek azonban
végül be kell jönniük, és el kell jutniuk a
játéktérre, az ágyig. Hiába vigyáznak
egészen példátlan fegyelemmel és
figyelemmel minden gesztusukra és
arcrezdülésükre, játé

kuk intenzitása esik. Miskin ugyanis
makacsul Nasztaszja hollétéről érdeklődik.
Hol- és főként hogylétét azonban a néző
látja, Rogozsin pedig tudja. A Miskint
játszó Gálffi kezd kizáródni abból a
közösségből, ami a néző és Hegedűs D.
Géza között létrejön. Számomra nem a
Nasztaszja jelenlétét hallatlan
fegyelemmel jelző emberi test jelenléte
volt zavaró, hanem a tér tagolását a
színészek mozgatásával következetesen
megoldató rendezői instrukció látható
hiánya. A játék elején még hajlandó
vagyok elhinni, hogy bizonyos helyekről
nem látható az, amit én látok, de
szertefoszlik hitem, ha a színészek újra és
újra „szétjátsszák" a tér láthatatlan
rendjét. Ennek következtében azután
Gálffi rendkívül finom színházi érzékétől
vezettetve kívül is marad azon a téren,
amelyből a rendező kirekesztette őt.
Csupán jelzi a figurát. Tőle szokatlan
takarékossággal, mindössze három-négy
hangszínt váltogatva nem fölépíti Miskin
alakját, hanem értelmezi azt. Világosan
elkülöníti azokat a rétegeket, amelyekből
egy Miskin-szerű figura pszichéje állhat.
Arckifejezése is inkább akkor változik, ha
hallgat, mintegy szövegének csöndjeit
pótolja ki, jelzi a hallgatás közbeni
változásokat. Jelen-léte bábszerű. És
egészen különleges, bizarr pillanat,
amikor ez a báb időnként életre kél.
Monotonná dermedt hangja megeleveníti
azt a helyszínt, a régen látott kivégzés
helyszínét, ahol lelke meg-ragadt,
ahonnan nem tud szabadulni. Ama távoli,
a telő időtől is elfedett pont körül, annak
törvényeinek engedelmeskedve rója hát
részvételnek látszó köreit itt a teste.
Gyakorlatilag tökéletes szerepértelmezés,
de báb-játék.

Hegedűs D. Géza egy-egy előadáson

megkísérelte a lehetetlent: tragédiát ját-
szani a nem üres, de kiüresített, ember-
telenné tett térben. Egy halott és egy
pszichológiai automata társaságában ez
gyakorlatilag lehetetlen. Dicséretére szól,
hogy hibátlan fegyelemmel viseli lehetet-
len helyzetének következményeit, és Mis-
kinnel való keresztcseréje így is meg-
rendítő, a hajdani Nemzeti Színházban
játszott Tovsztonogov-adaptáció fősze-
replőinek, a Sinkovits-Iglódi páros játé-
kának intenzitását idéző pillanat. S ezen
a ponton dicsérőleg kell szólni Kapás
Dezső rendezéséről is. Miskin saját ónból
készült keresztjéről beszél, és arany-
keresztet ad Rogozsin ónkeresztjéért.
Precíz, hallatlanul egyértelmű és finom
jelzése ez annak, hogy mindez nem most
történik meg, hanem egy régebben történt
eseményt ismételnek. Kettejük immáron
ismétlődő, örök relációjának intenzitása
láthatatlanná fakítja a körülményeket.
Miskiné az ón, s Rogozsiné az arany,
hiába cserélik el százszor is azt, amit a
testükön hordanak.

Hegedűs D. olykor ki-kizökken lehe-
tetlen szerepéből: regisztert vált, s az ál-
tala a legnagyobb hitellel játszott strici(k)
kliséit adja Rogozsin szövegéhez. Mindez
javára válik az előadás-nak! Eleven
emberekkel eljátszatott s így olykor
lidérces bábszínháznak tanú-ja ilyenkor a
közönség, aki ily estéken tapsol a
leglelkesebben. Az ilyenkor fel-fokozódó
siker érthető, mértéke viszont
elgondolkodtató. Az ok megleléséhez
elégségesnek látszik összefoglalni mind-
azt, amit eddig megtudtunk a műről s
annak előadásáról. Adott tehát egy darab,
mely a lehető leghétköznapibb történet,
egy szerelmi háromszög elemeit rendezi
újra. Oly módon, hogy ezáltal azoknak a
vétkeknek (a rossz határán)

Rogozsin: Hegedűs D. Géza (MTI Fotó - Cser István felvételei)



bűnné sűrűsödő sorozatáról szól, ame-
lyeknek a lehetősége jóvátehetetlenül ott
rejlik a leghétköznapibb helyzeteink-ben, a
cserbenhagyást és a hűtlenséget
megbocsátásokkal elegyítő kapcsolataink-
ban. A színészek ruhái s a színpadi kacatok
is mind-mind az önmagunkra ismerés-nek
a lehetőségét erősítik. A lehetőség
azonban csak lehetőség marad. Noha épp
ez a lehetőség fenyeget Gálffi -
színpadilag abszurd - közönség mögé
állított közelségében is. A fenyegetés
azonban, miként a lehetőség is csak lehe-
tőség, fenyegetés marad. Gálffi visszatér a
játéktérre, és a játék folytatódik. El-marad
az önmagunkra ismerés rettenete, és így el
a rettenet elmúltát követő katarzis, a
megtisztulás is. A színpadon Hegedűs D.
Géza van, és Rogozsint, Rogozsin
lehetőségét önmagunkban tovább őrizzük,
szorongva rejtjük. És ennek így kell lennie,
hiszen a színészek a rendezés
esendőségeinek következtében nem
embereket, hanem az emberség és tárgylét
határán vegetáló bábukat jelenítettek meg.
A közönség pedig épp ezt a játékmódot
ünnepli a leghangosabban, ezt jutalmazza
tapsaival. A következtetés, noha kissé
szomorú, egyértelmű: mintha épp ebben, a
tragédia lehetőségét és a tragédiát nem
eljátszó, hanem a csak azzal eljátszó
játékmódban ismerne önmagára a
közönség, amelynek van oka a hálára:
néhány pillanatig a tarkóján érezhette a
báblétéből szelíd szavával Rogozsint is
kiforgató Miskin leheletét. S ha Wroclaw
fényei láthatatlanul messzi vannak is, némi
ragyogást teremteni a Szkéné színpadán, a
színészek számára nem volt megoldhatat-
lan feladat, hiszen jóvoltukból ez az
előadás is föl-fölparázslott néhány pilla-
natra.

Bűnhődés ( a Vígszínház előadása a Szkéné
Színházban)

Dosztojevszkij Félkegyelmű című regényét
színpadra írta Andrzej Wajda. Makai Imre
fordításának felhasználásával a magyar
változatot készítette és rendezte: Kapás Dezső.
Munkatársak: Jánoskúti Márta, Éberwein
Róbert, Földes László, Móray Ernő.

Szereplők: Hegedűs D. Géza, Gálffi László.

TARJÁN TAMÁS

A sziget nem elég magas

A vihar Kaposváron

Jan Kott zseniális elemzései nélkül
manapság elképzelhetetlen a modern
Shakespeare-játszás, de azért nem minden
Jan Kott, ami Shakespeare. Néhány nagy
tanulmányának egyes alapgondolatai akár
száz, százötven évvel ezelőtt is
megpendülhettek - csak éppen volt idő
elfeledni vagy nem összegezni őket. A
nevezetes búcsú( ?)-darabot, A vihart
nézve idehaza sincs mit szégyenkeznünk.
Babits Mihály 1916-os fordításának
„csillámszövetében" sem tündéri, de -
részben a kortól is diktáltan - inkább
lidérces volt a szigetképzet, sziget-
gondolat, mely a költőt magát is végig-
kísérte poétai hajósútján. Az 1922-es
Régen elzengtek Sappho napjai meghirdeti
ugyan még a „Légy sziget ..." programját,
bár tudja „az értő agy s zenés szív nem
beszél" keservét (s innen csupán egy lépés
a varázspálcáját ketté-törő, bűvös könyvét
a tengerbe hajító Prospero fölismerése,
búcsúzván a muzsikáló szigettől: hogy
értő agy s zenés szív többé nem beszél).
Az 1924-ben írt A sziget nem elég magas
címével is vall a csalódottságról,
fájdalomról, s az alábbi szavak
Shakespeare szomorú-bölcs mágusának
epilógját is tehetnék:

.. Az emlék fennmarad, állván / tűnt
szigetünk tetején, mint kincses zátony a
süllyedt / Atlantisz vizein, s tán száz ily
zátonyon épül / majd az új és szebb
Atlantisz. Hiszem ezt. De az arcom mégse
/ vidám. Ne okolj! A vidámság ünnepet
illet, / lombokat és madarat s kivirágzott
kertet. Az Ember / ünnepe távol még. Ki
pihenhet célja előtt? S hány / megfeszülés
kell még a jövő Atlantiszig! Én sem /
nyughatom / óh, babonás szív! / öröm
közt bár! A jelen kincs / mint a jó levegő,
nem elég soha! Többet, örökké / többet,
amíg élünk! A sziget nem elég magas ..."
Prosperónak is lenne oka ünnepre,
örömre. Királyságát visszanyeri, a
bűnösöket megleckézteti, leánya az
eljegyzését üli. S mégis, ha nyughatik,
csak azzal nyughatik ő, hogy ,,...
Milánómba / Vonulok, ott már minden
harmadik / Gondolatom sírom lesz."

A Babits-kötet, amelyből a két idézett

vers való, a Sziget és tenger (1925) a sziget-
metafora - a szigeteszmény és a sziget-
csőd - leghatékonyabb megszólalása a
világháború utáni esztendőkben, egészen
1935-ig, amikor Kerényi Károly és köre
szellemtörténeti fundamentumon
építkezve, az antikvitás és a vallás kér-
déseinek időszerűsítésével publikálni
kezdte a háromkötetes Sziget-sorozatot.
Az már másfelé vitt, de Babits és A vihar-
fordítás szeles közelében még legalább két
olyan költemény keletkezett, amelyek a
színjáték mai értelmezésében is
segíthetnek. Így a jó Tóth Árpád Babits-
vigasztaló ünnepi strófái, a Prospero
szigetén - 1921-ben -, mely „enyhes
csodatáj"-nak látja a művészi kivonulás s
vele a darab szigetét, megelőlegezve -
akaratlanul persze - a ma korszerűtlen-nek
érzett, illúziókba menekítő fölfogást. A
fiatal Szabó Lőrinc viszont ekként lázadt
az 1923-as Kalibán-kötet nyitó versében
(Babits-Prosperóval szembeni némiképp
maga is Caliban) : „ . . . szeretet` / és jog, s
aki csak vagytok, valahány!
Hiú hitek! S szépség, te pipere, / s te,
lélek, silány pókháló, s ti szók / ti szók, ti
képmutató istenek: / pusztuljatok mind-
mind, hogy ezután / ne érezzünk, ne
higgyünk s a remény / ne is kisértsen
többé sohase! / Égesd el a könyveket,
Kalibán!" Ki fordul vajon a zaklatott
sorokban „a vad rabszolgához", a szörny-
höz ? A költővel együtt nem a könyvek-
ben - tehát az írásban, az Írásban - vég-
képp csalódott, az indulatig, a pusztításig
tehetetlen Prospero-e ?

Nem fölöslegesek az idézetek, mert
amidőn a kaposvári Csiky Gergely Szín-
ház bemutatója Babits Mihály fordítását
Eörsi Istvánéra - az újra - cserélte, ezek-
ről a rejtettebb összefüggésekről is le-
mondott; holott a Gazdag Gyula rende-
zéséből világosan kiérezhető Jan Kott-i
ihletés a klasszikus fordító költői élet-
művének nyomvonalát követve tisztábban,
egyértelműbben, erősítést nyerve hathatott
volna. Ahogy a kiváló esztéta
„leparancsolta" Prosperóról a „csillagokkal
telehintett nagy fekete köpenyt", mert „a
jelmez megmerevíti a színészt, Mikulássá
vagy bűvésszé változtatja, patetizálja, s
arra készteti, hogy celebrálja szerepét" -
úgy tartott a babitsi líra is a szikárabb,
kopárabb formálás felé. Úgy lett az is
mind fuldoklóbb hang. Anélkül, hogy azt a
résnyi fényhasadást eltagadta volna a
fekete égboltról, mely - akárha soha szét
nem húzott súlyos függönyök közül
szüremlő világosság lenne - a visszatávozó
Prospero elől sem tűnik el.


