
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)
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„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



Dosztojevszkij: Ördögök (Vígszínház). Andorai Péter (Sztavrogin) és Pápai Erika (Dása Satova)

Jelenet a Vígszínház Ördögök-előadásából

Darvas Iván (Sztyepan Verhovenszkij) és Törőcsik Mari (Varvara Sztavrogina)
(Iklády László felvételei)

készen Fegyenc Fegyka, a sztavrogini
racionális bűn ősi ikerképe, az ösztönös
bűn képviselője.

Van valami, századunk szellemtörté-
netének egészére nézve jelképszerű ennek
a monológnak a sorsában. A regény első
kiadásából egészében kimaradt, mint
szeméremsértő passzus. A jóval későbbi
kiadásokban már, így vagy úgy,
beillesztették feltételezett helyére, de
vitatott részlet maradt. Ma pedig, Camus
nyomdokain egy egész előadás
alaphangját adhatja meg, teljesen indo-
koltan. Ugyanakkor az az 1869-es anar-
chista gyilkosság, majd a per, amely
annak idején az írónak regénye alapötle-
tét adta, s amelyhez képest hosszú időn át
bizonygatni kellett a művészi koncepció
egészen másfajta nagyságrendjét, mára
keletkezéstörténeti adalék lett. Évtize-
dekig politikai hisztéria forrása volt,
hogy vajon egy kisszerű és mocskos pro-
vokáció, amelynek valójában az anar-
chizmushoz sem volt semmi köze, meny-
nyire kompromittálhatta az író szemé-ben
a radikalizmus híveit. Bizony komp-
romittálhatta. A konzervatív-pravoszláv
Dosztojevszkij felháborodottan látott
hozzá egy irányregény megírásához a
radikális elképzelések erkölcsi csődjéről -
csakhogy ez az ő bevallott csődje lett. A
Nyecsajevről és társairól szóló mű soha-
sem készült el, helyette az ember vergő-
désének önmarcangoló gúnnyal ábrázolt
képe rajzolódott ki az Ödögökben. Az
eredeti modell méltatlannak bizonyult a
„nagy harag könyvéhez".

A Dosztojevszkij-adaptációk reneszán-
szát éljük a hazai színpadokon; a közel-
múltban többször is elmerenghettünk
azon, milyen furcsa zavar lakozik a regé-
nyek teljes auráját áhító s ugyanakkor az
elkerülhetetlen színpadi csonkítást vállaló
kollektív énünkben. Pedig egyszer már,
tizenegy évvel ezelőtt, az újabb kori
magyar színháztörténet jelentős pillana-
tában, ez a zavar váratlanul feloldódott:
az Ördögök kaposvári bemutatójára gon-
dolok. 1975-ben nem a „pszichologi-
záló", nem a „moralizáló" és nem is a
„messianista-nagyorosz" Dosztojevszkij
szólalt meg a színpadon, hanem az a
szerző, akinél a mindennapi, közönséges
élet és a természetfölötti nyugtalanság
szétválaszthatatlanul van jelen. (Camus
ugyanezt a kettős egységet érezte a kafkai
életmű alapjának...) Ascher Tamás és
munkatársai a színpadképben, a jele-
netezésben, a színészi játékban olyan



világot teremtettek, amelyben a néző nem
tudhatta, melyik piszlicsáré félmondatban
munkál szent akarat, s melyik jelentőség-
teljes mozdulat rejti kicsinyes hazugsá-
gainkat; a figurák melyik fogyatékossága
emberi, s mely erénye talmi; mikor kell
hinnünk a színpadon ágáló-bizonykodó
alakoknak, s mikor nem szabad komolyan
venni őket? Egyáltalán: szabad-e?

Nádas Péter szinte jövőbe látó módon
fedezte föl tizenegy éve, hogy Ascher meg-
találta „két, egymásnak ellentmondó stílus
összefüggéseit", egyensúlyt teremtett „két
elavult színházi stílus, a naturalizmusba
fulladó realizmus és az absztrakcióba szá-
radó elidegenítés között. Ami természetesen
azt is jelenti, hogy Ascher mindkét stílust
megtagadja, de nem az avantgarde minden
hagyományt letörlő (és mindent megismétlő)
hevületével, hanem úgy, hogy (...)
összekapcsolja őket". Mindezt kiteljesedett
programként, azt hiszem, az 1980-as nemzeti
színházbeli Jövedelmező állás s a 86-os
Három nővér után láthatjuk igazán. Most az
újrarendezett Ördögök korántsem akkora
színházi esemény, mint a 75-ös bemutató
volt, pedig amiről „szól", legalább annyira
fontos.

Sztavrogin monológja után ingerült, kapkodó
dialógus következik a járnbor Tyihon
atyával. A vígszínházi előadás a kaposvári-
nál jóval hosszabb szöveget őriz meg a
könyvbéli beszélgetésből, s ez hasznára válik
a későbbi események értelmezésé-ben. (Más
kérdés, hogy a közönség érezhetően
„elengedi" az itt hallottakat, s a rövid
jelenetekkel operáló, mozaikos szerkesz-
tésmód később is kevés fogódzót nyújt az
inkább csak a legendás kaposvári színi csőre
váró s azt elégedetten nyugtázó pub-
likumnak.) Elhangzik például az a kulcs-
mondat, amely a sztavrogini magatartás
archimedesi pontjára mutat rá: „Aki teljesen
ateista, az a legteljesebb hithez vezető lépcső
utolsó előtti fokán áll (aztán vagy túllép rajta,
vagy nem), de a közönyösnek nincs
semmilyen hite, legfeljebb a gyarló félelme
..." - mondja Tyihon atya. A darab végén
öngyilkosságot elkövető Sztavrogin, az élet
elől menekültében, félelmével méltatlannak
bizonyul erre az egyetlen esélyre is;
mentsége azonban, hogy vére (szándékoltan
teátrális képben) a világot döntő vér, az egész
univerzumot átitató szenvedés szimbóluma is
egyben. (A szó szoros értelmében szárazabb
kaposvári jelenetnél - ott hősünk fölakasztva,
groteszkül csüngött alá - ez a mostani
fintorában is szenvedélyesebb változat.)

Ami e nyitány után következik, az olyan
széthullott társadalom képét mutatja, amely-
ben mindenki mániákusan és tüntetőleg
egyedül, legföljebb kalákában dédelgeti a
maga eltorzuló célját. Pauer Gyula színpad-
képe, a semmibe nyúló külvárosi flaszterre
vetett, tehát értelmét vesztett enteriőrrel már
ezt a hiábavalóságot sugallja; s amikor az
idősebb Verhovenszkij előszedi az egykor
ünnepelt liberális eszmék hasznavehetetlen
szókacatját, tudhatjuk, hogy ebben az amorf
miliőben csak megszállott elméktől várhatók
markáns gesztusok. Itt csak annak a bútorda-
rabnak van funkciója (egy szekrénynek),
amelyikben az öngyilkosságra tervszerűen
készülő Kirillov lakik; csak annak a pofonnak
van súlya, amit a keresztényi alázatával
lázadó Satov ad; csak azok a szavak meggon-
dolás nélküliek, amiket a szerencsétlen
Marja Lebjadkinától hallunk. Minden más
gyönge szerepjátszás, riadt igazodás egy
működésképtelen értékrendhez.

Az Ördögök színpadán mintegy ördögi
intésre buzgólkodnak a legkülönbözőbb
karakterek saját pusztulásuk „kivitelezésén".
A bűnök tehát egyszerűen fölkínálkoznak,
Szlavroginnak alig van teendője: egy pillan-
tása, érintése, a puszta jelenléte tragédiákat
indít el. Maga is elcsodálkozik azon, meny-
nyire csekélyke gonoszság is elegendő az
iszonyathoz - s e felfedezése csak megerősíti
totális lehangoltságát, szkepszisét. (Andorai
Péter szerepe, ebben a felfogásban, ezért
hálátlan; sokan kérik rajta számon a démoni
erőt, holott ahol ő jár, ott már bénult és tehe-
tetlen a lélek.) A „lebonyolítás" persze némi
szervezést igényel, és az ügymenet praktikus
mozgatására (mindig) akad is megfelelő
ember. Itt a fiatalabb Verhovenszkij, Pjotr ez,
aki elvégzia pusztítás aprómunkáját. Figurája
(eredetileg Nyecsajev portréja) sokjelentésű,
hiszen jelzi a való élettől idegenül maradt
apai nemzedék liberális passzióinak nyíl-
egyenes útját a cinikus felelőtlenség felé, jelzi
a mindenkori tanácstalanságot kihasználó
demagógia elkeserítő hatalmát, a tömeg
kiszolgáltatottságát, s hordozza agyakorlatias
ész örök győzelmét erkölcs és ideák fölött.

Sztavrogin és Pjotr Verhovenszkij. A világ
meghasonlása s e meghasonlás vámszedője -
emmél végzetesebb uralom nem képzelhető
el színpadon. Kettősük passzivitásának-akti-
vitásának folytonos vibrálása a vígszínházi
előadásnak még inkább centruma, mint
Kaposvárott volt. Egy évtizede Aschert, úgy
tűnik, az össze-összeverődő, széttartó cso-
portok, a kapcsolatok természetrajza érde-
kelte inkább; ma az egyes figurák végletes
elszigeteltségét hangsúlyozza. A puszta
játéktérben egymástól mérhetetlen távolság-
ban. vegetáló hősök között bolyongó Sztav-
rogin s loholva „ügyintéző" Verhovenszkij
egy süket világban mozognak. Ahol - a

regénybeli Puskin-mottót idézve - „ha meg-
ölsz, se látok nyomot".

E koncepcióban Ascher bátran megkockáz-
tathatta, hogy olyannyira különböző játék-
modorú színészeket gyűjtsön egy csapatba.
Törőcsik Marival és Darvas Ivánnal például
tudatosan külön kamaradrámát játszat el,
más hangnemben, más ritmusban: Varvara
Sztavrogina és Sztyepan Verhovenszkij még
egy korábbi korszak játékszabályai szerint
gondolkodnak, az ő szemükben még apoliti-
kában cselekvésnek számít az érvelő szónok-
lat, a magánéletben megoldásnak tekinthető
egy házasság. Kettősük élő kövület.

Ugyanígy az életnek egy másik dimenzió-
jában mozog Satov, az istenember, s Kirillov,
az emberisten képzetének foglya. Mindket-
ten áldozatok, az elvekhez való lenyűgöző
hűség és korlátolt konokság kettős szorításá-
ban. Különösen Hegedűs D. Géza Satovja
emlékezetes alakítás; korábbi szenvedélyes-
ségét most újhullámos irónia borzolja, s ettől
a lefojtott indulatok mögé nyugtalanító rejté-
lyeket képzelhet a néző. De méltó párja
Szarvas József', aki az önfejlesztő bodybilder
infantilis felsőbbrendűségi tudatát érzékíti
meg.

Megint csak más technikával „készült"
Kent András örökösen tanácsaival-utasítá-
saival házaló Pjotr Verhovenszkije. Kitűnő
alakítás. Pjotrnak Sztavroginhoz mérten,
Sztavrogin helyett kell mozognia, beszélnie,
végül már egyszerűen gondolkoznia is, maga
a megtestesült extenzivitás - csupán azért,
hogy egyszer az életben majd ő is elégedet-
ten ülhessen le egy magányos sarokban.

A női sorsok megformálói közül Pap Verát
kell kiemelnünk, aki Marja Lebjadkina
nyomorúságát nem egyetlen kirívó fogyaté-
kossággal jelzi, hanem egész testét, lényét
változtatja alaktalanná egy csodálatosan
meglelt mozgásformával.

Reviczky Gábor Lebjadkin kapitánya
éppenséggel egy Shakespeare-komédiából
érkezik, a közönséges emberek harsányságá-
val. Es itt újra csak fölteszi magának a kérdés'
a kétkedő néző: lehet az, hogy egy ennyire
tolakodó epizódszerep ne billentse fel az elő
adás kényes egyensúlyát? Nyugodtan felel
het rá: lehet. Mert a rendezői konstrukció
sehol sem engedi elkószálni az egyes ha
táselemeket; tiszteletben tartja a különbözi
karakterek önfelmutató produkcióit, ám
maga másfajta ritmusával mégis elsodorja
jelentékteleníti őket. Máshol poentíroz, min
a figurák maguk. Néha megsürgeti őket
Máskor kínosan elidőz rajtuk.

Vagy egyszerűen csak szembesíti őket
Sztavrogin jeges pillantásával.


