
TARJÁN TAMÁS

RASZKOLNYIKOV A IV. A-BÓL
DOSZTOJEVSZKIJ: BÚN ÉS BŰNHŐDÉS

eglehet, manapság az összes színház-
nak Dosztojevszkijt kellene játszania
minden második este. Vagy doszto-
jevszkiji súllyal játszani mindig. Hiszen ki
lehetne jelképesebb, monumentálisabb

művésze, illetve hőse az ezredvégi Közép-
Kelet-Európának, mint ő, az istenkereső
pokoljáró? Bizonyos jelek szerint a szovjet poli-
tika és kultúra démonától szabaduló országok
szerencsére nem is akarják száműzni az orosz
nyelv és lélek komor, jós erejű géniuszát. Min-
denünnen érkeznek hírek Dosztojevszkij-dra-
matizálásokról, bemutatókról. A Várszínházban
is ígérkezik egy közeli premier (A Karamazov-
testvérek), a J. P. Ljubimov és J. F. Karjakin
adaptációja nyomán készült veszprémi Bűn és
bűnhődés pedig egyben főiskolai vizsgaelőadás
is.

A döbbenetes szellemi nagyság előtti ámulat
nem idegen a rendező - és a legújabb szöveg-
variánst is kidolgozó - Kapás Dezsőtől.
Ugyanígy nyilvánvaló és helyes törekvése neki
s színészeinek is, hogy a dialogizált regény
eszmerendszerét mint hétköznapi életviszony-
latot szemléljék. Innen nézvést, s bárhonnan
tekintve, az előadás legmeghatározóbb (még a
tapsrendben is nyomatékosított) tényezője az,
hogy főbb szerepeit főleg a Színház- és Film-
művészeti Főiskola színházi gyakorlatra Veszp-
rémbe szegődött, kilencfős végzős osztályának
hallgatói alakítják. A fordulópont-élethelyzetbe
került - ötvenévesen vidéki főrendezőséget,
társulatépítést, színészpedagógiai missziót vál-
laló - Kapás Dosztojevszkij-rajongása, filológiai
tájékozottsága, évtizedek óta alakuló kon-
cepciója, mai élményköre és summázó művészi
számvetése döntő előadásképző elem. Ez
egészül ki természetesen a pályájuk zenitjéhez
közelítő nyughatatlan, idea- és közösségkereső
kóborszínészek, az indulatföldrengést
halálközeli nyugalomban kifejezni képes Andorai
Péter (Szvidrigajlov) és az ugyancsak gazdag
filmszínészi iskolázottságú, egyszerre
kamaszosan nyílt és kortalanul titokzatos
Dörner György (Porfirij, a vizsgálóbíró) modern
vibrálású érzékenységével. Ebbe a közegbe
vegyülnek a közönségüket, városukat
tökéletesen ismerő hűséges veszprémiek: az
érzelmi és szociális ár-vaságból fakadó
őrültséget a lehető legmindennapibb,
legáltalánosabb létmódként megélő

Dobos Ildikó (Katyerina Ivanovna), az „általá-
nos" - a társadalomtól elvárt - anyaság értel-
metlen voltát őszintének szánt, mégis talmi
szívjósággal megjátszó Demjén Gyöngyvér
(Raszkolnyikov anyja), valamint az „élő és ha-
lott alakok" képviseletében - mindenekelőtt
megölt uzsorásnőként! - fölbukkanó, mészkő
tömörségű és pergésű Lukács József kevesebb
újszerűséget tartogató, ám nélkülözhetetlen és
biztos művészi tapasztalata. Végül szintén e
tartományba kötődik a maga szuverén útjára
rátalált, a kivételes intellektust mindig a nép

Murányi Tünde a Bűn és bűnhődés Szonya -
szerepében

fiában megsejdítő, mindig kettős drámákat köz-
vetítő Borbiczki Ferenc (Marmeladov) és a kis
szerepét egyetlen színnel festő Ujhelyi Olga
(Amália Ludvigovna) alakítása. Az életkor, a
színpadi viselkedés, a játékfelfogás, a stílus
különbözősége ellenére ők a „tanárok" a Dosz-
tojevszkij-iskoladrámában. Ők viselik - és ér-
zékeltetik - a játszott életek és a saját művész-
életük változatos élményeit. Ők a pokoljárók.

Az előadás vegytanának másik eleme az ifjú-
ság. Az istenkeresők, a diákok. A főiskolások.
Ha csupán egy vagy egy-két színészjelölt kerül
be valamely produkció gépezetébe, az általá-
ban nem szokta megváltoztatni az adott szín-
házban ismerős működést. Ha viszont egyszer-
re kilencen rohannak föl a színpadra (a szó
szoros értelmében is, mivel Kapás a sűrű néző-
téri szaladgálásokkal, kihelyezett jelenetekkel,
tudatos tagolással igyekszik egységes színteret
teremteni), ha nemcsak a vizsgaszituáció, ha-
nem a közös elhatározás, az együttes indulás
miatt is különleges - és diszharmóniától ko-
rántsem mentes - a vállalkozás, akkor a fia-
talság állapotból minőséggé, tényből tényezővé
válik. A Bűn és bűnhődés veszprémi színpadán
fiatal emberek kerülnek kapcsolatba nem fiatal
emberekkel (tegnap még fiatalokkal, középko-
rúakkal, fiatalságot soha nem éltekkel, kornél-
küliekkel, öregekkel). A szerep nagyságára való
tekintet nélkül a még jövőt váró fiatalok az
előadás hősei. Ennek elvi jelentőségét az sem
kérdőjelezheti meg, hogy az ifjak csapata a
negyedéves színiakadémisták nagyjából meg-
szokott átlagos színvonalán, erényeivel és hi-
báival műveli mesterségét, és a játszott figurák-
ban is úgy hatnak, mint valami fékezhetetlen
maturandus diákbanda vagy egy tankörre való
lázongó egyetemista. Szakács Tibor Razumi-
hinje kellő felnőttség híján egyelőre hű-de-jó
bulikon szabadítgatja ki a palackból az alkohol
szellemét, Ungvári István (Luzsin) ebben az
átvitt értelemben a családsejtekből összeálló
hazug társadalom sunyi jótanulója, Zalán János
(Lebezjatnyikov), a filozófiai TDK elnöke, aki-
nek a sok gondolkodástól nincs ideje testneve-
lésórákra járni, Tóth Auguszta Dunyáját könnyű
táncba vinni, ám ezt zárt ruhákkal, durcás hall-
gatásokkal és hisztérikus nagyjelentekkel titkol-
ja, Jónás Rita (Nasztaszja) a kis észrevehetet-
len, ifj. Jászai László mint Mikolka a vidékről
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jött, még megfaragásra váró tehetség, a bi-
zonytalan őserő, Turóczi Éva (Prostituált) pedig
az alapvizsgák után odébbállt egy piroslámpás
házzal.

Ismétlem, itt a Bűn és bűnhödés fiataljainak
szereptípusairól van szó; nagyjából jelzett irá-
nyokról, amelyek - ember- és viselkedésminták -
felé Kapás Dezső biztatta növendékeit. Az ő
körükben minden kérdés az élet kérdése-ként
fogalmazódik meg; az összes többi szereplő - a
nem fiatalok - számára viszont valamennyi
probléma halálprobléma. Az anya a család
anyagi pusztulásától és a gyilkos pletykától
retteg, Szvidrigajlov önmagát öli, mert megölte a
feleségét, Porfirij az ártatlan Mikolka halálának
lehetőségével és Raszkolnyikov szerinte
értelmetlen halálbüntetésének eshetőségével
néz farkasszemet, Marmeladov és felesége,
Katyerina Ivanovna belehalnak a sze-
génységbe, az uzsorásnő és az unokahúga
(Zombori Katalin dermesztően testesíti meg)
halottak. Ezzel szemben Raszkolnyikovot a
leghideglelősebb (kissé túlszcenírozott) vízióiban
s a józanul kitervelt, de nem a terv szerint
alakult gyilkosságot ezerszer végiggondolva is
az élet

Alföldi Róbert f.h. (Raszkolnyikov)
(Ilovszky Béla felvételei)

foglalkoztatja. Alföldi Róbert jelenleg ott tart,
amikor a kivételes, sugárzó tehetség fele a
makrancos hajfürtök állandó elsimítgatásában
fejeződik ki, és sokkal szélsőségesebb, indoko-
latlanabb gesztusokat, hangütéseket próbálgat,
mint amilyeneket tapasztaltabb, készebb szí-
nész megengedne magának. Valószínű azon-
ban, hogy Kapás pedagógiájához tartozik akár
ilyen szabadságot is biztosítani fiatal színészé-
nek, másrészt nyilván a rendező is belefeledke-
zett abba, hogy amit Alföldi elkap, az végérvé-
nyesen az övé, az ő művészi bírtoka, a kőzön-
ség őszinte megrendülésére. A Dosztojevszkij
mártíriumában ugyancsak illetékes Pilinszky
János egy nem dosztojevszkiji ihletésű verséből
idézve jellemzésül: „Az elveszíthetetlent.
markolássza! / Egész szíve a tenyerében lüktet, /
oly egyetlen egy kezében a kő, / és vele ő is
olyan egyedül Iett." (Egy szenvedély margójára)
Murányi Tünde, akit volt alkalmunk: már
ellenállhatatlan clownnak is látni, Szonyaként
mint a jóság ancillája jelent meg (az utcalánnyá
kényszerülő ártatlanság kissé az Országúton
Masinájának esendőségére emlékeztetett). Al-
földi talentumát pillanatnyilag a szertelenség,
Murányiét a fegyelmezettség emeli ki.

A két főiskolás főszereplő néha kissé belefá-
rad, belesápad az előadásba, melyet Kapásnak

nem volt szíve - kemény szíve - rövidebbre
fogni. Ljubimov szellemének adózva nem esett
az utánérzés vétkébe, s nem vált olyan bántóan
demonstratívvá, mint a mester maga az 1978-
as, kínkeserves és emlékezetes vígszínházi ce-
lebráláskor - viszont egy-egy, a regényből itt
ragadt kövület, (csak epikus részlet deklaratív is,
didaktikus is. A veszprémi bemutató nagyon
sok követelménynek, célnak kívánt megfelelni:
az új főrendező meggyőzően tegye le névje-
gyét, a Kapást kísérő Dosztojevszkij-élmény
nyerje el színpadi alakját, a vizsgázók vizsgáz-
zanak, a társulat máris kezdjen egységbe forr-
ni, s így tovább - ebből eredhet, hogy az
érezhetően nagyvonalú darabelemzés nem
mindig kapta meg pontos hangsúlyait. Olykor
inkább kitaláljuk vagy csupán belátjuk, ám nem
éljük át, hogy - többek között - Isten létének
vagy nemlétének dilemmájában az ember min-
denkori értelmes egyéni és közösségi létezésé-
nek alapkérdése lángol, Isten-hittől vagy mate-
rializmustól függetlenül is; sokalljuk nemegyszer
a Dosztojevszkij rossz érzéseiből levezetett, de
épp az írói bölcsesség általános érvényét
kevésbítő szocializmuskritikát; a színjáték saját
nyelve - I a beszélt nyelvet is részelem-ként
magában foglaló, teljes, összehangolt jel-
rendszere - jegyszer-egyszer artikulálatlan,
dadogós. Vayer Tamás üregekig nyitott, kibele-
zett, sötét, kietlen színpadán hol többet, hol
kevesebbet mozogtak, nyíltak-csukódtak a hol
szimbolikus, hol valóságos ajtók, mint amennyit
a gondolat zsanérja elbírt, Mártha István zenéje
néha rászaladtba párbeszédre, vagy fölöslege-
sen eldörögte a lélek viharát. Ennek ellenére
nem pusztán a rokonszenv és a vállalkozás
nagyságának elismerése váltotta ki a hosszas
tapsot a premiervég éjszakai perceiben. A Bűn
és bűnhödés, melyet Hruby Mária gyűrten, fa-
kón mai öltözékeiben, és sokszor a „népet" -
minket? - képviselő statiszták szemlélődő,
passzív gyűrűjében játszottak el, igazi dráma
Iett. Dráma, amely egy véres balta tárgyi való-
ságától fölsüvít az univerzumig, s viszi örök
jajunkat: miért, Imilyen s mennyi joggal és kinek
élünk?

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (veszprémi
Petőfi Színház,

Ljubimov és Karjakin színpadi változatának is-
meretében, Görög Imre és G. Beke Margit re-
gényfordításának felhasználásával írta és ren-
dezte: Kapás Dezső. Zene: Mártha István. Dísz-
let: Vayer Tamás. Jelmez: Hruby Mária.
Szereplők: Alföldi Róbert f.h., Demjén Gyöngy-
vér, Tóth Auguszta f.h., Borbiczki Ferenc, Murá-
nyi Tünde f.h.` Dobos ildikó, Dörner György,
Andorai Péter, szakács Tibor f.h., Ungvári István
f.h., Zalán János f.h., Jónás Rita f.h., ifj. Jászai
László f.h., Csík Csaba, Ujhelyi Olga, Turóczi
Éva f.h., Zombori Katalin, Lukács József.


