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nulhat, zenét szerezhet, sőt azt elvezényelheti,
eldúdolhatja magának és másoknak. Még csak
angolkürt sem kell hozzá. De tán az is meglesz,
most pénzt kapott rá a fővárosi jampitól.
Legközelebb ő toporog türelmetlenül az
állomáson, mi-kor érkezik már a bukaresti
személy. Miroiu pedig otthon várakozik némán,
s egyenletes mozdulatokkal faragja a ceruzát.

regénynek egy nagy előnye van a
sokkal tökélyesebb formájú és
sokkal költőibb természetű dráma
fölött, tudniillik: a körülményesség, a
détail-ok varázsa az ál-lapotok,

helyzetek, irányok és jellemek
festésében" - írja Dosztojevszkij magyar kor- és
pályatársa, Kemény Zsigmond. Általában akkor
a legszembeötlőbb ez a különbség, mikor a re-
gényt dramatizálják. Ilyenkor nehéz elkerülni,
hogy a szövegváltozat ne csupán dialógusba
szedett sűrítmény, egymást feltételező szituáci-
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ók sorát tartalmazó kivonat legyen. Az ember, aki
epikus műben leírható, akár egy szobabelső
vagy táj, a színpadon magáról csupán jelenlété-
vel, gesztusaival, viszonyaival és - csak utolsó-
sorban - a szavaival vallhat. Az irodalmi alak
egyetlen mozdulata vagy tette akár fejezeteken
át is taglalható, nem így az előadásban, ahol az
akció csak a reakciókban való tükröződésében
nyerhet értelmet, azaz a színésznek akár öt-tíz
oldalas „instrukciókat" (a regénybeli leíró elem-
zést) is tudnia kell besűríteni egyetlen
gesztusába. Mivel ez szinte lehetetlen, felmerül
a kérdés: létrehozhatja-e az előadás azt a
gondolati, hangulati gazdagságot, mellyel az
alapanyagául szolgáló (legtöbbször remek)mű
bír, vagy csak

kedvcsináló, ismeretterjesztő kivonat marad? A
regény adaptálásának persze van másik útja is,
amikor az alkotók csupán egyes elemek felhasz-
nálásával új, önálló művet hoznak létre, s ily mó-
don az eredeti szöveg öntörvényű interpretáció-
jára tesznek kísérletet. A kaposvári előadás szö-
vegváltozatának írója és rendezője, Bezerédi
Zoltán nem vállalkozott erre, talán mert bízott ab-
ban, hogy az intenzív színészi jelenlét pótolhatja
a regény részletekben gazdag árnyaltságát. A
látottak nagyrészt őt igazolták.

A keretjáték szereplői gyerekek, akik az elő-
adás elején gyilkolósdival ütik agyon az időt.
„Meghaltál, meghaltál" - rohan egy kisfiú a vi-
songó lányok után, de miután azok csak a sze-
mébe nevetnek, keservesen elpityeredik. A zá-
róképben Marmeladov angyalszőke, nyurga kis-
lánya érdeklődve nézegeti a baltát, majd minden
erejét összeszedve a rönkbe vágja. Az első jele-
netnek még szemtanúja Raszkolnyikov, az utol-
sóban azonban már úton van Szibéria felé. A ke-
retjátékban példázattá tágul a történet, a mind-
annyiunkban benne szunnyadó kísértés szenv-
telen híradásává. A gyerek tudatában nem sze-
repel a halál fogalma, és csak magát ismeri, min-
denki más csak „funkcionális létező" (az anyja
enni ad, a testvérrel játszani lehet), azaz tárgy,
amelyhez képest az ő személyes léte többletként
érzékelhető. A babája fejét lecsavaró és a hús-
vétra kapott kisnyulat földhöz csapó gyerek
ugyanazzal az ártatlan fesztelenséggel „rontja
el" az élőt, mint az élettelen tárgyat. Felcsepe-
redve, az élet tényeivel szembesülve aztán foko-
zatosan oldódik ez a természetes szolipszizmus,
és a kis vadócból higgadt felnőtt lesz. Vannak ko-
rok, amikor lassabban lehet felnőni, ez a váte-
szek és héroszok ideje, és van olyan is, mikor
ajánlatos mihamarabb tisztában lenni valós
súlyunkkal és lehetőségeinkkel. Ezek szerint
mindenfajta egoizmus a gyermekkor hozadéka,
infantilizmus; és Raszkolnyikov sem nem dü-
höngő őrült, sem nem félreismert zseni, hanem
durcás kisfiú, aki maga előtt is igazolni akarja
túlzott önszeretetének indokoltságát, és fel
akarja magára hívni az őt - szerinte - megillető
figyelmet.

Lipics Zsolt, a kaposvári előadás főszereplője
alakításával csak részben igazolja a keretjáték
által sugallt gondolatokat. Két végletből
összegyúrva, rendkívül ellentmondásosan jeleníti
meg Raszkolnyikov figuráját: a gyermeki
tisztaság és lelke-sültség folytonos ellentétbe
kerül a számító éles-látással és az ingerült
keserűséggel. Az első fel-vonásban még
egyértelműen zárkózott kisfiú, aki képtelen
kimutatni a szeretetét, imádott anyjával nyűgös
és követelődző; a gyilkosság után pedig szinte
megszállottan keresi a leleplezést, hogy
értékeljék „napóleoni" tettét, és fel van háborod-
va, amiért nem mindenki az ő ügyével foglalko-
zik. Később eldönthetetlenné válik, hogy lázas
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beteget látunk-e, aki lidérceitől űzve önkívület-
ben hozza meg sorozatosan rossz döntéseit,
vagy pedig egy rendkívül tudatos intellektust, aki
hibás gondolatmenet jegyében cselekszik, és ez
okozza elkerülhetetlenül a bukását. A tömegjele-
netekben percekre eltűnik az egyértelműbb és
színesebb karakterek árnyékában, és ha néha
fölényben van is környezetével szemben, azt
nem személyiségének különleges varázsa, ha-
nem hisztérikus erőszakossága teszi. Az isme-
retlen energiáktól tüzelt, egzaltált férfi indítékai-
nak és jellemének titkára nem derül fény, s ez az
a megfejtetlenség, amely Lipics alakításának
gyengéje és erénye is egyben. Ezzel végig képes
lekötni a titok nyitjára vadászók figyelmét, de
végeredményben bejárhatatlanná teszi a meg-
értés útjait. Az alak tökéletes magányban küzdi
az önmagáért folyó csatát, de nemcsak a darab-
beli rokonok, ellenségek és barátok nézik ta-
nácstalanul lelki vergődését, hanem mi is. Meg-
értéséhez nem az agyunkra, hanem az empáti-
ánkra van szükség, hiszen a színész inkább egy
állapot kisugárzásával, mintsem jelentéstelisé-
gével próbál hatni.

Más okokból, ám ugyanilyen elszigetelt, ön-
maga körül forgó figura Porfirij is, akit Znamenák
István az előadás komor alaphangjától némileg
elütő felfogásban játszik. A gutaütésre hajlamos,
bronchitises felügyelő cigarettáját a fülébe dug-
va nyom ki keservvel néhány fekvőtámaszt, majd
kezét a magasba tartva, tenyerét mozgatva
igyekszik vért pumpálni a szívébe, s közben lát-
szólag rá se hederít elgyötörten hebegő áldoza-
tára. Znamenák a szórakozottságot álcaként
használó rendőr szerepéből Columbo-paródiát
csinált (utolsó színre lépésénél például Raszkol-
nyikovtól távozóban megtorpan az ajtóban, mu-
tatóujját a homlokához emelve megfordul, és
mintha csak most jutna eszébe, kiböki a lénye-
get), ebből kifolyólag nem jöhet létre a regény-
ben központi szerepet elfoglaló szellemi-pszi-
chikai párbaj. Lehetséges, hogy a rendező
szántszándékkal gyöngítette el ezt a szálat, hogy
világos legyen: Raszkolnyikov nem külső hatás-
ra, hanem saját elhatározásából szabta ki magá-
ra a vezeklést. Így aztán Znamenák a kissé
funkcióját vesztett figura bőrében anélkül
rendezheti meg szellemes magánszámát, hogy
csorba esnék az előadás egységén.
Egyetlenegyszer esik ki ebből a belső
szerepjátékból, s ez alakításának
legérdekesebb, legintenzívebb pillanata: már
éppen vallomásra bírná Raszkolnyikovot,
amikor beront az egyik festősegéd, és magára
vállalja a gyilkosságot; Porfirij ironikus kedélyes-
sége ekkor egy csapásra szertefoszlik, és őrjön-
gése felfedi a sikerre éhes hivatalnok valódi ar-
cát.

Bár az utóbbi években a színház sztárjai szin-
te kivétel nélkül kiváltak a társulatból, Kaposvá-
rott még mindig ki lehet úgy osztani egy negy-

ven(!)szereplős darabot, hogy a színpadon ne
vesse meg a lábát a dilettantizmus. Igaz, a pró-
bák alatt megsérült Pogány Judit hiányát meg-
sínyli az előadás, hiszen a második felvonás több
jelenete Marmeladov feleségére épül, s a beugró
Adorjáni Zsuzsa nem bírja el ezt a terhet. Egyre
meggyőzőbb viszont Kelemen József, aki Razu-
mihinként az évadban már második markáns

alakításával hívja fel magára a figyelmet. Molnár
Piroska a tőle megszokott árnyaltsággal és érzé-
kenységgel formái meg egy idősödő nőt, aki tud-
ja: le kell mondania arról, hogy gyerekeit valaha
is megértse, így hát nem faggatódzik és követe-
lődzik, hanem szeretete erejével próbálja meg-
tartani őket. Csonka Ibolya sajnos olyan fokú
együgyűséggel ruházza föl Szonyát, hogy az
egyébként is mostohán kezelt szerelmi szál ha-
mar érdektelenné válik. Annál érdekesebb Du-
nya (Csapó Virág) és Szvidrigajlov (Gyuricza Ist-
ván) kettőse, amelyben egy vén kéjenc utolsó
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fellángolásával odaadó és tiszta szerelemre éb-
red egy szép, ám kissé pedáns nő iránt, és mi-
után visszautasításban részesül, az utca kövén,
egy esernyő alatt üldögélve, mosolyogva szíven
lövi magát.

Hogy az előadás ne váljék töredezetté, Beze-

rédi néhány kulcsjelenetbe igyekezett össze-
vonni a szöveg fontosabb részeit, ám még így is
rengeteg helyszínváltozást kellett megoldania.
Khell Zsolt emeletes bérházat imitáló,
vastraverzekből összeálló díszlete alkalmas is
erre: a föld-szinten van Raszkolnyikov és
Marmeladovék odúja, a másodikon - szinte a
zsinórpadlás magasságában - Razumihin
szobája, az első emeleti terem viszont
folyamatos átdíszítés alatt áll, ott láthatjuk
többek között a rendőrségi és az uzsorásnőnél
játszódó jeleneteket (így Raszkol-

nyikov ugyanabban a helyiségben adja fel ma-
gát, mint ahol a gyilkosságot elkövette). A
fémállványzat sokat lecsíp a tér mélységéből,
felfelé viszont tágítja azt, s a zenekari árokból
időnként ki-emelkedő ól nagyságú doboz
(kocsma, majd Szonya szobája) nagyban növeli
a tér variálhatóságát.

A színi hatás szabályai lehetetlenné teszik,
hogy a színvonalas adaptáció egész a
végkifejletig kövesse a regény eseményeit, a
rendező ezért szimbolikus és ezzel együtt kissé
sematikus lezárásra kényszerül. Raszkolnyikov
bukásával, illetve lelki feltámadásával az
előadást be kell fejeznie; a színpadon semmi
keresnivalója sincs az egyhangú szibériai
fegyencélet bemutatásának. Csakhogy
Dosztojevszkij furcsa módon éppen a ráérősen
anekdotázgató epilógusban írta le azt a
jelenetet, amely Raszkolnyikov történetének
kulcsa lehet. Itt derül ki, hogy nem bánta meg a
bűnét, sőt csupán azért haragszik magára,
amiért összeroppant, s nem tudott fel-nőni
tettéhez. Rabtársait megveti, Szonyával
szemben a durvaságig rideg, utálja magát, a vi-
lágot, az életet. Aztán, egy tobzódó tavaszi reg-
gelen, amikor alabástromot indul égetni a folyó-
hoz, zokogva a lány lába elé veti magát. „Szere-
lemben támadtak fel, és mindkettejük szívében
az élet kiapadhatatlan forrása fakadt a másik
számára." Miért ott, miért akkor, miért így? Erről
fogalmunk sem lehet, mégis érezzük, hogy ez
csakis így teljes és igaz. Az előadásban azonban
csak azt látjuk, hogy Raszkolnyikov elfogadja
Szonyától a feszületet, keresztet vet, és rohan
vallomást tenni a rendőrségre. Mintha a peniten-
cia fejében feloldozást garantáló vallás jelentené
számára a kiutat, nem pedig a szerelem, amely,
megmutatván a másik emberben lakozó teljes-
séget, végül kigyógyítja önmagából, és mester-
ségesen gigantikusra növesztett személyisége a
szeretett lényben végre fel tud oldódni. Tudo-
mást szerezni a másik azonos érvényű létezé-
séről - ez jelenti Raszkolnyikov számára a fel-
oldozást.
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