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A LEGRÖVIDEBB PARANCSOLAT
DOSZTOJEVSZKIJ: BŰN ÉS BŰNHŐDÉS

űnhődni akarok! Bűnhődni akarok! Ismé-
telgetik többször szó szerint vagy
körülírva Dosztojevszkij hősei. Tesznek
is érte. Büntetik magukat. Kiprovokálják
önnön megbüntetésüket. Hajlam van az

ember-ben a bűnre, bűnözni akar. Es ugyanúgy
akarja a büntetést is. Akar bűnhődni. A kettő
együtt a rend megtapasztalása. Hogy mégiscsak
van, legalábbis nyomokban. Mutasd meg
magad, csapj a kezemre, Istenem, látod, hogy
rosszalkodom. Na ezt nézd, semmibe veszem a
szervezeti és működési szabályzatot! Miért
éppen tíz pontba van szedve? Átlátszó
elegancia. Látszólag teljesen össze nem illő
dolgok foglaltatnak benne, mégis igen pontosan
kijelöl egy világot. Egy játékteret. Ahogy egy
bólyasor is viszonylag pontos határ, még ha
imbolyog is kicsit, még ha nem mutatja is meg,
hogy milyen mély a víz, és mi van a fenéken.
Többnyire agyonindokoltatnak a cirádás
parancsolatok, de (közülük három csak
egyszerű tiltás. Lemaradt: róluk a magyarázat,
egyértelműnek gondoltatván. Különösen a leg-
rövidebb, ami magyarul csak öt
betű, plusz a felkiáltójel, ha van.
Mert lopásnál, paráználkodásnál
még lehetnek kiskapuk, el lehet
mismásolni a dolgot, de az ölés az
ölés, még ha gondatlanságból is.
Ott valaki meg van halva, és úgy is
marad, visszavonhatatlanul.
Kézenfekvő, hogy itt kezdje hát az
Übermensch-tanonc, ha a
marionettzsinórok szaggatásába
fog. Eletet Isten tud adni, hát csak ő
veheti el. Mégis nyitva az (fél)is-
tenülés mindenki előtt: csak fogd a
baltát és üss. Vagy mégsem?
Rogyion Romanovics Raszkol-
nyikov a keresztül-kasul alliteráló
nevével ügyefogyott bűnöző, nem
bírja cérnával. Akkora mázli-javan,
hogy simán megúszhatná, de
valami belül hiányzik ebből a
pétervári Hamletből, aki saját ma-
gának adott túl nagyfeladatot. Rá is
igaz, amit Arturról állapít meg Edek
Mrozek Tangójának a végén: „Jól
gondolta ki a dolgot, csak túl ideges
volt."

Persze nem ilyen szimpla az
egész, hogy nem faragták elég
kemény fából. Itt van Szvidrigajlov
is, a hidegvérrel gyilkoló pe-
deraszta, Don Juan és de Sade
pétervári rokona, ő is ízetlennek
találja a tiltott gyümölcsöt. Akarja
az ember, hogy Bábel tornya le-
dőljön másnapra, vagy legalább a
nyelvek zavarodjanak össze. Ha
megépül, mindennek vége. Lá

zadni akar az ember és bűnhődni érte. Szabadul-
ni és ugyanakkor rabnak is maradni. A börtön
biztonságos hely. Átlépi az ember a határt, és ha
büntetik érte, legalább biztosan tudja, hogy van
határ. Olyan szörnyű lenne, ha nem lenne semmi.
Azért követsz el bűnt, hogy megbüntessenek
érte. Együtt laknak a végletek az emberben. Kü-
lönösen az orosz lélekben. Egy emlékkép. A há-
zibulikban mindig a konyha a legnépesebb, most
éppen Jelcint tárgyalja, hogy nem tudott leszállni
a repülőről. „Megfázott." ÜI egy fiú a hokedlin, a
kezében borospohár: hagyják őt békén azzal,
hogy az orosz lélek erre-arra. Ő látta: egy komp-
lett ország vodkázza át a napot, mert fázik, mert
unatkozik, mert egyszerűen így szokta meg. Az-
tán állandó enyhe nyomás alatt sok meggondo-
latlanságot követnek el ezek a híres orosz lelkek.

Horváth Lajos Ottó (Raszkolnyikov) és Kaszás
Attila (Szvidrigajlov)

Ennél azonban, mégis többről lehet szó, mert
számunkra is kifejezetten érdekesek Raszkolnyi-
kov viszontagságai. Józanon és magyarul. (Még
akkor is, ha például az oroszban külön szó van az
erkölcsi értelemben vett bűnre és a bűnre mint a
törvény megszegésére, és ezt a fordításban elég
körülményes érzékeltetni.) Modellértékű a színes,
szélesvásznú szláv szentimentalizmus, mert
bizony bátyuska, lelkem-galambocskám, az
oroszok, az indiánok meg a régi görögök mindig
is valahogy hitelesebben élnek-halnak, szenved-
nek-szeretnek az irodalomban.
Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij a cseppet
sem alliteráló nevével szintén küszködik egész
életében. Például az alkoholnál is szörnyűbb sze-
rencsejáték-szenvedéllyel. Hitelezők szorongat-
ják, határidők közelegnek vészjóslóan, és Dosz-
tojevszkij lázasan, kapkodva dolgozik. Közben
mégis hallatlan pontossággal teszi elénk a társa-
dalmi és metafizikai problémák tablóját, mond-
juk, éppen Raszkolnyikov látszólag nem túl bo-
nyolult történetében. A lélek mérnöke. Szerkezet
dolgában hasonló a helyzet a Bűn

és bűnhődéssel, mint a tízparan-
csolattal. Hevenyészettnek lát-
szik, aránytalannak, aztán amikor
próbálja az ember kikezdeni vala-
hol (például dramatizálni), akkor
derül ki, hogy milyen ravaszul
Stabil. Nehéz, igen nehéz barká-
csolni rajta. Dosztojevszkij egy-
részt drámaian szerkeszt: nagy
játszmák, sok dialógussal kom-ponált
feszült helyzetek; másrésztviszont
kitérőket tesz: hosszas el-
mélkedéseket és ideológiai vitá-
kat iktat be. A dramatizátor rá-
mozdulna a sűrűjére természete-
sen, de hamar megtapasztalja,
hogy bizony leválaszthatatlanok a
kevésbé drámai részek, mert
ezeknek is funkciójuk van az
egészre nézve, például exponál-
nak egy később fontossá váló
szereplőt. Szóval nincs mód ko-
moly amputációra, a regény el-
lenáll, csaknem teljes terjedelmé-
ben cipelteti magát az előadással.
Regényt (különösen a Bűn és
bűnhődést) dramatizálni hőstett.
Gondoljunk csak bele: a dráma
terjedelmét tekintve (helyszínek,
szereplők, cselekményszálak, fel-
dolgozandó információmennyi-
ség) a novellával egyezik meg. Ki
az az őrült/hős, aki azzal foglalko-
zik, hogy regényeket írjon át no-
vellákká? Ezzel szemben számo-
san vannak, akik regényeket al-
kalmaznak színpadra, ahol még a
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absztrakció: csak a helyzetek vannak, csak az
általános érvénnyel felmutatott sorsok szövevé-
nyes rendszere. Mint a kinőtt ruhát levetni szín-
házi teret és színházi időt. Agy, asztal, szék a
színpad bármely pontján pillanat alatt helyszínt
teremt, de a maradék térben sem áll meg az élet:
zajlanak a város mindennapjai, és ha ritkán kiürül
mégis a színpad, az azért van, hogy hangsúlyt
adjon valaminek. A lányok többnyire ilyenkor is
ott strichelnek a hátsó falnál. (A prostitúciónak
ez a passzív része legalább olyan szörnyű, mint
az aktív: az egész napos ácsorgás kínjának az
enyhítésére alakult ki a jellegzetes lábfelhúzós
falnak támaszkodás.) A hátsó fal egyébként fel is
tud emelkedni, erre az előadás legszuggesztí-
vebb pillanataiban kerül sor: a máskülönben mi-
nimálisra redukált szcenikai eszköztárral dolgo-
zó előadás tobzódik az effektekben, ha Rasz-
kolnyikovnak a gyilkosságot változatosan felidé-
ző rémálmainak az ábrázolásáról van szó. Alka-
lomról alkalomra több és több liter piros festék
fröccsen-zúdul. Es szép. Kétoldalt színházi ref-
lektorok statívsora. Hogy ez nem csupán annak
a csömörödésig harapózó divatnak a követése,
hogy hangsúlyozzuk tízezerszer: kedves közön-
ség, ha el tetszett volna felejteni, mi most szín-
házban vagyunk, az az ízléses és ökonomikus
komponálásnak köszönhető. Egyszerűen szépek
a lámpák, és a néző hajlamos megelégedni
ennyivel. Egyébként az egész antidíszletet képes
eladni (szebben mondva: hitelesíteni), hogy
Raszkolnyikov lelkiállapotát idézi meg. Szigetek
a sokértelmű sötétben, és a szigeteken tömör
pillanatok.

Szerencsésen találkozik a színpadra állítók
szemlélete a színpadra alkalmazókéval. A
színla-

Horváth Lajos Ottó és Gyabronka József
(Porfiríj)

pon a következő mondat áll: „Ljubimov és
Karjakin színpadi változatának ismeretében, Gö-
rög Imre és G. Beke Margit fordításának felhasz-
nálásával az előadás szövegét Kapás Dezső írta."
Ez Dosztojevszkijével együtt hat név, ehhez jön
még Tordy Géza rendező, Magyar Fruzsina dra-
maturg, Menczel Róbert díszlettervező. Mivel ez
életem első Bűn és bűnhődés-előadása, semmi-
féle jogalapom sincs olyan tárgyú csipkelődésre,
hogy a győri előadás létrehozói mit „tanultak"
orosz vagy magyar mesterektől-elődöktől. Annyit
jegyeznék meg halkan, hogy a színházban az ötlet
szinte semmi. Minden rendezésben, sőt estéről
estére újra meg újra meg kell születnie minden
egyes gesztusnak, megint meg kell talál-ni őket
(fényesre koptatott közhely ez, elismerem, de
attól még helytálló lehet). Szóval a sok bába
óvatosan tartotta ezt a gyereket, mert nem esett
le. Az absztrakció-stilizáció sok kanyar le-
vágására ad lehetőséget: energiát spórolunk így
meg, hogy néző és színész egyaránt arra a kér-
déskörre koncentrálhasson: mivégre van az em-
ber ezen a Földön? hogyan kéne élni? Mindez
azonban korántsem hézagmentes. Ha kaján va-
gyok, hivatkozhatom a derék hatvanas évekre is
(jogalap zéró, meg sem születtem akkor), a ko-
pasz színpados, öltönyben gyaloglós, réveteg-
intellektuális tekintettel deklamálós színházra.
Nem teszem. Kísérteni ez is kísért az előadásban,
de ezenkívül annyi minden még. Igazi nagy csa-
tákat is láthatunk: látomások, vallomások, sze-
relmek. Közbe-közbe meg bizony diszkréten le-
ülepszik az előadás. Olykor áthidalják ezt költőien
hatásvadász teátrális elemek, mint például a
színpad egyes részein a „helyi esőzések", de van,
hogy az ilyesmi sem segít. A magyarázkodás
magyarázkodás marad, hiába a háttér mozgal-
massága. Elöl a rizsa, hátul az eksön. Nem
szervülnek sehogy se, és ilyenkor rögtön aktivá-
lódott mögöttem a két győri néni.

Bérletes idős hölgyek. Öregasszonyok, írnám
szívesen, de állítólag ez már udvariatlan. Hihetet-
len, amit balra mögöttem képesek művelni. Fel-
merül bennem, hogy rájuk szólok, de hamar
rájövök, hogy nagyon tanulságos a viselkedésük.
Mindig idegesít a tolmácsgépbe bekevert
műsorhang művisége, ezért csálén szoktam fel-
tenni a fülhallgatót, csak az egyik fülemre, a
másikkal meg az előadás eredeti hangját hallga-
tom. Hamar megtanulja megosztani a figyelmét az
ember. Most is ezt játszom, és az előadás bőven
hagy alkalmat a néniknek a trécselésre, nekem a
fülelésre. Nem értik a sztorit, ami nem is csoda,
ezért aztán folyamatosan magyarázzák
egymásnak, hogy mi is történik, ki kicsoda. A
színészeket viszont jól ismerik, mindenkiről elő-

visszalapozás emlékezetfrissítő jótékonysága
sem adatik meg a befogadónak. Távol álljon
tőlem merev szabályok, receptek rögzítése, de a
pszichológusok azt állítják, hogy az ember rövid
távú memóriája hét (plusz-mínusz kettő) egy-
ségnyi információt képes tárolni. A győri Bün és
bűnhődés-előadásban minimum kétszer ennyi
sors bontakozik ki előttünk, vagyis aki nem ol-
vasta az eredetit (márpedig ne legyenek illúzió-
ink, ma Magyarországon elenyésző a száma
azoknak, akik múlt századi nagyregényeket ol-
vastak), azt sem bírja követni, hogy ki kicsoda.
Viszont ez így művészi egész, csak így nyernek
egymáshoz képest jelentésárnyalatokat a sorsok
és történések. Mit lehet itt tenni? Az absztrakció
nagyot segíthet. Mint a kinőtt ruhát levetni teret
és időt. Két kézzel szórni ki mindent a léghajó
kosarából: csak a figurák maradjanak, az emberi
kapcsolatok. A központban Raszkolnyikov
lázálmodik, és látomásszerűen bukkan elő vala-
mi nagy közös masszából a többi szereplő. Nem
nagyon hoznak magukkal semmi motyót: múltat
vagy ilyesmit. Fegyelmezetten funkcionálnak, ott
és akkor. Végső lecsupaszítás, lelki geometria.

A győri színház nagyszínpada, amennyire tu-
dom, méterben mérve is a legek között van, de
térérzetre biztosan. Óriási ásító üresség. Ide teret
komponálni kisebbfajta hőstett, és egyszer az
életben bizony meg lehet játszani, hogy mindent
kipakolunk, csak a fekete falak és egypár bútor,
viszont aki csak csoportos szereplőnek beoszt-
ható a színházban, ötven-hatvan ember, szigorú
vonalak mentén szervezve mozog, és ebből az
örvénylő masszából bukkannak elő a nevesített
alakok. Végső lecsupaszítás, színpadi geometria.
Hétköznapi, mai ruhákban mindenki. Jótékony
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sorolják, hogy miben látták az utóbbi időben.
Azon frissiben dicsérik a jó játékot, de ugyanúgy
a színésznő szép haját is. Nyitottan, jóindulatúan
és spontán módon reagálnak mindenre. A leg-
jobban eltalált jeleneteknél aztán elakad a szavuk.
Hatásbarométer. Persze lehet mondani, hogy egy
vidéki színházban hadd legyen már legalább egy
előadás per évad, ami nem kifejezetten a
nyugdíjas bérleteseknek készül, de hangsúlyoz-
nám, hogy a néniknek semmi fennakadást nem
okozott az absztrakció, a modernség, akkor fe-
csegtek, ha érzékileg nem tudta őket eléggé le-
kötni az előadás. Lehet, hogy nem is lenne rossz
módszer bevezetni egy olyan főpróbát is, ahol
csupa színházrajongó; bájos öregasszony tölti
meg a nézőteret, és nagyon fülelni, hogy mikor
és mit locsognak.

A két győri néninek például kifejezetten tet-
szett a főszerepben Horváth Lajos Ottó. Szerin-
tem is telitalálat Raszkolnyikov a ritkuló szőke
hajával, a csontos arcával, az izzó tekintetével.
Oroszosan gondterhelt, szorongó alkat. Csak né-
ha mintha nagyon „belsődleges" eszközökkel
dolgozna. Szlávosan hiábavaló heroizmussal,
„izomból" akarja kinyomni a vállán nyugvó elő-
adást, ahelyett, hogy lendületet venne a stilizá-
cióval. Horváth Lajos Ottónak igen súlyos a fel-
adata, hiszen a nézőtérnek hinnie kell, hogy az ő
lázálma ez az óriási színpad és mind a szereplők.
Raszkolnyikov úgy érzi, mindenki tudja róla,
mindenki őt figyeli. Így hallucinálja. mert a lelke
mélyén erre vágyik. Horváth Lajos Ottónak ettől
aztán az igen impozáns tömegjelenetekben vagy
ötven partnere van, ami finoman szólva is em-
bertelen megpróbáltatás. Ráadásul a csúcson
kezdi az előadást, és ezt kell fokoznia. Az úgy
hatszáz oldalas regényben csak a századik oldal
táján történik meg a gyilkosság, viszont az elő-
adásban elég egy dráma a kettő közül (eljutni a
gyilkosságig, illetve viselni annak következmé-
nyeit), ezért a színpadi változat igen jó érzékkel
szerkesztve a gyilkosság utáni pillanatban kez-
dődik. Nem hivalkodik a baltával való álteátrális
vagdalkozással sem, inkább kész tények elé állít a
nyitókép. Két halott, és fölöttük áll Raszkolnyikov
a gyilkos fegyverrel. Horváth Lajos Ottóra tehát
az hárul, hogy kezdje fokozhatatlan érzelmi
állapotban, és aztán őrjöngje végig az előadást.
Az ilyesmibe bele is lehet rokkanni. Helyből fel-
szállni mégsem tudhat a színész, minta helikop-
ter. Van is a nézőtérre benyúló kifutója Horváth
Lajos Ottónak, ide szokott kijönni szenvedni.
Alapvetően megindító a kínlódása, bár gyakran
csak kiabál. Megfeszül, erőlködik, pedig segít-
hetne neki az egész előadás alaphangját megadó,

Stubendek Katalin (Szonya) és Gyöngyössy
Katalin (Katyerina lvanovna) (Benda Iván fel-
vételei)

a játszó színészek számára különböző mérték-
ben átérezhető-elsajátítható absztrakció. finom
stilizáció.

A Szvidrigajlovot alakító Kaszás Attila tud ez-
zel a legmeggyőzőbben élni. Szikár, geometrikus
mozdulatokkal, nyugtalanítóan idegenszerű
hangütésben játszik. Különös útjai vannak a hát-
térben, időnként mozdulatlanul ül, még nem is
tudjuk az elegáns, piros esernyős figuráról, hogy
kicsoda, de érezzük, hogy jelentősége van, mert
Kaszás Attila tudja, hogyan kell, hogyan lehet
enigmatikusan ülni. Sötét mélységeket, feneket-
len sorsot villant fel a figurában, éppen azzal,
hogy igen kevés gesztust használ. Visszautalva
a színházi ötlet természetrajzára: nem tudom, ki
találta ki a piros esernyőt, és nem is akarom
tudni, mert az csak egy piros esernyő, és ahhoz
még kell egy kéz is, ami tartja. és a kéz közvetlen
folytatásában egy Kaszás Attila, hogy még akkor
is sokáig emlékezzünk erre a bizonyos piros
esernyőre, amikor magának az előadásnak az

emléke már halványodni kezd bennünk. Nem is
emlékszem. mikor láttam Kaszás Attilát utoljára
ilyen összefogottnak, markánsnak a színpadon
(ez ugye nem csak dicséret...). Mondjuk, kedvez
számára, hogy Szvidrigajlovnak, ennek a mégis
összeroppanó ultra-Raszkolnyikovnak különös
figyelmet szentel a dramatizált változat, nemkü-
lönben a rendezés a fővárosi vendégművésznek,
de mint említettem, több mint tucatnyi sorsnak
kell viszonylag, rövid idő alatt elénk tárulnia, és
bizony igencsak tülekedni kell a lelkeknek, hogy
a mélyükre láthassunk.

A sportközvetítéseknek is megvannak az ál-
landó fordulataik, miként az eposzoknak. Az iga-
zán nagy csatárokra szokták mondani. hogy ké-
pesek a labdával „zsebkendőnyi területen meg-
fordulni". Ugyanígy kell a színészeknek „zseb-
kendőnyi területen megfordulni" ebben az elő-
adásban. Ez változó eredménnyel sikerül. Karak-
teres alakítást nyújt Szilágyi István, az alkoholiz-
must mint vezeklést-mártíromságot művelő
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Marmeladov, nagyvonalúan hagyja ki a részeg-
ségből adódó poénlehetőségeket, és aszkétát,
oroszosan alapos önpusztítást ábrázol inkább. A
feleségét játszó Gyöngyössy Katalin a ren-
delkezésére álló néhány villanásban szintén
képes érzékeltetni egy ellentmondásos figura
életútját, hogy miként lehet ostoba merevség,
önáltatás és ugyanakkor az emberi méltóság el-
szánt megőrzése egyazon cselekedet. Itt is meg-
mutatkozik Dosztojevszkij pontos építkezése:
Katyerina lvanovna látszólag periferikus figurá-
jának összetettsége nem „luxus", hiszen általa
válik még árnyaltabbá Szonya alakja. Stubendek
Katalin, hasonlóan Horváth Lajos Ottóhoz,
belülről izzik inkább, rengeteget mér magára.
Igaz, hogy a szem a lélek tükre, és kifejező
tekinteteiért csak elismerés illeti a színésznőt, de
az adott térbeli viszonyokat tekintve érdemes
lenne jobban kihasználnia például azt, hogy
Dévényi Rita jelmeztervező egy számtalan
játéklehetőséget kínáló hosszú kardigánnal aján-
dékozta meg.

A rendező, illetve a játszók felszínességéből
adódik, hogy végül is elsikkad Luzsin (Nádházy
Péter) figurája, és teljesen jelentéktelen Razu-
mihin (Vincze Gábor Péter), holott a regényben
Szvidrigajlovéhoz mérhető a fontossága. Ugyan-
csak kevés hely jut a színpadon Raszkolnyikov
anyjának (Baranyai Ibolya) és húgának (Bárd
Noémi Polli), bár ezt megbízhatóan töltik ki.
Utóbbinak kifejezetten emlékezetes a Szvidrigaj-
lovval való pisztolyos szerelmi jelenete. Elna-
gyolt, darabos, nyers, szinte szétfeszíti az elindí-
tott, majd hirtelen visszafogott gesztusok len-
dülete. Azt, mondjuk, nem nagyon értem, hogy
az absztrakt térben, ahol annyi minden jelenlétét
eljátsszák, miért kell a bezárt ajtót egy felfordított
ággyal jelezni. Ha viszont a színészeknek erre
van szükségük, hogy ilyen meglepő hőfokon
tudják hozni ezt a jelenetet, akkor felőlem ágy is
lehet, úgysem arra figyelek, hanem a vérre menő
érzelmi harcra. Figyelemre méltó még
Gyabronka József mint Porfirij vizsgálóbíró.
Rosszul öltözött, lompos-slampos figura, aki
Columbo-módra szórakozottsággal leplezi
trükkjeit. Gyabronka ebben a tekintetben nagyon
pontos, elnéző apaként van végig jelen, adós
marad viszont azzal a finom árnyalattal, amelyet
a ravasz Dosztojevszkij képes kikeverni, hogy
ebben az esetlen-bumfordi hivatalnokban ott
bujkál a rejtvény/ rejtély-fejtés arisztokratájának
Sherlock Holmes-i gőgje, a perverz öröm is,
ahogy úgy játszik Raszkolnyikovval, mint macska
az egérrel.

Dosztojevszkij a legrövidebb, látszólag leg-
egyszerűbb parancsolatot kezdi el vizsgálni, és
mintha egy zsúfolt polcról, a kupac aljából rán-
cigálna elő valamit, utánazúdul az emberi tudás
jóról és rosszról, egyenesen bele a regénybe.
Hasonlóképpen alakul a győri Bűn és bűnhődés-

előadás is: néhány jól eltalált teátrális gesztus
megüt egy alaphangot, de az alkotók mintha
kicsit félnének attól, hogy mi minden „zúdulhat"
az előadásba ennek nyomán. Eszemben sincs
vaslogikával végigvitt koncepciót követelni,
éppen hogy az érzéki tapasztalatra utalok. Job-
ban hatott rám is meg a mögöttem ülő nénikre
is, amikor meg „merték" azt tenni, hogy a
szerelmi duett mondatait nem egymás arcába
lehelték a szereplők, hanem még csak nem is
fordultak egymás felé, inkább az egyedi teret
használta ki a mozgásuk, a léptékek sugallta
stilizációval éltek. Érzésem szerint még több
„piros esernyőt", merész, hatásos húzást bírt
volna el ez az előadás. Es ha nem is oroszosan
mániákusan pontos, de a mai magyar átlagnak
minőségben jóval fölötte álló produkció szüle-
tett. A tavalyi szegedi A Mester és Margarita után
az idei győri Bűn és bünhődés is bizonyította,
hogy az invenciózusan-intenciózusan színre vitt

Kiszámíthatatlan élete van egy-egy drámának:
évekig-évtizedekig egyetlen színház sem tűzi
műsorra őket, máskor egyszerre több is. Ebben
a szezonban is jó néhány darab egyszerre
szerepelt különböző szín-házak repertoárján (Az

üvegcipő, Az ügynök halála, Három nővér,
Csehov-egyfelvonásosok stb.). Mi ennek az
oka? Néha az, hogy a mű aktualitására
egyidejűleg több rendező is ráérez, gyakrabban a
divat, a darabválasztásban meg-nyilvánuló
fantáziátlanság, a már beválthoz ragaszkodó
kényelem s nemritkán a véletlen.

Nem csináltam pontos statisztikát, de aligha-
nem a Karnyóné volt az elmúlt szezon „slágere"
(már ami a premierek számát illeti), hiszen egy-
szerre négy helyen mutatták be Csokonai Vitéz
Mihály inkább irodalom- és drámatörténetileg
számon tartott, de műsorra elég ritkán tűzött
darabját. Ha játszották is, elsősorban diákszínját-
szók, egyetemi színpadok műsorán lehetett meg-
találni; hivatásos színház alig-alig vállalkozik e
mű színrevitelére. A négy bemutatóból kettő ez-
úttal is kifejezetten oktatási célt szolgált, hiszen
az Operettszínház stúdiósai számára szakmai
vizsgafeladat volt a produkció, egy drámapeda-
gógus-társulat pedig középiskolásoknak szóló
komplex színházi foglalkozás alapanyagául vá

orosz klasszikusok milyen húsbavágóan moder-
nek tudnak lenni.

Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés (Győri Nemzeti Szín-
ház)
Ljubimov és Karjakin színpadi változatának ismereté-
ben, Görög Imre és G. Beke Margit fordításának fel-
használásával az előadás szövegét írta: Kapás Dezső.
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Dévényi Rita. Zene:
Stauróczky Balázs. A rendezőmunkatársa: Karácsony
Szilveszter. Rendezőasszisztens: Laborfalvi Mária.
Dramaturg: Magyar Fruzsina. Rendező: Tordy Géza.
Szereplők: Horváth Lajos Ottó, Baranyai Ibolya, Bárd
Noémi Polli, Szilágyi István, Stubendek Katalin,
Gyöngyössy Katalin, Gyabronka József, Kaszás Attila
m. v.,Vincze Gábor Péter, Nádházy Péter, Szikra József,
Borbás Erika, Posonyi Takács László, Jáger András,
Horváth Ibolya, Szűcs István, Györgyfi József,
Nagygábor Margit, Fiala Lilla, Ballai István, Molnár
Virginia, Péterfi Krisztina, Ludván Csilla, Szécsi
Dorottya, Nagy Balázs, Balogh Zsolt, valamint a
színház teljes ének- és tánckara.

lasztotta Csokonai művét. Az Új Színház és a
Térszínház viszont elsődlegesen szakmai kihí-
vást látott benne, s a két előadása mű megköze-
lítésének igen eltérő módjait reprezentálja.

A Karnyóné becsapós darab, talán ez is ma-
gyarázza, miért foglalkoznak vele oly ritkán a
színházi alkotók. Első olvasatban komédiának
tűnik, méghozzá a nyers, vásári komédiák fajtá-
jából.

A mélyebb elemzés során azonban kiderül,
hogy a finoman érdes szóhasználat, a félreérté-
sek, az alakoskodások mint a komikum forrásai
mögött mély emberismeret, kíméletlen és keserű
morális diagnózis, többrétegű dramaturgiai
szerkezet fedezhető fel (ahogy erre például Var-
gha Balázs, Pukánszkyné Kádár Jolán és Bécsy
Tamás Csokonai drámaírói munkásságát
vizsgáló írásaiban rámutatott).

A dráma középpontjában a férfira éhes cím-
szereplő áll, a többi alak csaknem kivétel nélkül
valamilyen mértékben tőle függ, hozzá kötődik.
A szereplők közötti kapcsolatokat kizárólag a
pénz, az önös érdekek érvényesítése, a hazug-
ság, a becsapás határozza meg. A szöveg
legerősebb rétegében a szerelem színlelése, a
hitegetés, illetve az árujelleg, a minden eladó
szellemisége dominál. Karnyóné pénzen akarja
megvenni
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