
• KRITIKAI TÜKÖR •

mikroakció. Ami a játékot mégis élvezhetővé tud-
ja tenni, az a főszereplővé előlépett színpadi ke-
ret. Menczel Róbert hatalmas redőzött drapériá-
kat függesztett a színpad fölé, amelyek pár moz-
dulat árán bármely helyszínhez puritán, mégis
látványos és tágas környezetet szolgáltatnak.
De ami ennél fontosabb: ezek a drapériák, ami-
kor épp nem kulisszaként működtetik őket, gi-

gantikus húsevő növényekként lebegnek a ját-
szók feje felett. Amikor valamelyik urat eléri vég-
zete, a növény vörös fénnyel megfestett szirmai
szétnyílnak, és elnyelik áldozatukat. Ezzel a kis-
sé alulvilágított, sejtelmessé tett színpad élő or-
ganizmussá varázslódott, az emberek pedig a
láthatatlan hatalom kényének kitéve gyanútlanul
mászkáló apró bogarakká lettek. A színpad, ez a
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modellezett univerzum, ez a hatalmas gyomor
előbb-utóbb mindenkit elemészt. A kérdés csak
az, hogy milyen sorrendben. Richárd jól takti-
kázik, végül mégis rákerül a sor.

De ebben a játékban a túlélők igazsága és dia-
dala csak időleges. Az ifjú Richmond feje fölött is
ott lebegnek a vérengző virágok, egyelőre jólla-
kott teltséggel, mozdulatlanul. Az új király biza-
kodó szavai végén nem viszi le a hangsúlyt: ezek
a szavak itt csak kérdésként, nem állításként
hangozhatnak el. Richmond (Vincze Gábor Pé-
ter) felmászik a nézőtér fölé benyúló vastrónus-
ra, s innen mondja el tűnődve a dráma befejező
sorait: „Igy hozunk gyógyszert Anglia sebére - /
Isten mond áment s élni kezd a béke. "(?)
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Ha felülnézetből pillanthatna a díszletre az
előadás nézője, még világosabban láthatná,
amit a körvonalak, a színészi járások
alapján amúgy is érzékei: a durva, szándékosan
hevenyészett deszkadobogók
az úgynevezett bizánci vagy orosz kereszt
alakzatában
helyezkednek el. A hosszanti tengelyt
metsző két rövidebb és a középső, hosszabb
keresztszár
egységes, zárt - egyben szeszélyes
és feszültségteli teret hoznak létre. Mintha
kurtább-hosszabb utcák metszenék egymást;
mint-
ha sorsok csomósodnának össze és bomlaná-
nak szét ebben a mozgékony formációban. A sík
enyhe lejtése és a dobogók emeltsége folytán ül-

ni, elheverni is lehet a padkákon, elöl pedig hang-
súlyos mélypont, hátul viszont intellektuális ma-
gaspont képződik (mely ugyan süllyesztett - és
trónszerű is).

E díszletet a színlap szerint nem tervezte
senki. Ha az író, Richard Crane álmodta meg,
tovább erősödhet az a vélekedésünk, hogy A
Karamazov testvérek adaptációja már-már
túlságig koncipiált szöveg. Ha a rendező, Faynia
Williams leleménye az összkép, enyhülhet
szigorunk a játék vázlatosságával szemben. Ha a
majdnem végig és majdnem kivétel nélkül
mezítlábas, vezeklő figurák igen egyszerű,
ikerítő öltözékeit, a kámzsás, zsákszerű
csuhákat és a családi hierarchi

át képviselő egy-két ruhadarabot (bundát)
varrató jelmeztervezőnek, Kesserű Andreának a
díszlethez is köze van, akkora Nyitott Színház, a
székesfehérvári Vörösmarty Színház és a Kolibri
Színház (az utóbbiban látott) előadásához a szí-
nészi teremtőerőn kívül is adott valamit a hazai
teátrum (a zene külhoni: Stephen Boxer szerzet-
te).

Az író és a rendező - férj és feleség - vitázó
harmóniában oszthatták meg a munkát. Fjodor
Mihajlovics Dosztojevszkij regényét úgy feszítet-
ték föl a hármaskeresztre, hogy a mű ne csupán
vergődő test, létfilozófiai gondolat legyen, ha-
nem mértani (matematikai) struktúra is. Mindket-
tejüket eredendően színházi eszme vezérelte. A
Karamazovokat valószínűleg eleve reménytelen a
maga egészében színre vinni - tudomásunk
szerint eddig nem is sikerült senkinek maradék-
talanul -, abban azonban van ráció s a színész
iránti bizalom, hogy pusztán a négy fiútestvér je-
lenjék meg. A magyarországi premieren Dmitrijt
Gesztesi Károly, Ivánt Mihályi Győző, Aljosát
Megyeri Zoltán, (a „fattyú") Szmergyakovot Bán
János játssza. Saját szerepüket nem adják át
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másnak, ám meg-megtestesítenek különféle
epizodistákat (nőket is), és valamennyien felöltik a
zsarnok apa torzan vaskos-súlyos bundáját, ezt
az állatias, világot elriasztó szőrmét. „A regény
személyközi viszonyainak minden elemzésnél
pontosabb tisztázási eszköze" lenne az író által
választott megoldás? Aligha. Hiszen a négy új
passió misztériuma csupán utalásszerűen
emlékeztet(het) az epikai előzményekre. A
variáció új és más mű; nem regényfeldolgozás:
dráma. Tételdráma. Az apa ellen lázadó fiúk
mindegyike maga is potenciális apa - majdani
apa, virtuális apa, az örök „apaság" hordozója -,
következésképp lázadása minden más fiú el-len is
fordul. Ahogy a fiú az apának, az apa a fiú-nak a
kontradikciója. A Kereszt motívuma, tere mindezt
a keresztény Istenkép Atya-F iú kapcsolatában,
az egylényegű különbözőségben teljesíti ki.

Az csak eléggé terjengős előkészítés, sok-sok
monologizálás után derülhet ki - mivel a négy fiú,
a „négy" apa és a testvérek farkasszemet nézései
számára is bőven kell idő -, hogy a szerzőt
alapjában az elnyomó és megrontó hatalom
lerázása izgatta. A fiatal Karamazovok lé-
nyegében együttes akarat, gyilkos cselekvéssé
lényegülő közös szuggesztió révén megszaba-
dulnak hitvány jellemű, viszont náluk nagyobb
formátumú nemzőjüktől, négyen (vagy négy-szer)
bírják le az egyet - hogy külön-külön az őrületben,
a halálban, az elítéltségben és a révült hitben
leljék meg saját, szuverén boldogtalanságukat. A
második rész vége felé átforrósodó prózai áriák
és duettek pszichológiai igazsága elfeledteti a
textus némi spekulativitását. (A regényt fordító
Makai Imre neve éppúgy nem olvasható a
színlapon, ahogy a darab magyarítójáé sem.) A
hatalomról és a zsarnokságról való meditáció a
magyar publikum fülében előnyösen keveset kap
az aktualitás felhangjaiból.

Faynia Williams a fénydramaturgia pengéjével
vértelenül választotta el egymástól az epizódokat.
Igyekezett orvosolni a mű gyengéjét, az éppen
passzív egy, két vagy három színész jelenlétének
fölöslegességét, ám a néma, magukba roskadt
vagy alélt Karamazovok jobbára érdektelen
tárgyként telelnek Dosztojevszkij újra-álmodott,
hidegen perzselő álmában. A játék sűrűn kitetsző
magárahagyatottságában, alkalmiságában és
esetlegességében mintha a szilárd
formálókészséget olykor nélkülöző - s tán erő-
szakos? - rendezői közelítés lenne a vétkes.
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