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Kaposváron, a stúdióban Keszég most maga ren-
dezte a darabot, szintén egyértelmû kortársi hivatko-
zással, de hívebben az eredeti tragikus – vagy inkább
horrorisztikus – szemléletéhez. Mindennapi horror-
ról van szó, családon belüli erôszakról, csökött,
beszûkült, tompult egzisztenciák halálos marakodá-
sáról pénzért, jussért, a másik ember birtoklásáért.
Mé reg keverés, férj- és csecsemôgyilkosság, féltékeny-
ségbôl elkövetett bûntények – a mûsorfüzet oldalakon
át sorolja a darabbeli atrocitások mai újsághírekben
szereplô megfelelôit. Joggal: Tolsztoj is egy korabeli
perben tárgyalt bûnesetet dolgozott föl. (Háy Gyula
pedig a tiszazugi méregkeverô asszonyok történetét
írta meg.) A szociodráma lehetôsége benne van az
„anyag ban”, kérdés, hogyan lehet kibontani a natura-
lisztikus mélypiszkálás és a publicisztikus felszínes-
ség veszélye nélkül.

Cziegler Balázs díszlete új építésû – falun vagy kert-
városban egyaránt elképzelhetô –, egyszerûen terve-
zett családi ház nappalinak is szolgáló konyhája.
Közepes egzisztenciák lakják, a berendezésre nem sok
gondot fordítottak, de nem a pénzhiány, inkább az
igénytelenség miatt. A „modernség” feltûnô jele a
hátsó front teljes üvegablaka és a szintén üvegfallal el-
választott bejárati oldalfolyosó. Az ablakok leginkább
szcenikailag praktikusak: kilátást nyújtanak a zárt tér-
bôl, s ezáltal csökkentik a statikusságát. Mindkét fal-
részen behúzható, egyszerû függöny. Az utolsó kép
belsô udvarán garázsajtó – hogy autó is van, az már
korábban kiderült, amikor a gazda odadobta a béres-
nek a slusszkulcsot, hogy „álljon be a kocsival”. A jó-
mód a játék középrészén válik nyilvánvalóvá – addig-
ra már megölték Pjotr gazdát, hogy hozzájussanak el-
dugdosott pénzéhez, és az özveggyé vált Anyiszja
férjül vehesse Nyikitát, a szeretôjét –, amikor Nyikita
visszatér a bevásárlásból új szeretôjével, Pjotr elsô há-
zasságából származó lányával, Akulinával. A bevásá-

rolt holmi, az „új generáció” ruházkodása az áruházi
divatosztályok (esetleg butikok) látogatására vall – a
jelmeztervezô Berzsenyi Krisztina, nyilvánvalóan
a rendezôi szándékkal közösen, egyértelmûvé teszi az
anyagi kikupálódás és a tudati csököttség szimbiózi-
sát. A külsôségek többet jelentenek önmaguknál, éle-
sebbé teszik a kontrasztot az egzisztencia felszíne és
mélye között. A civilizálatlan régmúlt elmaradottság-
ba, sárba ragadt historizmusával nyilván könnyebb –
de mihaszna – megoldás lett volna „elfogadtatni” a
primitív ösztönök mûködését, a sötétség hatalmát, mint
a ráismerhetô valóságból vett mintán. Így sokkal na-
gyobb a kihívás.

A játékfelfogás egyetlen mércéje a hétköznapi reali-
tás elfogadtatása lehet a szereplôk karakterizálásában,
függetlenül bûnösségük és áldozati voltuk mértéké-
tôl. (Többüknél a kettô részben fedi egymást, bár ko-
rántsem egyenlô arányban.) Legnehezebb dolga
Csonka Ibolyának van, mert az általa alakított „öreg-
asszony”, Matrjona a drámában az eredendô gonosz:
a fô méregkeverô, felbujtó és skrupulusok nélküli
gyilkos. A szörnyeteg hipertrófiás fölnagyítása hiba
volna, és Csonka Ibolya szerencsésen el is kerüli a csap-
dát: olyan perszónát játszik, aki mentálisan érintet-
len, magyarán nincs tudatában azoknak a szörnyûsé-
geknek, amelyeket mûvel. Egészen „természetesen”
ilyen, legföljebb a színésznô jellegzetes, kissé éneklô-
lamentáló intonációjától kap némi „rituális” jelleget.
A legárnyaltabb pszichológiai portrét Csapó Virág raj-
zolja meg Anyiszja szerepében: elejétôl végig érzéke-
nyen egyensúlyoz bûnös és áldozat, bosszúvágy és lel-
kifurdalás, elhatározás és megrettenés között, s ezt a
képletet gazdagítani tudja azzal, hogy a nôi lét számos
variációját is eljátssza, a lestrapáltságtól a kivirágzá-
sig. Az elején még küzd a szeretett férfiért, késôbb
már csak a „status quo” fenntartása és a vetélytárstól
való megszabadulás motiválja; egy-egy helyzetben
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eszég László színészként korábban két szerepet játszott A sötétség hatalmában, és az egyikre, 
a gazdag Pjotrra, akit megmérgez a felesége, határozottan emlékszem is. Meglepô volt a beteges,

gazdag orosz muzsik szerepében egy inkább fiatal, mint középkorú, tipikus értelmiségi jelenségként ható
színészt látni. A Pont Mûhely elôadását egy alternatív amerikai rendezte a Trafóban, a klasszikusnak kijáró
kortárs történelmietlenséggel, amely mind a szövegátiratot, mind a mai hétköznapi környezetpanelek hely -
színrajzát, mind a kamerával kivetített életképeket tekintve a jelenbe transzponálta, banalizálta, helyen ként
kifejezetten pamfletizálta Lev Tolsztoj 1886-ban bemutatott (és nyomban betiltott), súlyosan, nyomasz -
tóan, fojtóan naturalista drámáját.
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mintha éveket öregedne, a végén pedig (közvetlenül a
tragikus kifejlet elôtt) szinte decens úrinôvé válik a
megnyugvás csalóka tudatában.

Megható, szép alakítás Gyuricza István Akimja: egy
öregember, ösztönös moralista, aki sem a gondolata-
it, sem a szavait nem tudja artikulálni, de a maga pri-
mitív módján kidadogja az emberségét, és erôfeszíté-
seket tesz, hogy megakadályozza a bûnt. Igencsak há-
lás szerep Akulináé, aki Tolsztojnál tinédzser és egy
kicsit visszamaradott – az elôadásban egyik sem, fél
fülére való süketségét is csak említik, de nem észlel-
hetô –,  ehhez képest meglehetôsen tudatosan veszi el
a magáét; Nagy Ilonának két szemléletes váltásra is al-
kalma van, s mindkettôt finom eszközökkel oldja
meg: a kezdeti visszahúzódó, egyszerû teremtés a ház
úrnôjeként kikupált, energikus, hatalmaskodó divat-
hölggyé, majd a gyermekágyból alig kikelve a csecse-
môgyilkosok tehetetlen áldozatává válik. Antal Márta
szenvedô-nyüszítô rezonôr a szörnyûségeket látó,
együgyû tisztaságában tehetetlen Anyutka szerepé-
ben. Kifejezô jelenet, amelyben az üvegablak mögül
nyugtalan fölindultsággal próbál a maga módján tilta-
kozni az elôtérben készülô borzalmas tett ellen, és
Mitrics, a béres csitítgatja szelíd erôszakkal. Kocsis
Pál az „orosz lélek” típusát, az absztinensen béketûrô,
dolgos, alázatos, jótét munkásembert játssza kitûnô-
en, akinek véges a konfliktustûrô képessége, és egy
idô után – szinte tudatos választásként – visszazuhan
a létezés megoldatlanságáért a „világberendezkedést”
okoló tehetetlenségbe, az alkoholizmusba. Szula
László változatos küzdelmet vív a hitelességért a bete-
ges-sorvadón is erôteljes figuraként bemutatott Pjotr

szerepében. Száger Zsuzsa az új gazda, Nyikita régi
szeretôjét, Marinát hozza be karakteresen az elôadás
végén, mintegy az elveszett paradicsom illúzióját kelt-
ve a férfiban. Sarkadi Kiss János a svádás nôbolondí-
tó passzivitásából erôsödik kivagyi hatalmaskodóvá,
hogy aztán annál nagyobb legyen az összeomlás kont-
rasztja, amikor Nyikita nem bír a lelkiismeretével, és
nyilvánosan bevallja bûneit. Az elôadásban nincs
tolsztojánus bûnbocsánat: az Akulinára kényszerített
esküvô nyilvánossága elôtt egymásnak esik a vendég-
sereg, rendôröstül, papostul, szentképestül, és nem
lehet kétségünk afelôl, hogy „a színfalak mögött”
megtörténik az újabb gyilkosság. A sötétség hatalma
túlságosan a zsigerekbe ivódott ahhoz, hogy meg-
szüntetéséhez elég legyen magunkba szállni.     
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