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Krisztus a színpadon

A Karamazov testvérek Miskolcon

Dosztojevszkij regényeinek dramatizálási
nehézségeit a drámaadaptációk hosszú
sora mutatja. Az adaptálási problémák
valószínűleg e regények epikus
sokrétűségéből és eszmei többrétegűsé-
géből adódnak. A sokrétűségre jó példa,
hogy A Karamazov testvérekből két, egy-
mástól tartalmilag teljesen eltérő dráma-
adaptáció született a Szovjetunióban: egy
Karamazov-dráma és egy Aljosa test-vér
címen írt gyerektörténet. De szület-tek-e
valódi drámák, igényes, a dosztojevszkiji
világot megidéző színpadi adaptációk
ezekből a „csonka regényekből" ? Ha A
Karaurazov testvérekből készült
dramatizálásokat végiglapozzuk, kitűnik,
hogy ezek a drámaadaptációk nem tesznek
egyebet, mint a művet egyéb-ként is
nagyrészt kitöltő dialógusok egy részét
kiemelik a regényből, az akciók nagy
részét és a lelki történéseket pedig
egyszerűen kihagyják - ha pedig „eljön az
ideje", elmesélik a bizalmasnak, aki A
Karamazov testvérekben nem is lehet más,
mint a legifjabb Karamazov fiú, a szelíd
Aljosa. Csak hát éppen itt a másik
bökkenő: amíg a Bűn és bűnhődésben, de
még A félkegyelműben is nagyrészt a fő-
hősök a cselekmény mozgatói, addig A
Karamazov testvérekben Aljosa köz-ponti
szerepe mindenekelőtt eszmei, a drámai
akciók rajta kívül zajlanak (ezért is tűnhet
alkalmasnak a legifjabb testvér a színpadi
bizalmas szerepkörére). Aljosának
központi szerepe a cselekmény-ben csak
az Iljusa-történetben, a gyerekek között
van, ugyanakkor e szálat jobban
megfigyelve kiderül, hogy Aljosa ezekben
a részekben is drámaiatlan szerepkörben, a
szónok és tanító szerepében van jelen.

Az eddigi adaptációk nagy része le-
mondott Aljosa eszmei szerepének az ér-
zékeltetéséről, és háttérbe szorította az
alakot, így magát az eszmét is; a többi
„bűnös" szereplőt pedig egymásnak ug-
rasztotta és pszichológiailag levetkőz-tette.
Amolyan lélektani krimikké váltak ezek az
előadások, megfeledkezvén a tényleges
drámáról, mely az eszme (a jóság, a
vallásosság) és a bűnös tett (az
apagyilkosság) között feszül.

Dosztojevszkij regényeinek hősei ál-
talában tragikus egyéniségek. Ugyan nem
shakespeare-i formátumú alakok, nem a
lélek, intrika, társadalom és szív
boncolgatói vagy megvetői; nem törté-
nelmi múltak idézői vagy távlatok emberi
körvonalai. Mégsem akárkik: kü-
lönlegesek, őszinte nagyzolók, igazi gaz-
emberek egyfelől, és vallásos rajongók
másfelől, általában egyszerre, egy embe-
ren belül. Fjodor Pavlovics Karamazov
gyerekei nem mérhetők mindennapi mér-
cével, mert apát ölnek, és mert az apa-
gyilkosságot nem lehet nem elkövetniük.
Ugyan távolról sem mindenen át-gázolni
képes személyiségek, de tudásuk van
valamiről, melyről a hétköznapi embernek
fogalma sincs, s ami őket először
cselekvésbe taszítja, majd agyonnyom-ja.
Az öreg Karamazovon - aki tud, de van
annyira cinikus, hogy nem vesz tudomást
semmiről - és Aljosán kívül - aki szintén
mindent tud, de akit a vallás megment - a
Karamazovok ilyen drámai egyéniségek a
műben.

E tudás lényege, hogy nincs isten. Kö-
vetkezménye pedig az erkölcsi nihil. E
nihil egyetemessége két állapotba tor-
kollhat: az ember totális elnyomásába egy
„emberisten" által, vagy a csőcselék
uralmába, az értékek teljes megszűnésé-
be, a minden mindegy, a bármi megtör-
ténhet világtudat állati állapotába. lván
Karamazov ennek a hitetlenségnek a
megfogalmazója. Az öreg Karamazov
ennek félig tudatos kihasználója. Dmitrij
Karamazov erre érez rá; gyakran eszerint
cselekszik, ugyanakkor nem kis
erőfeszítésébe kerül, hogy ne eszerint
cselekedjen. (Nem ő öli meg az apját, bár
őt ítélik el.) Szmergyakov, a fattyú, Iván
szellemének bábja e tudat totális
kihasználója, e tudat szerint cselekvő lény.
Aljosa pedig az önkéntes hit által a
tragédia „túlélője". Istennek., vagyis a
hitnek végleges kiirtása az apagyilkosság.

Szikora János, a miskolci előadás ren-
dezője - aki egyben a díszletet is tervez-te
-, úgy tűnik, hogy az univerzális drámát
igyekszik átmenteni a színpadra a maga
adaptációjában. A Karamazov-tragédiához
hozzátoldja látomások gyanánt a regény
„mellékszálait", A kánai menyegzőtől
Iván Nagy Inkvizítoráig.

Dosztojevszkij A Karamrazov testvérek-
ben a keleti lélek és társadalmi berendez-
kedés archaikus, ösztönszerű, mélyen
vallásos sajátosságára építi az új hit lehe-
tőségét, melynek „temploma" a sztarecség.
Ennek az újfajta hitnek egy hang-
súlyozottan hús-vér ember, Zoszima

sztarec a képviselője. Vagyis bármennyi
krisztusi jelleget is ad az író Aljosa alak-
jának, akit sztarece a világba küld test-
vérei és a többi ember megmentésére,
Dosztojevszkij éppen Zoszima sztarec
holttestének szentségtörésszámba menő
bűzével, a kolostorban majdnem lázadást
okozó hullaszagával hangsúlyozza, hogy
nem az isten az, aki megmenti a bűnös
világot, mert isten meghalt, hanem az
önkéntes hit, az egyéni önfeláldozás, a
sztareci gondolkodás elterjedése és vál-
lalása.

Szikorának Dosztojevszkijjel szemben
más istenképe van; a rendező Aljosát
választja az „új" vallás hittanának isten-
példázatává.

Miskolcon a színpadot teljesen betöltő,
fából, lécekből készült és erőteljesen
megdöntött hatalmas keresztalakzat lát-
ható. Ezen a kereszten, illetve alatta zaj-lik
a cselekmény. (A forgószínpad moz-
gásából következően hol beszűkül, hol
kitágul a játéktér, a kereszt a nézők felé
lejtve teljesen nyitott színpadi teret alkot,
a kereszt szárai közötti és alatti zugok
viszont a konkrét belső helyszínek
jelzésére szolgál.) A színpadi tér te-hát
már önmagában is allegória, példá-
zatértéke van. A cselekmény szenvedés-
mítosszá válik, az emberi kálváriák egy-
értelműen isteni, biblikus pátoszt kap-nak
általa. Például a kereszt legmagasabb
pontján, vagyis a lejtő tetején egy almafa
áll. Az első felvonásban öt alma még a fán
virít, de a második részben, amikor
Szmergyakov „megkísérti" az elutazni
készülő Ivánt, az almák sorra lehullnak a
fáról, és végiggurulnak a kereszten.
Ugyancsak a paradicsomi almaallegóriát
alkalmazza Szikora abban a jelenetben,
melyben Dmitrij a lakásába csalja Katye-
rina Ivanovnát (a cselekménynél jóval
előbb, még ifjú katona korában). Mikor
ezt a történetet Dmitrij Aljosának előad-ja,
tulajdonképpen két történetet mond el: egy
valóban rnegtörténtet és egy a
képzeletében lejátszódót, melyben Dmitrij
megerőszakolja a lányt, és még az apja
megmentésére ígért pénzt is megtagadja
tőle. Dmitrij úgy interpretálja ezt a
jelenetet öccsének, mint valami ördögi
kísértést, víziót, mely a lány váratlan
megjelenésekor hirtelen villant fel.
Szikora eljátszatja a víziót, és miközben
Dmitrij a lánnyal tusakodik, a mellettük
lévő almáskosárból töméntelen mennyi-
ségű alma gurul a színpadra, a kereszt alá.
Később az almák közé kerülnek azok a
kövek is, amelyekkel a gyerekek kő-
párbajt vívtak a kiközösített Iljusával.



A kezdő szín bal szélén, elöl egy tégla-
kockásra festett kút látható, számos bib-
liai jelenetre utal ez is. Dmitrij e kútból
merített vízzel hűti le magát bűnös vízió-
jának lefestése után, Aljosa pedig itt bú-
csúzik halott sztarecétől látomásában, A
kánai menyegzőben.

Az allegóriákként megjelenített víziók
és múltbeli történések az előadás eszmei
pontjai. Így a Nagy Inkvizítor, Iván
„víziója" - Szmergyascsajának, Szmer-
gyakov anyjának megerőszakolása, me-
lyet annak idején az öreg Karamazov
követett el -, és a már említettek: A kánai
menyegző és Katyerina megerőszakolása.
Érdemes mindenekelőtt ezeknek a
színpadi vízióknak ikonográfiai kimun-
kálását elemezni. Feltűnő e jelenetek ar-
tisztikussága, majdnem ünnepélyes, festői
kivitelezése. Dmitrij víziójában a szét-
pergő almák festőisége, A kánai menyeg-
ző kékzáporos csillogó tüll égboltja, me-
lyet Aljosa önkéntes keresztre feszülése
követ (a regényben ekkor csókolja meg

az anyaföldet), Iván-Inkvizítor, Aljosa-
Krisztus és a nép megjelenítése: Krisztus
kívül kék, belül piros köpenye, szépen
fésült, hosszan leomló fekete haja és
szakálla, a Nagy Inkvizítor ugyanez fehér
hajjal-szakállal, püspöki relikviáival, a
halott gyermeket vivő emberek fekete
csoportja, mellette majdnem szim-
metrikus elhelyezéssel a szegény koldu-
sok tógalebernyegeinek tömege - és fő-
ként, a regényben koszos, kócos, eszelős
Szmergyascsaja kívánatos fiatal szűzi
lányként való megjelenítése annak a késő
reneszánsz, kicsit szépelgő, retusáló
stílusnak a jelenlétét sejteti, mely har-
móniába kényszeríti és a Bibliába oltja
vissza a létező valóságban erjedő disz-
harmóniát.

De ugyanilyen megszépítő jelleget kap
a gyerektragédia is, Iljusa sorsa.
Önmagában a sok gyerekszereplő is
hatásvadászó kissé. A rendező ezt a
végsőkig fokozza a zárójelenettel, a
Törzskapitány siránkozásával és Aljosa
szózatával Ilju-

sa kövénél, ahol megígérteti a gyerekek-
kel, hogy jók és becsületesek lesznek.

Szikora színpadának artisztikussága,
tisztasága, szépsége a rendezői koncepció
kettősségére, pontosabban törésjel-legére
világít rá. A színpad képzőművészeti
kiállítása a rendező dramaturgiai
munkájával és rendezői értelmezésével
nem tűnik adekvátnak. A rendező színpada
a szenvedést, a parttalanságában
példázatértéket nyerő emberi sorsüldö-
zöttséget mutatná fel. Ebben a kiállításban
azonban más az értelme az egyes
képeknek, mint ugyanezek hatása. A hatás
lírai, tiszta, az értelme viszont drámai
lenne, ha e hatás hagyná. A koncepció
Iván elméletéből és annak Aljosa által
vállalt önkéntes, önfeláldozó tagadásából
építkezik. Tulajdonképpen ezáltal
távolodik el leginkább Dosztojevszkij
világától. Mert bár az előadás a sztarecség
lényegének megfogalmazásával indul,
annak egésze a nyugati, az Iván által
hangoztatott keresztényiségből nyeri
magyarázatát.

Az emberekért magát feláldozó, és ezzel
azokat megváltó Krisztus Iván elmé-
leteként szerepel a regényben, mégpedig
negatív értelemben, mint hiábavaló áldo-
zat. Aljosa szerepe a regényben nem ez. A
darabban ez áll: „Ha sztarecet választottál,
teljes önmegtagadással le kell mondanod a
saját akaratodról. Aki ön-ként vállalja ezt a
szörnyű életiskolát, abban a reményben
teszi, hogy hosszú próbatétel után annyira
ura lesz önmagának, hogy végül elérheti a
teljes szabadságot, az önmagától való
teljes függet-lenséget. Így elkerüli azoknak
a sorsát, akik egész életük végéig sem
találják meg magukat önmagukban."
Aljosa szerepe ebből következően az, hogy
testvéreiben is magát keresve azok tiszta
karamazovi énjét felszínre hozza, és
tisztázza bennük a gyilkossághoz való
tényleges viszonyukat. Aljosa tehát
egyáltalán nem Krisztus, hanem
Karamazov, egy még bemocskolatlan
Karamazov, aki nem el-szenvedője a
történteknek, az elszenvedők a testvérei,
hanem egyszerre belül-ről és kívülről
szemlélője; ezáltal és mint sztarecet
választott egyén a tragédia egyik mércéje.

Szikoránál Aljosa Krisztussá válik Iván
példázatában; A kánai menyegző után
pedig felfeszíti magát a keresztre. Ennek
fontos eszmei következményei vannak:
ami Dosztojevszkij írói realizmusának
köszönhetően a regényben a tett misztikus
ködéből racionalizált, le-csapolt valóság,
az Szikoránál irracioná-

Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek (miskolci Nemzeti Színház). Mihályi Győző (Aljosa) és Gáspár
Tibor (Dmitrij)



lis következtetés. Ennélfogva, ami drámai
erejű vallomás a regényben, az a
színpadon prózai kinyilatkoztatás. A
rendező megidézi Iván világlátását, hogy
aztán színpadi-bibliai vízióival, krisztusi
példázatokkal megváltsa azt. Szikora
krisztusi vízióinak tisztasága, karctalan-
sága így ellenpontozza a Karamazovok
kálváriájának mocskát. Iván szeretethiá-
nyával, mely őt arra a kiáltásra készteti a
bíróság előtt: „Ki nem kívánja az apja
halálát", áll szemben az lljusa-történet
gyerekszereplőiből áradó érzelmi tiszta-
ság, amellyel körülveszik a halott gyerek
koporsóját. Így kap ikonográfiai jelen-
tőséget az, hogy az öreg Karamazov és a
Törzskapitány szerepét Szikora azonos
színésszel játszatja el. Szikora nem drámát
játszat a színpadon, hanem bűnös és
bűntelen víziókat rak egymás mellé, mint
egy képes bibliában szokás.

Az előadásban a szereplők megméret-
tetésének kizárólagos alkalmai a víziók.
Dmitrij víziója - mint már erről szó volt -
Katyerina lvanovna megerőszakolása,
mikor a lány - apja megmentésére -
pénzért folyamodik hozzá. Dmitrij a
valóságban nem követ el bűnös
cselekedetet, hanem átadja a kért pénzt, és
tisztelettel meghajol a lány előtt.

Iván víziója A Nagy Inkvizítor, aki
máglyára küldi a Krisztussá átalakult
Aljosát, bebizonyítandó: a nép nem fog
ellenkezni, mert a népnek nem szabad-
ságra és szeretetre, hanem rabságra, lel-
kiismeretének megnyugtatására, szellemi
és testi biztonságra van szüksége.

Szmergyakov víziója a saját élete. Eb-
ben az esetben tehát nem igazi vízióról
van szó, hanem vízióként megjelenő
múltról. Szmergyakov élete bűnök soro-
zata, melyek az apa, Fjodor Pavlovics
Karamazov lelkét terhelik. Anyját, a bo-
lond lányt, egy este, nagy ivókompánia
szeme láttára megerőszakolja Karamazov.
Kilenc hónapra rá a lány, átmászva a
kerítést, Karamazov udvarában meg-szüli
Szmergyakovot, de vajúdás közben
meghal. Grigorij, a szolga és felesége ma-
gához veszi a csecsemőt, és ketten fel-
nevelik. A fattyút Karamazov, miután
felnőtt és kitaníttatta szakácsnak, magá-
hoz veszi, és legfőbb bizalmasává avatja,
de fiának továbbra sem fogadja el.
Szmergyakov egész élete megaláztatás,
egyébként is túl érzékeny, epilepsziás,
hitetlen és túlzottan hiú ember.

Aljosa víziója A kánai menyegző,
amelyben a fiút Krisztusként üdvözli a
bibliai násznép és Zoszima sztarec.

A négy vízióból három bűnös, egy

pedig ártatlan. E víziók segítségével a
rendező a látványban közvetlenül meg-
méretteti az öt Karamazovot. A gyerekek
Aljosa kivételével, aki maga a tisztaság -
eleve bűnösök - a víziók által azok.
Szmergyakov életének megelevenedése
pedig az apa univerzális bűnét mutatja
fel; eszerint az idős Karamazov nem
más, mint az életre kelt immoralitás, aki
tettével életre hívta önmaga modern
mását, Szmergyakovot.

Az előadás eredetileg három felvonás-
ra tagolódott volna. Az első a sztarecnél
tett családi látogatással indul, és A Nagy
lnkvizítor-történettel zárul. A második
felvonás Szmergyakov „vallomásával",
pontosabban Ivánnak a gyilkosságba való
beavatásával kezdődik, és Iván össze-
roppanásáig tart. A harmadik felvonás,
mely végül nem vált önállóvá, a rendező
nem tartott szünetet, az lljusa-történet
önálló rangra emelése lett volna: Koljá-
nak, Iljusa osztálytársának Aljosával tör-
ténő találkozásától lljusa temetéséig zár-

ta volna magába a Karamazov család
gyilkosság utáni kálváriáját. Az első fel-
vonás végén Aljosa Krisztussá válik, a
felvonás tehát Aljosa szellemi kálváriája
azután, hogy a sztarec a világba küldte. A
második felvonás a gyilkosságot -
kezdetben annak tervét - fogja keretbe,
Dmitrij kihallgatásával és Iván lelkiis-
meret-furdalásával zárul. Ez tehát a „gyil-
kosok" kálváriája. A harmadik felvonás
pedig a gyerekek kálváriája. A rendező
valószínűleg azért vonta össze a második
és harmadik felvonást, mert érezte, hogy
a gyerektragédia önálló rangra emelésével
a fő cselekmény teljesen el-vesztette
volna jelentőségét, ezáltal lég-üres térbe
került volna az amúgy is önállósulni
hajlamos eszme.

Bár az első felvonás Aljosa szellemi
kálváriája, a rendező nem viszi végig ezt
a szálat az első felvonásban: A kánai
menyegző víziója, majd Aljosa leborulása
az orosz anyaföldre, a fiúból feltörő
határtalan szeretet és megilletődés gesz-

Gáspár Tibor (Dmitrij) és Molnár Zsuzsa (Katyerina) A Karamazov testvérekben



Jelenet a miskolci Dosztojevszkij-előadásból (középen: Bregyán Péter Iván szerepében) (Jármay
György felvételei)

karamazovi tragédián belül bontakozik ki,
így nem bontja meg a keretet. A bo-
nyolultság ezáltal könnyedén krimizálható,
hangulati elemmé változtatható. De a krimi
a leglényegesebbet, a legbonyolultabbat, a
lélektant egyszerűsíti le egy önkényes
logika lélektani párlatává!

A rendező kiváló érzékkel talált rá a
történetbe beavató s ezáltal az előadás
epikusságát és krimijellegét erősítő nar-
rátorra, Tomanek Nándorra. A Karamazov-
történet misztikumához és krimi-jellegéhez
Tomanek hangja kiválóan illik, mert olyan
izgalmakra emlékeztet, melyekben
kiskorunkban volt részünk, amikor egy jól
ismert, kedves hang be-lekezdett a mesébe,
szemünk előtt pedig megelevenedett a világ
legizgalmasabb és legrejtélyesebb
története.

A rendezés nem hagy nagy teret a szí-
nészek fantáziájának. Nem vethető a sze-
replők szemére, hogy a rendező elrugasz-
kodását a cselekménytől néhol túlhajtott,
harsány naturalizmussal, néhol pedig - a
jelképes pontokon - célzatos
intellektualizmussal, egyfajta elidegenített
maszkszerűséggel ellensúlyozzák. Persze
vannak egyértelműen sikerület-len színészi
megoldások is. Ilyen a Grusenykát alakító
Máhr Ágié, és Molnár Zsuzsáé Katyerina
szerepében. Bár eb-ben nem elsősorban ők
a hibásak: a női szerepkörök úgy hulltak ki
az értelmezés rostáján, mint ahogy az
almák hulla-nak arról a bizonyos fáról, a
kereszt tetején.

Dmitrij (Gáspár Tibor) tajtékzó őr-
jöngései, Iván (Bregyán Péter) merev,
állandó önkontrollt sejtető mozgása, ta-
karékos, karcos beszéde, Aljosa (Mihályi
Győző) türelmes szelídsége, nyílt tekintete,
Szmergyakov (Dóczy Péter) cinikus
grimaszai, pimaszul mozdulatlan, merev
tekintete, az öreg Karamazov (Körtvélyessy
Zsolt) kifejezéstelen sze

me, a részegesség kissé hajladozó pózával
kiegészülve - alakításcsírák csupán, melyek
a dosztojevszkiji dráma izgalmaiból csak
sejtetnek valamit.

Az alakok „igazi" arca a szerepek
rendezői ikonográfiájából tárul elénk.
Szmergyakov viaszsárga, ovális porce-
lánarcából és feketére festett szemealjából,
Fjodor Pavlovics Karamazóv ugyan-csak
festett, karikás szemeiből és az arcot elfedő
hosszú, hegyes szakállából, Ivánnak apjára
emlékeztető járásából - sétapálcája, öltözete
nyugati értelmiségi-re is utal -, Dmitrij
testének medve-egészségéből, borzas
szakállából és Aljosa maszk nélküli
csupasz arcából, szerzetesi öltözékéből. Az
ikonográfiai értelem elég világos: az öreg
arcából a legtöbbet Szmergyakov örökölte,
a fésületlen orosz szőrzet Dmitrijnek jutott,
Iván apja testének beteges, egyre hajlottabb
tartását, furcsa mozgását kapta. Aljosa
csupasz arcának nyitottsága és testének
elrejtettsége pedig a kilépést a
„dinasztiából".

Szikora legutóbbi rendezései a néző-ben
egyfajta tökéletesség benyomását kelthetik.
A rendező a látvány szintjén első pillanattól
kezdve megköti a néző érzékeit, és ehhez
még színvonalas zenei effektusokkal is
szolgál. Látványvilágának
következetessége és artisztikuma le-
nyűgöző és andalító ámulatot okozhat.
Ehhez persze az szükségeltetik, hogy a
rendező a drámát kirekessze az előadásból.
Ezek az előadások ugyanis a jókról és a
rosszakról szóló szép mesék csupán,
melyekből azonban hiányzik az emberi
mélység, a drámai konfliktus. Kö-
zönségfogadtatásuk teljesen esetleges: a
néző részéről önkéntes hitet követel - ha
akarom, hiszem, ha akarom, nem hiszem
mindazt, amit a színpadról közöl-nek.
Ámulatba ejthet, de minden artisztikuma
ellenére is hidegen hagyhat - mint a
prédikációk általában.

Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. (miskolci
Nemzeti Színház)

Makai Imre fordítása nyomán színpadra
alkalmazta: Szikora János. Zenei össze-állítás:
Mártha István. Jelmeztervező: Lábas Zoltán
m. v . Díszlettervező: Szikora János.
Koreográfra: Devecseri Vera m. v.
Rendezőasszisztens: Tóth Tibor. Rendező:
Szikora János.

Szereplők: Körtvélyessy Zsolt, Gáspár
Tibor, Bregyán Péter, Mihályi Győző,
Dóczy Péter, Csapó János, Molnár Zsuzsa,
Máhr Ági, Varga Gyula, Palóczy Frigyes,
Mátyás Jenő, Papp Zoltán, Pagonyi Róbert,
Gyarmathy Ferenc, Sallós Gábor, ifj. Mucsi
Sándor, M. Szilágyi Lajos, Varga Tamás,
Teizi Gyula, Kulcsár Imre, Ábrahám
István, Márffy Vera, Dutkon Mária, Balogh
Katalin.

tusa, a színpadi keresztre feszülés a má-
sodik felvonásba, dramaturgiailag sem
szerencsés helyre, a második jelenetbe
került. Pedig Aljosa leborulásának ren-
dezői víziója, artisztikuma az ezüstösen
kéklő csillagzápor alatt, a tüll égbolt
kereszthez közelítésével, a zene vallásos
áhítatával és a keresztre feszülés aktusá-
val; megérhetett volna egy felvonásvégi
figyelmet, pauzát.

Miért választotta a rendező mégis a
drámai sűrítettségű jelenés helyett A Nagy
Inkvizítor epikus hömpölygését
felvonásvégnek? Alighanem azért, mert
Szikora ezáltal nem csak dramaturgiailag,
de szellemileg is kiiktathatta a drá-
maiságot az előadásból. Nála a szellemi
kálváriából megszülető szeretetérzés nem
válik tetté még jelképes értelemben sem,
csak a tiszta szellemiségben, Aljosa krisz-
tusi hallgatásában és csókjában van jelen,
melyet az őt máglyára küldő Ivánnak ad.

Az előadásnak az ideológiája
tulajdonképpen az érzékek szintjén,
elsősorban a látványban helyezkedik el.
Ez pedig Iván racionális, a logika útján
kikövetkeztetett nihilista ideológiájával
szemben a tehetetlen és bűntelen
szenvedés felmutatásával az univerzális
szeretet meghirdetése.:

A előadás legkritikusabb pontja a
cselekmény, a Karamazov-történet ke-
zelése. Szikora legutóbbi munkái azt lát-
szanak bizonyítani, hogy rendezéseinek
kiindulópontja nem annyira a cselekmény,
mint inkább a nézőnek a történethez való
viszonya. Vannak történetek, amelyek
mechanizmusa a néző számára jól ismert.
Ilyenek a love storyk, bizonyos
komédiasémák, és ilyen a krimi is.
Leegyszerűsítve, alapsémájában A
Karamazov testvérek is krimi. A történet a mai
néző számára különösebb kielégítet-lenség
nélkül egyszerűsíthető, a cselekmény
dosztojevszkiji többrétegűsége a


