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ogy a Tolsztoj-regény színpadi átül-
tetése reménytelen drámaírói vállal-
kozás: maga a szerző ismeri be a
darabhoz írott előszavában. Persze
azt sem titkolja, hogy az efféle re-

ménytelen feladatok némiképp vonzzák is
az adaptátort - s jó okkal hihetjük, hogy
nem a „műnemelméleti járatlanság tartós
delíriuma" okán. Hogy a műnemváltás
dilemmáin túl miféle színházi kalandra
vállalkozott Nagy András, mikor a
klasszikus (és sok szálú) szerelmi
történetet huszadik század végi drámává
kísérelte meg átfogalmazni, arról
ugyancsak ő számol be: ,,Számomra erről
szólt a mítosz: a modern polgári szerelem
szomorúságáról." S hogy a megszületett
mű színpadi sorsa se legyen végképp
kockázat nélküli, arról az az el nem
hanyagolható mellékkörülmény
„gondoskodott", hogy a szerző eredetileg
nagyszínpadra szánta művét - aminek
egynémely szcenikai következményét
viselnie is kell a Radnóti Miklós Szín-ház
szűk terében.

Holott e dráma, belső természete szerint,
intim teret átizzító kamaradarab,
pasztellszínekkel megmintázott szerelmi
történet az érzelmek zűrzavaráról, kiútta-
lan és talajtalan szenvedélyekről, melyek
észrevétlenül és menthetetlenül siklanak
át háromféle típusú önzés melodramatikus
párbeszédévé. Anna Karenina lobogó
szenvedélye, hite és fertőzetlen szerelme
a polgári házasság kötelékeit szétszag-
gató emancipált nő küzdelme önmagáért
és egyfajta emberi autonómiáért, míg a
hivatalnok-férj csendes, olthatatlan von-
zódása egészen másfajta életstratégia
csődjét vetíti elénk s ellenpontozódik
Vronszkij léha fellángolásával, érzelmi
sivárságával.

Az adaptáció alaposan megfiatalítja Ka-
renint, ezzel a regényhez képest alapve-
tően új viszonyrendszert hoz létre a sze-
relmi háromszög résztvevői között: Anná-
nak nemcsak és nem is elsősorban a
rutinná és megszokássá degradálódott
házastársi kapcsolatból kell menekülnie,
mikor Vronszkijt választja, hanem az igazi
szerelem igézetében és beteljesülésében
szembesülnie kell az érzelmek gyötrelmes
anarchiájával, az érzékiség kusza, bénító
erejével és kiszolgáltatottságával. Hiába
érzi meg ekként viharos szerelmük gyors
beteljesülése után a lopakodó csömört és
a fiatalabb szerető gyors kiábrándulását,
érzékeinek már nem tud parancsolni, sőt
szinte monomániájává, vallásává válik a
testi szerelem, mint az egyetlen, feloldo-
zást kínáló kiút, személyiséget vezérlő

László Zsolt (Vronszkij) és Takács Katalin (Anna)

életcél. Vele szemben Vronszkij üres és
piperkőc amorózó, egykori érzelmei ha-
mar elszállnak, érdekké silányulnak; ek-
képpen nagyobb drámai súlyt és erőt
Karenin mélyebb tüzű, kitartó szerelme
képvisel a játékban.
Az előadás is amellett érvel, hogy Anna

Hirtling lstván (Oblonszkij) (MTI-fotó, Kleb Attila
felvételei)

Karenina tragédiába torkolló szenvedé-
lyének, Vronszkij arctalan és személytelen
szerelmi jelenlétének, valamint Karenin
elvakult-bigott vonzalmának klasszikus
szerelmiháromszög-történetéből napjaink
érzelmi ziláltságát, a pusztító, romboló
vagy elsiváruló szenvedélyek ellenőrizhe-
tetlen hatalmát, a szerelmi önzés kortársi
természetrajzát kívánta megidézni és
elénk állítani az író. Mégis, paradox mó-
don, hőseiből éppen az igazi érzelmek
hiányoznak: a „klasszikus" életsorsokat
egyediségükkel hitelesítő és átvérző drá-
mai szenvedély, a megélt és megélhető
kortársi tapasztalat. Íigy aztán a figurák
szinte mindvégig vértelenek maradnak,
emblematikusan őrizve irodalmi foganta-
tásukat. Ami túlmutat ezen, s emlékezetes
perceket teremt az előadásban, az Anna
önvádba forduló szenvedélyének és elbo-
ruló pszichéjének finom szerkezetű lélek-
tani ábrázolása a harmadik felvonásban -
a figura megformálója, Takács Katalin
pontosan érzi és kellőképpen ki is hasz-
nálja e lehetőséget.

Valló Péter, a Radnóti színházi előadás
rendezője igyekezett maximálisan kiak-
názni a dráma puritán szimbolikáját. A
játék keretét mindvégig egy pályaudvar
alkotja, innen indulnak és ide érkeznek a
szüntelenül kitörni akaró szereplők; a
csarnokban egymásba botlanak, keresz-
tezik egymás útját, s ez a játéktér idézi
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Andorai Péter (Karenin) és Egri Katai (Dolly)
(Katkó Tamás felvétele)

meg azt a soha el nem készülő építményt,
amely Vronszkij nagyratörő terveiben él
csak, s amely szerelmük torzóban maradt
emlékműve is egyben. Valló rendezői
koncepciója ugyanakkor lényegében a
szereposztásban öltött testet, avagy meg-
fordítva: a szereposztás volt a rendezői
koncepció. Takács Katalinnak jutalomjá-
tékot kínált az előadás, s az ő vibráló-ér-

zéki szerepformálására építette föl a tra-
gédiát, Andorai Péter Kareninjében igazi
drámai ellenpólust állítva, s Vronszkij
figuráját - László Zsoltra bízva - jócskán
elsúlytalanítva. Ami persze már a játék
viszonyrendszerét is módosítja: nem de-
rül ki például, hogy mivel ejti rabul oly
nagyon a kapitány az asszony szívét.
Az előadás leírható lenne Takács Katalin
bravúros szerepformálásával: figurájának
érzelmi hullámzása, lobogó testi-lelki
szenvedélye, kínzó vágyakozása,

majd lassú, önmagába zuhanó elborulása
pazar színészi szólóként rajzol elénk egy
önmagában kerekre zárt drámát: az ön-
magát kereső, autonómiájáért küzdő nő
tragédiáját. Ahogy hinni kezd önmagában
és szerelmesében, ahogy habzsolni
akarja a beteljesült gyönyöröket, ahogy
megérlelődik benne a szerelem elveszíté-
sének félelme, s ahogy monomániájává
lesz a pusztulás biztos tudata, az az elő-
adás meghatározó és katartikus vonulata.
S akkor is így van ez, ha olyan formátu-
mos férfival kell partnerként birkóznia,
mint Andorai Péter Kareninje. Andorai -
napjaink karizmatikus férfitípusának szín-
házi és filmes specialistája - mintha csak
tudatosan takaréklángra állítaná Karenin
figurájának szenvedélyét - mintha már a
magabiztos férjben is ott rejtőznék az
eleve vesztésre ítélt, megcsalt férfi. A
megcsalatást könnyebben viseli el, mint a
hitves elveszítését; miután Anna elhagyja,
masszív állóháborúra rendezkedik be, s
ebben már igazán következetes: Andorai
finom eleganciával, plasztikusan jeleníti
meg a férfi makacskodó gyerekességét,
lassú önfeladását és személyiségé-nek,
tartásának elveszítését. A Vronszkijt játszó
László Zsoltnak az üresfejű, fess
katonatiszt megjelenítéséhez jóval
kevesebb az eszköze: kényszeredetten
mosolyog, majd egyre akkurátusabban
juttatja érvényre nyárspolgári-szeretői
jogait. A mellékszereplők közül a főiskolás
Tóth Ildikó üde, durcás és öntudatos
szolgálója s Hirtling István rezignált
Oblonszkija tűnik ki; kétségtelen viszont,
hogy „kis Dolly" figurája nem igazán Egri
Katira van írva.

A Radnóti Miklós Színház pici színpa-
dára vasúti várócsarnokot álmodó díszlet-
tervező, Szlávik István szcenikai
lelemény-nyel igyekezett feledtetni a
bejátszható tér szűkösségét - nem is
eredménytelenül. Szakács Györgyi
korfestő, szépséges ruhái pedig majdnem
elhitetik velünk
 amire a játék egészéből csak ritkán futja
 , hogy viselőik közülünk valók, e
század-vég gyermekei valamennyien.
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