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le attribútumok, de az öregedés szimbólumai is. A sok
pletykálkodástól, hallgatózástól mindenkinek meg-
nyúlt a füle, amit hatalmas mûfülek jelképeznek.
Nem beszélve a fallosznövelô funkciójú botokról, az
ajtóba akasztott hatalmas méretû kulcslyukról vagy
Galambos Péter faliterítôirôl. A bal oldalin bibliai és
népi díszítôelemek keverednek, közepén almával
megrakott életfa-motívum, mellette a magyaros kal-
pagú, csupasz Ádám és a szintén anyaszült (vagy in-
kább istenteremtett) meztelen Éva. (Nem véletlen,
hogy a színen megjelenô minden pár az Ádám és az
Éva nevet viseli.) A jobb oldali, ÉDEN-feliratos terítôn
szintén az elsô emberpárt látjuk a Paradicsomban,
míg a DE ÉN felirattal ellátott festményen az ég és a
föld, az isten és az ember misztikus egyesülése jele-
nik meg. Az isteni háromszög közepén egy vagina
tátong, míg az embert fallosz alakú rakéta szimboli-
zálja, a modern kor Bábel-tornya. Az égben sok kis
fallosz repked, míg a földön egy jól elhelyezett dia-
dalív és egy kolosszeum található, ágyúhoz hasonla-
tos pénisszel. 

Chován Gábor naiv vôlegénye, Dióssi Gábor vicc-
mesélôje, Bocskor Salló Lóránt kanos parasztbácsija,
Gyôry András Botond dadogósa, M. Simon Andrea
szem  érmes falábú nénéje, Kovács Ágnesanna meg-
tört hátú boszorkánya mintha mind egy-egy Mik száth-
regénybôl lépnének elô, némi Rabelais-val meg fû -
szerezve.

Kárpáti Enikô ruhái tovább erôsítik a természe-
tes–mesterséges és a falu–város ellentétpárt, egyéni
ízeket kölcsönözve a szereplôknek. Míg a község asz-
szonyai otthonkát, kendôt és melegítôt, a férfiak meg
kalpagot, kinyúlt, kifakult öltönyt és pulóvert visel-

nek, addig a mûvészkommunában a hetvenes évek ti-
pikus bölcsész hippiruhái – bô ingek hímzett mellé-
nyekkel, trapézszárú nadrágok, vékony kendôk, tuni-
kák és tarisznyák – hódítanak. 

A zenét az egyre népszerûbb Zuboly (Ágoston Béla,
Busa Gyula, Benke Félix Ágoston és Hock Ernô) szol-
gáltatja, minden pillanatban híven követve az elô-
adást, az aláfestô kísérettôl egészen a legapróbb zajo-
kig. A Zuboly tökéletesen ötvözi a népzenét a hip-
hoppal, a furulyát a beatboxszal, az improvizációt a
kidolgozottsággal, vagyis a népi és a városi folklórt.

A mesterlegények az elôadás után tovább húzzák a
talpalávalót, a színészek beljebb tolják a lócákat, meg-
szüntetve a színpad és a nézôtér közti határvonalat.
Mindenki táncra perdül. Nem a megszokott interak-
tív színházi klisével találkozunk, hanem valódi buliba
csöppenünk. 

KÁRPÁTI PÉTER: MI A SZERELEM
(Honvéd Kamaraszínház, Szkéné)

Dalok: Paizs Miklós, Zuboly zenekar. Tér, test ré szek,
tárgyak: Néder Norbert. Festmények: Galambos
Péter. Ruhák: Kárpáti Enikô. Rendezô: Simon
Balázs.
Szereplôk: Chován Gábor, Dióssi Gábor, Bocskor
Salló Lóránt, Domokos László, Fazakas Júlia, Gyôry
András Botond, Molnár Csaba, Kovács Ágnesanna,
M. Simon Andrea, Szôcs Erika, Galambos Lilla,
Kálóczi Orsolya.

gy több mint nyolcszáz oldalas nagyregénybôl
kiemelni két szereplôt, és a kettejük történeté-

nek csakis a másik sorsával összefonódó epizódjait
színpadra állítani radikális döntés és merész vállalko-
zás – de nem lehetetlen egy koherens, érthetô és él-
vezhetô verzió megalkotása. Andrzej Wajda harminc
éve Dosztojevszkij A félkegyelmû címû mûvébôl ho-
zott létre kamaradrámát, Miskin herceg és Rogozsin
párbeszédeit a Nasztaszja Filippovnához fûzôdô tra-
gikus kapcsolatuk köré szervezve. Ez látható most a
Pinceszínházban. A Kôváry Katalin rendezte elôadás

azonban nem bizonyítja meggyôzôen, hogy a Wajda
által készített szöveg önálló mûként, az eredeti re-
gény ismerete nélkül is mûködôképes.

Széles Tamás és Szirtes Balázs már a félhomályos
színpadon van, amikor a nézôk elfoglalják helyüket.
Széles az elôtérben járkál, és érthetetlenül mormol
maga elé egy-egy mondatot, míg Szirtes a háttérbe
húzódva egy kiterített test falra akasztott képét nézi.
A kép akár Nasztaszja Filippovnát is ábrázolhatná, de
amint változnak a fények, ifjabb Hans Holbein Halott
Krisztusának reprodukciója válik láthatóvá a színpad-
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kép középpontjában. Bodnár Enikô díszlete és jelme-
zei a XIX. század második felének Oroszországát idé-
zik. Széles Tamás sötét színû öltözéke durvább és
szegényesebb, mint Szirtes finom szabású, elegáns
bézs öltönye, ráadásul hamar kiderül, hogy a díszlet
által megjelenített szobabelsô az ô otthona – ô tehát
Rogozsin, akinél Miskin herceg Nasztaszja Filip pov -
nát keresi. A díszletelemek, a bútorok és egyéb kellé-
kek alapvetôen szép és hangulatos összképet nyújta-
nak, de túlságosan leterheltek. Elôbb-utóbb mind-
egyik a játszók figyelmének középpontjába kerül,
vagy azért, mert a szöveg konkrét utalást tesz rá, vagy

csak a kényszeres tárgy-
használat miatt. Így a két
színész elôbb-utóbb min -
denre leül, amire csak le-
het – székre, párnára, a
földre, az asztal sarkára
–, még arra is kínosan
ügyelve, hogy a kicsiny
pamlagon lehetôség sze-
rint sose helyezkedjenek
el kétszer ugyanolyan po-
zícióban. Már-már két-
ségbeejtô, ahogy Szirtes
Balázs félig térdein ülve igyekszik természetesen vi-
selkedni és érdeklôdve hallgatni a kényelmesen fekvô
Széles Tamást. De még a padlóra terített szônyegek is
plusz funkciót kapnak: Széles következetesen babrál
a rojtjaikkal minden alkalommal, amikor apjáról be-
szél. A kellékek szinte groteszk pontossággal illuszt-
rálják a szöveget. Az egész szobában egyetlen könyv
van – az, amelyiknek lapjai közt könyvjelzôként ott
pihen a gyilkos fegyverként használt kés. Hogy mind-
ez mennyire hiteles, vagy éppen mennyivel kegyetle-
nebb gyilkosnak tünteti fel Rogozsint – hiszen áldo-
zata az oldalsó függöny mögött fekszik –, azzal a ren-
dezô nem foglalkozik. Ahogy azzal sem, mit tegyen
Szirtes Balázs a székre rakott könyvvel, amikor éppen
oda kell ülnie. De Szirtes láthatóan az egész elôadás-
ban nem találja a helyét. Bármennyire visszahúzódó
és zavart az epilepsziás rohamoktól gyötört Miskin,
akinek menyasszonyát az esküvôje napján ölte meg
Rogozsin, biztos, hogy minden idegszálával koncent-
rál arra, mit mond a barátja. Ezzel szemben Szirtes
nem képes figyelmesen hallgatni Rogozsin monológ-
jait, esetlenül játszik – mintha szinte unatkozna.
Igaz, epilepsziás rohama vitathatatlanul az elôadás
csúcspontja. Széles Tamás mégis érzékenyebben és
több odaadással, bár néha túlzott vehemenciával ját-

szik. Rogozsinja mániákusan vált egyik hangulatból a
másikba: hol nyugodt racionalizmust sugároz, más-
kor szinte eszelôsen, az indokoltnál is vadabbul
dühöng.

Hasonlóan csapongó, a megfelelô jelzések nélkül
szinte követhetetlen, átláthatatlan maga a történet is.
Az utolsó jelenetben az elôadást nyitó párbeszéd tér
vissza, vagyis az addigi, hol békésen filozofáló, hol in-
gerültebb, egymást lineárisan követô dialógusok ke-
retbe záródnak. Múltbéli találkozások idézôdnek
meg. Mindezt érzékletesen lehetne jelezni a világí-
tással, de úgy tûnik, ennek megtervezésére nem ma-

radt idô. A fények az elôadás kezdetétôl az utolsó per-
cekig egyáltalán nem változnak, így egyrészt a befo-
gadók nem kapnak támpontokat az értelmezéshez,
másrészt a rendezô nemegyszer elônytelen helyzetbe
hozza színészeit. Kifejezetten zavaró, hogy Széles
Tamás többször is a félhomályban hagyott rivaldán
áll, ahogy az is, hogy mialatt egy jelenetben mindket-
ten alig láthatóan ülnek a játéktér szélén, az adott
rész szempontjából teljesen érdektelen szoba fényár-
ban úszik. Végül a Holbein-reprodukció felkiáltójel
értékû megvilágítást kap, s míg a kiterített Krisztus
valóban megrázó képe agyunkba ég, Nasztaszja
Filippovnáról a két férfi távozása után már meg is fe-
ledkezünk.

NASZTASZJA FILIPPOVNA (Pinceszínház)

Dosztojevszkij A félkegyelmû címû regényének motí -
vumai alapján színpadra írta: Andrzej Wajda és
Maciej Karpinski. Fordította: Bába Krisztina. A ren-
dezô munkatársa: Kiskádi Judit. Rendezô: Kôváry
Katalin.
Szereplôk: Szirtes Balázs, Széles Tamás.

Szirtes Balázs 
(Miskin herceg) 

és Széles Tamás 
(Rogozsin) 
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