
Feljegyzések 
az  egérlyukból  
DOSZTOJEVSZKIJ-BREVIÁRIUM  A  KÉPERNYŐN  

E  breviárium  termé-
szetesen  nem  a  Doszto-
jevszkij-életmű  sűrítmé-

nye-kivonata-idézet-
tára.  Csak  kivágás  —  A  
bosszú  címmel  —  a  Fel-
jegyzések  az  egérlyuk-
ból  című  írásból.  Hozzá-
teendő:  nem  kimagasló,  
nem  is  közismert,  de  
fontos  írásból.  Fontossá  
az  teszi,  hogy  fölfedez-
hető és nyomon  követhető  
benne  az  az  akár  fordu-
lópontnak  is  nevezhető  
változás,  amelyben  vég-
ső  formát  kezd  ölteni  a  
nagy  Dosztojevszkij-re-
gények,  például  a  Fel-
jegyzéseket  követő  Bűn  
és  bűnhődés-nek  ember-
ábrázoló  művészete.  
Azok  a  lélekboncoló  föl-
ismerések  és  írói  mód-
szerek  kezdenek  itt  vég-
legesekké  válni,  ame-
lyekkel  Dosztojevszkij  
egyetlen  tipikus  emberi  
tulajdonságból  kiindul-
va,  szinte  láncreakció-
ként  fedezi  fel  a  velejá-
ró  többi  tulajdonságot  
is,  mígnem  eljut  egy  tel-
jes  emberi  személyiség  
feltárásáig,  a  legrejtet-
tebb  egyéni  titkokig,  a  
típustól  a  megismételhe-
tetlen,  egyszeri  egyéni-
ségig. 

A  bosszú  hősének,  
Dobronranovnak  nagy-
részt  belső  monológból  
álló  vallomásában  ez  a  
mélységekbe  vezető,  bel-
ső  szerpentin  út  világo-
san  követhető.  Fehér  
György  forgatókönyve  és  
rendezése,  de  nem  ke-
vésbé  Haumann  Péter  

játéka  nem  utolsósorban  
azért  a  Dosztojevszkij  
műhelyébe  vivő,  kitűnő  
műhelymunka,  mert  szí-
nész  is,  rendező  is  egyet-
len  emberi  indulatból,  az  
irigykedésből  eredezteti  
a  figura  természetrajzát,  
s  ezt  a  tipikus  életérzést  
kezdi  lassankint  szét-

Haumann  Péter  

ágaztatni.  A  forgató-
könyv,  a  rendezés,  az  
alakítás  végigjárja  azo-
kat  az  idegpályákat,  
amelyek  kisebbrendűségi  
komplexusokba  csomóz-
nak  egy  embert,  vetél-
kedő  tébolyba  kergetik,  
s  gondolkodásmódjából  
torz  filozófiákat,  ön-  és  
közhamisító,  ön-  és  köz-
veszélyes  téveszméket  
csikarnak  elő.  A  tévéfil-
met  készítő  művészek  
mindahánya,  beleértve  
az  operatőr  Czabarka  
Györgyöt,  a  dramaturg  
Litványi  Károlyt,  a  belső  
monológba  illeszkedő  je-

lenetek  színészeit:  Bán-
sági  Ildikót,  Bujtor  Ist-
vánt,  Bicskei  Károlyt  és  
a  többieket  —  végül  is  
együttesen  olyan  drámát  
teremtett,  amelyben  egy  
tipikusan  kistragikus  fi-
gura,  egy  tucatszámú  el-
nyomott  kishivatalnok  
nagytragikomikus  egyé-
niséggé  fejlődhetett.  
Olyan  drámát  teremtett,  
amelyben  az  egyéni  sors  
belső  rémed  és  belső  po-
jácái  körül  fölrémlenek  
a  kor  társadalmának  
körvonalai  is.  

Mindez  persze  nem  
volna  így,  ha  a  hőst  ala-
kító  Haumann  Péter  
csak  a  kishivatalnok  tu-
cat  jellemzőit  gyűjtötte  
volna  össze  a  figurához.  
Ha  viselkedésével,  meg-
jelenésével,  kitöréseivel  
nem  tette  volna  világos-
sá,  hogy  a  figurában  
nagyfeszültségű  értelem  
dolgozik,  nagyobb,  mint  
a  környezetében,  az  el-
nyomóiban,  a  vetélytár-
saiban,  a  korabeli  tár-
sadalomban.  Haumann  
az  intellektus  tragédiá-
ját,  az  intellektusnak  az  
értelmetlenséggel  ütköző  
tragikomédiáját  élte  vé-
gig  a  szerepben,  egyén  
és  társadalom  arányta-
lanságának  kínzásait,  az  
ember  megkínzatását.  
azt  a  kaján,  csúfondáros  
és  megcsúfoló  megfeszí-
tettségét,  amely  nem  —  
korántsem  —  keresztre,  
csak  egy  sántalábú  iro-
daszékhez  szögez.  
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