
indulatai, vágyai vannak, sőt még az
egészséges humorérzékét is megőrizte,
ami nem csekélység ebben a komor
világban. Mindezt azért is tudja elhitet-ni
velünk, mert alakításán egy pillanatig sem
érezni, hogy rendezői instrukciót hajt
végre: a figura érzéki alakja mögül eltűnik
az őt mozgató, vezérlő gondolat.

A nők szükségképpen háttérbe szo-
rulnak e kietlen drámai világban. Izabella
(Töreky Zsuzsa) ugyan illúziót keltően
igyekszik elhitetni, hogy szűzi erénye
legyőzheti a hatalom elvetemültségét, ám a
lelki folyamatok megrajzolá-
sában ő sem elég szuggesztív: nem sokat
tudunk meg róla, hogy az egyre
finomuló manipulációs játszmában való-
jában mi játszódik le benne, míg a játék
végére bele tud törődni, s azonosulni tud a
hercegi igazságszolgáltatással, Vincentio
ajánlatával. Csák Zsuzsa Tekeriné asszo-
nya aligha maradna színen egy olyan vá-
rosban, ahol időről időre bezáratják, majd
kinyittatják a kuplerájokat, Antal Olga
Marianna rövid szerepében érzékletesen
villantja föl a beijedt, de egykori szerel-
méért mindenre kapható leányzó el-
szántságát.

Paál István színházában korábban sokat
megtudhattunk az emberi lélek s a
társadalom valóságos működési me-
chanizmusairól: rendezései gondolati
igényességükkel, elkötelezettségükkel
szólították meg a nézőt, nemegyszer vitát
is indukálva. E legutolsó munkája
 számomra legalábbis - a művészi út-
keresés konfliktusairól, csapdáiról ad hírt.
A mese - e monumentális allegória
 némiképp leegyszerűsítve most arról
szól, hogy nemcsak Dánia, hanem Bécs

is börtön. E régióba érve önmagát oltja
ki a rendezői gondolat, az értelmezés
következetessége.

A társadalom valósága - úgy gondolom
- Shakespeare-nél, is és nemcsak nála, sok-
szorosan árnyalatosabb, s különösképpen
„ravaszabb" annál, hogy bármiféle steril

allegóriával megközelíthető volna. Paál
legjobb munkái - a Tangó, a Ványa bácsi, a
szobaszínházi Beckett- vagy Albee-ren-
dezései - úgyszintén erről tanúskodtak.

Shakespeare: Szeget szeggel (veszprémi Petőfi
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Játéktér, zene:
Árvai György f. h. Jelmez: Füzy Sári. Rende-
ző: Paál István.

Szereplők: Joós László, Benedek Gyula,
Almási Albert, Fazekas István, Balogh
Tamás, Bakai László, Kiss T. István, Lukács
József, Éltes Kond, Sashalmi József, Hor-
váth György, Borbiczki Ferenc, Berki An-
tal, Bakody József, Töreky Zsuzsa, Antal
Olga, Perjési Hilda, Csák Zsuzsa.

REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS

Megváltás nélkül

Dosztojevszkij-adaptációk
Budapesten és Debrecenben

Dosztojevszkij „szent emberei" száz évvel
ezelőtt gyötrelmesen szép látomással
viaskodtak: magukhoz hasonlóan szent-
nek képzelték nyomorultul élő ember-
társaikat. Szerették volna, ha azok is föl-
fedezik a lelkük mélyén megbúvó tiszta-
ságot, akiket bemocskolt eltorzult sorsuk.
A megbúvó - és reményt keltő tisztaságot,
amely a szenvedések energiáival
mégiscsak fölszínre hozható a leggyalá-
zatosabb körülmények között is. Miskin
herceg vagy Aljosa Karamazov a meg-
vesztegethető hivatalnokok, hiú egyház-
atyák, semmirekellő katonatisztek, ré-
szeges apák, tékozló fiúk és prostituáltak
birodalmában csökönyösen hitték-
hirdették a megváltás esélyét. A publikum
pedig, száz évvel ezelőtt, zokogva borult
az író lába elé, megrendülten e prófétai
bizalomtól. Még a „megátalkodottan"
ateista és européer értelmiségiek is
lenyűgözve figyelték, pedig a keresztény-
patriarchális élet dosztojevszkiji
programja amúgy elfogadhatatlan volt
számukra. A program és a „szent
emberek" különváltak egymástól, s az
azóta eltelt évszázadban A félkegyelműből,
A Karamazov testvérekből készült
adaptációk számlálhatatlan színházi (meg
filmes) előadása arra vall, hogy a program
végképp elenyészett, a szenteket viszont
újra és újra áhítja a publikum. De vajon
ilyen egyszerűen félre-tehetjük-e az
előbbit, amikor az előadások hatását,
értékeit és fogyatékosságait vizsgáljuk?
Vajon a - többségükben hiányérzetet keltő
- adaptációk elemzésekor beérhetjük-e
azzal, hogy a regények dramatizálását
alapjában véve kétes vállalkozásnak
tartjuk, a viszonylagos sikert pedig
tulajdonképpen szakmai-technikai
kérdésként kezeljük. Félő, hogy „a
realizmus diadalának" jelszavát kissé
leegyszerűsítően használjuk.

A mostani évadban két társulat is
Dosztojevszkij-művet választott „exkluzív
és erőfelmérő" produkcióként: a budapesti
József Attila Színház A fél-kegyelműt, a
debreceni Csokonai Színház A Karamazov
testvéreket játssza. Mennyiben sikerült
megbirkózniuk a regények mélyén
munkáló keresztény erkölcs

egyetemes dilemmáival? A kérdés persze
kétlépcsős: először is az adaptáció érté-két
kutatja, másodszor annak színpadi
megvalósítását. Sőt az ügy még bonyo-
lultabb, hiszen szövegkönyv és színpadi
játék egymás ellenére is visszautalhatnak
az eredeti mű szellemére és - aktualitá-
saira.

A veszélytelen herceg

A József Attila Színházban A félkegyelmű
Tovsztonogov-féle változatát láthatjuk.
Legendás változat, 1969-ben a Nem-
zetiben nagy sikere volt. Éppen olyan,
mint egy Csehov-darab - ez a javára szól,
s egyben hiányokat jelez. Felépítése,
kerekded szerkezete, jelenetezése a Mis-
kinnel kibővülő Jepancsin família családi
életének terepére vonja össze a regény
cselekményét, itt vagyunk „otthon".
Ehhez a miliőhöz képest kell Nasztaszja
Filippovnának magányosnak, rendkívü-
linek és megbotránkoztatónak lennie - ez
túlságosan nagy terhet ró rendezőre és
színésznőre egyaránt -, s ehhez képest
kell az orosz őserő megtestesítőjeként
léteznie Rogozsinnak, aki ebben a fel-
dolgozásban igencsak kiszorul a termé-
szetes dramaturgiai funkció lehetőségei-
ből. Persze tudjuk: Miskinre hárul az a
szerep, hogy bevonja Rogozsint (s
Nasztaszját is) a körbe, és Miskin az, aki
összeköti hármójuk külön kamara-
drámáját a darab egészével. De úgy gon-
dolom, a dosztojevszkiji alapkérdések
intenzívebb megközelítési módja lehet,
ha a dramaturg a művet tematikailag
szűkítve a lélektani kamarajáték felé
fordul, vagy - épp ellenkezőleg - több-
síkú látványszínházban, egy bensőleg
nagyon is dinamikus tablóban gondol-
kodik. (Ez utóbbira egyébként is ösztönöz
a regénykompozíció szaggatottsága;
éppen az lehet fölszabadító benne, amiért
az írót annyi elmarasztalás érte-éri: a
szerkezet kiegyensúlyozatlansága. A
nagyregény száz évvel ezelőtti válságát,
ilyen színvonalon, bátran tarthatjuk ma
termékenyítőnek ...) A magyar néző az
utóbbi években mindkét kísérletre
láthatott erős példát: a krakkói Stary
Teatr előadásában Andrzej Wajda
stúdiójátékát, illetve Kecskeméten Száraz
György változatát.

A József Attila Színházban Iglódi
István rendező (a 69-es Miskin) Tovsz-
tonogov szövegét használja, de nem azt
játszatja - amennyire csak lehet, s
amennyire a társulat erejéből futja.
Dosztojevszkij művében Nasztaszja
Filippovna az abszolút, testet öltött
szépség. Ebben



a szimbolikus, környezet fölé emelő
szépségben párja Miskin, a lélekben töké-
letesen szép ember. Őket s velük Rogo-
zsint, az elveszett embert, a szenvedés köti
össze. Tovsztonogov „drámájában" Miskin
csak passzív szemlélő, akit még felelősség
is terhel a dolgok tragikus alakulása miatt.
Iglódinál viszont nyílt-szívű kisfiú, aki
mindent és mindenkit igyekszik
megérteni. Hiába. Ez a herceg nem szép
ember, hanem a zűrzavaros,
következetlenségekkel, akaratlan és tuda-
tos hazugságokkal terhes környezetébe
beilleszkedni nem tudó, infantilizmusra
ítélt lény. Nem a fényt, a világosságot
képviseli a többiek előtt, ellenkezőleg: őt
senki sem világosítja föl, milyen tör-
vényszerűségek szerint zajlanak az ese-
mények. Az ő színpadi párja nem Nasz-
taszja Filippovna, hiszen gyermeteg lel-
kesedése nem vehető komolyan. Amikor
az estélyen Nasztaszja provokatív kér-
désére - „Ki vesz engem feleségül ?" -
előlép, úgy jelentkezik, mint egy döntését
végig nem gondoló, saját figyelem-
felkeltő merészségét naiv örömmel élvező
diák. A Nasztaszja-Miskin-Rogozsin
háromszög sem rajzolódik föl: ez a
gyermek csak asszisztál a másik kettő
önpusztító viszonyához, téblábol körü-
löttük. Nem, Miskinnek Jepancsina
tábornokné a társa a rendet kereső
hasztalan igyekezetben. Jepancsina persze,
mondhatjuk, kevésbé az ideák, mint
inkább a napi gyakorlat, a praktikum
szférájában mozog, ám a rendezés - vala-
mint a két színész személyisége - egészen
közeli rokonságban mutatja őket. A tá-
bornokné figurájában fölerősödnek az
élettapasztalat, az anyai aggodalom és a
rezignáció elemei, a herceg pedig sérthe-
tőbb és együgyűbb, kevesebb benne az
önkontroll hajlama. Ez a mai Miskin nem
Krisztus, csupán( ?) hittel-buzgalommal
fölmondja a tisztaság, a szépség, a
szenvedés leckéit, mintha könyvből
olvasná. S valóban: onnan is olvasta
valamennyit.

Ám akkor milyen jelentősége van
azoknak az ünnepélyes megnyilatkozá-
soknak, amelyekben mindenki sorra föl-
tárja lelkét a hercegnek? Ha nem ő az
emberség etalonja, miért használható a
többiek megmérettetésére ? Mert veszély-
telen. Előtte mindenki engedhet vallo-
máskényszerének, s bár naivul kifecsegi a
titkokat, annak valahogy még hasznát is
lehet venni; a közvetítő szerepét e
méltóságuk látszatát őrző figurák közül
úgysem vállalná senki. (Az csak olyan
közönséges páriáknak való, mint Lebe-

Dosztojevszkij: A félkegyelmű (József Attila Színház)
Mertz Tibor (Miskin), Andorai Péter (Rogozsin) és Mihály Pál (Lebegyev)

Törőcsik Mari (Jepancsina tábornokné), Pápai Erika (Aglaja) és Mertz Tibor (Miskin) A
félkegyelműben

Horváth Sándor (Jepancsin tábornok), Mertz Tibor (Miskin) és Radó Denise (Nasztaszja Filippovna)
(Iklády László felvételei)



gyev, aki haszonlesésből, mesterségsze-
rűen él meg az információs hulladékból.)

Egy kedves, különc, naiv és veszély-
telen postás azonban nem rendítheti meg
Nasztaszja Filippovnát, nem igéz-heti
öntudatra az egykedvű prostitúcióból.
Elhangzik a színpadon, többször is, hogy
Nasztaszja szent őrületben szereti a
herceget, de ezeknek a szavaknak nincs
hitelük. Sokkal nagyobb a súlya és keserve
annak a szerelemnek, amelyet Aglaja,
Jepancsina lánya érez Miskin iránt; e
kapcsolat tragikomédiája szépen,
fölépítetten érvényesül Iglódi rendezé-
sében. Igen, ennek a hercegnek Aglaja a
megfelelő kaliberű partner.

Jepancsina, Lebegyev, Aglaja; ez az
infantilizmusra kárhozott Miskin szintje,
nem a primitívségében is démoni Nasz-
taszja, s nem a fanyűvő Rogozsin. És ezen
a ponton végül is megoldatlan marad a
Tovsztonogov-féle változat ki-igazítása.
Mert e változat egész dramaturgiai súlya
két nagyjelenet felé dől, amelyek közül itt
az egyik elkapkodott és tét nélküli, a
másik pedig - bár szépen megoldott és
hatásos - adós marad a több rétegű, villózó
írói gondolattal. Nasztaszja Filippovna
estélye, ahol minden feszültség felszínre
kerül, ahol a bornírt társalgásból viharos
szenvedélyek törnek elő, előrevetítve a
komor véget - nos, ez az estély a súlytalan
Miskin-Nasztaszja kapcsolattal maga is
súlytalan marad. Nincs, ami összerántsa a
sokszereplős nagyjelenetet (itt még Iglódi
más helyütt gondos „koreográfiája" is
csődöt mond: senki sem találja a helyét,
egymást takarva botladoznak egyesek,
végszóra várva tétlenül üldögélnek
mások). Összeadódik adaptáció és
rendezés fogyatékossága is: Rogozsin
nagyon is kívülről és külsőlegesen pottyan
a szituációba, s nem erősítheti föl a másik
két főhős gyöngécske drámai terét.
Ugyancsak veszít gazdagságából a
meggyilkolt Nasztaszja fölötti virrasztás
jelenete: Rogozsin és a herceg egymásra-
utaltságából, páros keresztre feszíttetésé-
ből alig érvényesül valami. Igaz, a „vihar
utáni csendben" az életével elszámolt, érett
férfi és az életig még el sem jutott
gyerekember testvéri kettőse nagyon szép
színházi pillanat - de A félkegyelmű
fináléjaként kevés.

Iglódi egy történetet kíván elmesélni
nekünk. Ezt az epizáló felfogást szolgálja
a narrátor hangsúlyozott alkalmazása, a
különleges előfüggönyre vetített össze-
kötő képsorokkal s a betétszerű „film"-
zenével. Ezt szolgálják a visszafogottan

elegáns díszletek és jelmezek, amelyek
nem expresszív kifejezői, hanem diszk-rét
és jól funkcionáló „kellékei" az ese-
ményeknek. (Talán egyszeri kivétel a fal-
elemek kissé gyámoltalan labirintus-
[kálvária-?] használata.) Úgy gondolhat-
juk, hogy ez a cselekményvezetés sok
terhet levehet a - főként pályájukat kezdő
- színészek válláról. Mégsem így történik.
Hiszen az adaptáció csehovi dramaturgiája
mégiscsak érintetlen, és abban bizony
kiütköznek a teljesítmények közti
rendkívüli különbségek. Őszintén
mondom: nincs szándékomban egyik
színészi produkciót a másik rovására
magasztalni, de az előadás egészét tekintve
el kell mondanunk: semmilyen felfogás-
ban nem képzelhető el, hogy a darab „női
centruma" ne Nasztaszja, hanem a
tábornokné legyen. Amikor Jepancsina
szerepében Törőcsik Mari a színen van, a
jelenet „működik", összeáll. Törőcsik
láthatatlan szálon magához fűzi partnereit,
s ettől minden gesztus el-nyeri a maga
helyi értékét. Tábornoknéjának tekintete
csak a család terrénumát fogja be, ami
azon kívül zajlik, csupán e szűkös
képzetek szerint magyarázható - vagy
magyarázhatatlan számára. De Törőcsik
Mari az ebben a korlátoltságban meglevő -
esendő - emberi értékeket is megmutatja, s
figurája így válik - mint fentebb vázoltuk -
Miskin egyik tükörképévé.

Hasonlóan elmélyült alakítás, koncep-
cionális lehetőségeihez mérten, Andorai
Péteré, Rogozsin szerepében. (Nyilván
gépelési vagy sajtóhiba következtében a
műsorfüzetekben és a sajtóban Rago-
zsinról olvashatunk.) Andorai az indu-
latainak súlyától egyszerre méltóságteljes
és megroskadt ember testtartásával játszik,
tekintete, hallgatása akción kívül is
jelenlevővé teszi minden színpadi
pillanatában.

A két fiatal főszereplő közül Mertz
Tibor a nagyra nőtt gyerek-Miskint, az
olykor durcás, inkább naivitása, mint-sem
erkölcsi nagysága folytán meg-bocsátó
fiút intelligensen formálja meg, ha
mélysége nincs is. Radó Denise viszont
nem tud mit kezdeni Nasztaszja
Filippovna szenvedéseivel. E Nasztaszja
szépségében nincs fenség, bűntudatában
nincs alázat, romlottsága inkább csak paj-
zán, útkereső következetlenségei, szél-
sőségei egy akaratos kislányéi. Pedig
fenséges, romlott s viharzó dámát igyekszik
játszani. Igaz, nem ízlés nélkül.

A többiek, egy kivétellel, statiszta-
szerepre kényszerülnek, illetve megelég-

szenek azzal. A kivétel, Aglaja meg-
növekedett súlyú figuráját formálva, Pápai
Erika. A cserfes kislánytól a saját sorsával
sikertelenül kísérletező ifjú hölgyig
töretlen ívet rajzol föl.

Egy szenvedéstörténet torzója
„Egy herceg áll itt" - mutat Aljosa
Karamazovra Grusenyka, a férfivadító
rosszlány, aki maga is alakmása Nasz-
taszja Filippovnának, akár Aljosa Mis-
kinnek. A Karamazov testvérek, Doszto-
jevszkij utolsó nagy műve sok mindent
újrafogalmaz A félkegyelmű kérdéseiből,
még nyomatékosabban, árnyaltabban s
még több erkölcsbölcseleti, életfilozófiai
traktátussal. Tulajdonképpen dramati-
kusabb regény az előzőnél, csakhogy a
központi konfliktus jóval több rétegű, s
ezért nehezebb eljátszhatóan tömör
változatot kihámozni belőle. Debrecen-
ben Gali László rendező és két munka-
társa : Balogh Tibor, Bernát László - jog-
gal - elégedetlen lévén a korábbi feldol-
gozásokkal, önálló, új adaptációt készí-
tettek. Munkájuk dramaturgiai tenden-
ciájában A félkegyelmű kecskeméti válto-
zatával rokonítható, gondolatilag pedig
közel áll Szikora János 1984-es miskolci
Karamazovjához. Az előadás gyöngéi is
sok tekintetben hasonlók.

„A regény számunkra szenvedéstörté-
net" - nyilatkozta Gali László, mégsem
rendezett passiójátékot, mint tette azt
Szikora Miskolcon, holott pszichodráma
helyett ő is a cselekményre figyel, úgy,
mint jelképi erejű tettek láncolatára; ő is
kimerevített stációkban szervezi a játék
folyamatát, centrumában Aljosa
ünnepélyes „beöltöztetésével" (értsd:
keresztfelvételével); a gyermektörténet
nála is fontos szál, amely Aljosa kálváriá-
jával összefonódik. De a nagyigényű
koncepció rendre elvész a részletekben.

Már a díszlet is bátortalan, látványával
nem stilizálja, nem emeli föl a játékot
naturális valóságából, holott a szándék ez
lenne. A tér tétován két szintre osztott, de
csak annyira, hogy a színészek meg-
botlanak benne; egy kopasz fán Krisztus-
ikon függ mindvégig: jelzésnek ormótla-
nul nagy, uralkodó háttérnek csenevész; a
fináléban a fényben fürdő nyírfaliget
feltűnése tolakodóan didaktikus stb.

Ugyanúgy felemás a jelenetezés mód-
szere is: a darab felvezetésének aprólé-
kos, már-már pepecselő kisrealizmusa
után a végkifejlet sokkal elnagyoltabb,
jelzettebb. Indokolható lenne, hogy
mindannak a bekövetkezése, amit már
tudunk előre, ami a lelkekben és a fejek-



ben már megtörtént, illusztratívan fel-
gyorsított legyen, de az nem magyaráz-
ható meg, hogy a Zoszima sztarecet ját-szó
színész miért fecsérelheti az időt reszketeg
lépteinek kidolgozásával (az elején),
ugyanakkor az éppen csak jelzett börtönbe
miképp sétálhatnak be a látogatók fesztelen
egymásutánban (a végén). Sok-sok apró
játék, ötlet félbemarad. Például:
Sznyegirjov törzskapitány fia beleharap
Aljosa ujjába - éppen az a fiú, akinek
halála társai, a jövendő fel-nőtt nemzedék
szemében megvilágosító erejű (gyermek-
krisztusi) esemény lesz majd -, s a sérült
ujj hófehér kötést kap. Szép ötlet. De ha
már van kötés, „játszania" kéne. Nem
játszik.

Ám félbemaradt ennél fontosabb ötlet is.
Á keresztény szellemiségben talán
Dosztojevszkij az utolsó (a modern
pszichológia felől nézve az első), aki
annyira komolyan veszi a vétek puszta
lehetőségét, a pillanatnyi szándékok sú-
lyát, mint amennyire A Karamazov test-

vérekben ezt láthatjuk. „Bocsásson meg
azért, ami megfordult a fejemben" -
mondják, s ebben az iróniának nyoma
sincs. Hiszen a lélekben lakozó gonoszság
súlyosabb teher a megcselekedett bűnnél.
Dmitrij Karamazov is őszintén,
megválthatatlanul ostorozza magát azért a
fondorlatos elképzelésért, amellyel magáévá
akarta tenni a neki kiszolgáltatott
Katyerina Ivanovnát. Lényegre tapintó
megoldás tehát az inkriminált jelenetet
kétszer eljátszatni: úgy, ahogyan meg-
történhetett volna, s úgy, ahogy valójában
lezajlott. Az előbbi legyen ugyan-olyan
nyers valóság, tény, mint az utóbbi. De ez
a vízió - egy flash backeket különben is
alkalmazó - előadásban nem maradhat
egyszeri eset.

Márpedig éppen a Karamazovok tör-
ténete, amelyben oly szétválaszthatatlanul
kapcsolódnak, szó szerint: maród-nak
egymásba a figurák és tetteik, nem viseli
el az effajta következetlenségeket. Á
regényt többnyire nem ismerő nézőktől
amúgy is nagy erőfeszítést követel a
cselekmény és a színpadon megjelenő
viszonyok előtörténetének megértése-
megsejtése, figyelmét tehát nagyon ha-
tározottan, szinte drasztikusan kell irá-
nyítani, hogy a közel négyórás előadást
egységes élményként érzékelje. Ismerünk
olyan adaptációt, melynek szerzője ezt a
drasztikus irányítást azzal a kétségtelenül
hatásos fogással oldotta meg, hogy az
öreg Karamazovot felváltva játszotta a
három testvér és a fattyú Szmergyakov. A
Karamazov család iszonyatosan mono-

lit egysége persze ábrázolható hasonló
trouvaille-ok nélkül is, gazdaságosabb
szerkesztésmóddal és a színészi munka, a
figurák pontosabb kontúrjaival. Ám a
színészi teljesítmények Debrecenben
rendkívül egyenetlen és széttartó képet
mutatnak.

Be kell látnunk, hogy a három testvér
figurája hálátlan szerep. Aljosáé azért,
mert egy rezonőr s egy gyóntató pap
kevercsét alkotja, igen sok predikatív
szöveggel ; Ivané azért, mert végletes
szkepszise szinte kizárólag gondolati
aktusokban nyilvánul meg (Szmergyakov
„felbujtása", vagyis az egyetlen s egyben
az utolsó cselekedete kivételével); Dmitrijé
viszont azért, mert ő - testvéreivel
ellentétben - végigcsinálja a dolgokat, ő
az, aki szüntelen éli az ösztönök szabta
életet, alakja tehát aránytalanul sok
külsőleges gesztussal jár (fizikummal bírni
is nehéz). Nos, a három színész
tisztességesen megold egy-egy feladatot:
Tihanyi Péter elhiteti velünk, hogy Aljosa
habozás nélkül magára veszi család-ja
bűneit, s vezekel helyettük, Lamanda

László érzékletesen tépelődő, Fésüs
Tamás többnyire harsányság nélkül rob-
banékony, és bírja erővel. De semmi
több. Szmergyakov szerepében Sziki
Károly valami egészen mást játszik, s
minthogy jól csinálja, el is nézzük neki,
mindaddig, amíg öngyilkosságához nem
készülődik; akkor egyszer csak vissza-
menőleg is hitelét veszti alakítása: ez a
Szmergyakov ugyanis soha nem akasz-
taná fel magát. Kóti Árpád egy előadáson
belül is hullámzó teljesítményt nyújt,
pedig amikor a kisstílű és nyomorult
háziurat játssza, kitűnő pillanatai van-
nak. A történteket átható, pusztító szen-
vedély, a Grusenykáért folytatott ádáz
küzdelem viszont egészében elsikkad:
Rák Kati Grusenykája csupán affektáló
kenyereslány.

Utóélet - töredékekben
Mit látunk tehát a József Attila Szín-
házban és Debrecenben? Kétségtelenül
nem hódolatteljes ismeretterjesztő elő-
adást, a klasszikusnak kijáró muzeális
panoptikumot. Hanem: Dosztojevszkij-
töredékeket.

Tihanyi Péter és Fésüs Tamás a debreceni Dosztojevszkij-előadásban

Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek (debreceni Csokonai Színház). Lamanda László, Kóti Árpád
és Tihanyi Péter (Kalmár István felvételei)



Ha egy klasszikussal „szentségtörő"

módon perbe szállnak, vagyis méltányolni
képesek annyira, hogy azt a módot,
ahogyan kérdéseit egykor megfogalmazta,
(át)értékelik, abból izgalmas produkció
születhet. A két társulat törekedett erre, de
minthogy - külső és belső feltételek hiánya
miatt - nem tudták tisztázni viszonyukat a
dosztojevszkiji szellemhez-programhoz,
annak - nem tartalmi! - teljességéhez, e
program-nak csupán egyes elemeit
aktualizálták. A pestiek úgynevezett
„fiatal" előadást hoztak létre, amely
leginkább a Miskin-korú (elsősorban
értelmiségi) nemzedék beilleszkedési
zavarairól szól; a debreceniek pedig az
önfeláldozás esélyeiről moralizálnak napi
szenvedélyekkel túlzottan elfoglalt
korunkban. De olyan szintetizáló műveket,
mint amilyen Dosztojevszkij két regénye,
nem lehet keresztmetszetben bemutatni
úgy, hogy közben eszméinek
szövedékéből csupán egy-egy szálat
húzkodunk ki.

Mentségül szolgáljon az író eddigi
színpadi és filmes utóélete, amely rész-
letmegoldások remeklései ellenére is csak
tanmesét, szalondrámát, pszichoanalízist
vagy horrort tudott kipréselni a nagy
művekből. Hogy e tanulság a következő
száz esztendőben sem riasztja vissza majd
a vállalkozókat, az Dosztojevszkij
nyugtalanító erejét s az utókor lelki
éhségét fogja bizonyítani.

F. M. Dosztojevszkij: A ,félkegyelmű (József Attila
Színház)

Színpadra átdolgozta: G. Tovsztonogov.
Fordította: Goda Gábor. Rendező: Iglódi
István. Díszlet: Kézdi Lóránt m. v. Jelmez:
Schäffer Judit m. v. Zene: Orbán György.

Szereplők: Radó Denise, Mertz Tibor,
Andorai Péter, Horváth Sándor, Törőcsik
Mari m. v., Ábrahám Edit, Pápai Erika,
Kocsis Judit (ill. Farkasinszky Edit), Láng
József, Mihály Pál, Rátóti Zoltán, Makay
Sándor, Örkényi Éva, Martin Márta, Kovács
Titusz, Vitai András, Bakó Márta, Fördős
Magda, Lukácsi József, Budai István.

F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek
(debreceni Csokonai Színház)

Színpadra átdolgozta: Balogh Tibor, Ber-
nát László, Gali László. Fordította: Makai
Imre. Díszlet: Piros Sándor m. v. Jelmez:
Szabó Ágnes. Zene: Tarnay György, Kele-
men László.

Szereplők: Kóti Árpád, Fésüs Tamás, La-
manda László, Tihanyi Péter, Sziki Károly,
Csoma Judit (ill. Bor Adrienne), Rák Kati,
Sárközy Zoltán, Korcsmáros Jenő, Sárady
Zoltán, Lengyel István, Hajdu Péter, Well-
mann György, Tunyogi Péter, Kiss László,
Szilvási István, Lipcsei Tibor, Vajay Péter,
Tiba Sándor, Fekete Zoltán, Wittchen Vera,
Csonka Anikó, Matkó Sándor.

SZŰCS KATALIN

Rendezte: m. v.

Előadások Veszprémben
és Békéscsabán

Múlt századi orosz szerző műve magyar
színpadon, mégpedig szovjet vendég-
művész rendezésében - e szituáció a szo-
kottnál is erőteljesebben involválja a
kérdést: tud-e hozzánk és rólunk szólni az
előadás, vagy pusztán szakmai, szín-
háztörténeti kuriózumként hat? Tud-e a mi
valóságunkban gyökerezően európai lenni
? - ahogyan egy szakmai vitán a kérdés
minden színházi előadásra vonatkoztatva
nemrégiben megfogalmazódott. A
továbbiakban előadandó érve-lést
megelőzően - és ezzel vállalva át-
menetileg az ex chatedra tett kijelentés
ódiumát - annyit máris előrebocsátok: az
Oleg Tabakov rendezte veszprémi
Goncsarov-Rozov-darab s az Anatolij
Ivanov által színre vitt Gogol-komédia
Békéscsabán rólunk is és hozzánk is szól.
De alanyai és címzettjei egyúttal
mindazok, akikkel történelmi tapasztala-
taink és meghatározottságaink bizonyos
fokig közösek.

Nemzedéki felelősség

Goncsarov első irodalmi sikerét, a Hét-
köznapi történet című regényt a kortárs
kritikus, Belinszkij mint a „romantikára,
álmodozásra, szentimentalizmusra, pro-
vincializmusra" mért szörnyű csapást
üdvözölte, s Alekszandr Adujevben, a
regény ifjú hősében a majdani Oblomov
kritikai előképét látta. Ennek, az érez-
hetően az adott történelmi pillanat diktálta
- és erősen vitatható, mert csak
részigazságot tartalmazó - értelmezés-nek
a jegyében nehezményezte viszont a
regény befejezését. A légvárakat építő,
jellegzetesen cselekvésképtelen orosz ér-
telmiségi kritikájába ugyanis nem illett
bele Goncsarov művének lezárása. Alek-
szandr csalódottan, „illúzióit" vesztvén -
érdekes módon maga Belinszkij is Balzac
hőséhez hasonlítja alakját, ellent-mondva
némileg az előbb említett értelmezésnek -
visszatér ugyan falura, ám nem ragad
végérvényesen a vidéki unalom,
semmittevés mocsarába. Holott
Belinszkij, de néhány mai kritikus szerint
is, ez volna a következetes megoldás.
Ezzel szemben Adujev néhány év múl-
tával visszatér Pétervárra, s nagybátyja

racionális elveinek szellemében végül is
„karriert" csinál. Megérti a kor szavát, sőt
megszereti. Sutba vágja korábbi ér-
zelgősségét, de még az érzelmeit is, és
„tisztességes" üzletemberré válik. Alak-
jában Belinszkij már Oblomovot szerette
volna látni, Adujev sorsa azonban még
inkább az ifjúkori álmok feladását, jobbik
énünk megtagadását, a csinovnyik rendbe
való belenövés, a konform felnőtté válás
korántsem zökkenőmentes folyamatát
példázza. Goncsarov ár-nyalt
ábrázolásának következtében Adujevből
valóban nem hiányoznak az oblomovi
színek sem, de úgy tűnik, az író itt „még"
nem lát más elfogadható mintát, nem lát
kiutat. Az ellenpólus, a nagybácsi
racionalizmusa sem vonzza igazán. Ezért
döbbenti rá idősb. Adujevet élete
alkonyán - az epilógusban -
életszemléletének, racionalizmusának
kegyetlen, embertelen voltára, de meg
nem tagadtatja vele korábbi elveit. Pjotr
Ivanovics ébredező embersége ellenére, és
további karrierjéről önként lemondva is
elismeréssel, saját egykori önmaga
folytatásaként fogadja a „meg-tért" fiút. E
megoldás máig érvényesen tágítja ki a
regény jelentését az oblomovizmus még
csak megsejthető kritikájától a
konformizálódás problémájáig.

Azért érdemes e lezárásnál - amelyet
Goncsarov magyar monográfusa, Bakcsi
György sem tart „teljesen indokoltnak" -
ilyen hosszan időzni, mert a regényt
színpadra író Viktor Rozov ugyancsak ebből
a mozzanatból kiindulva tágította,
mélyítette tovább a mű jelentését (igaz,
húzásaival átformálva némileg az eredeti
szöveg hatását), és találta meg az egyet-
len lehetőséget arra, hogy drámává szer-
vezze a regényt. Hogy ez mégsem sikerült
maradéktalanul, annak oka e meg-
szüntethetetlenül epikus matériában ke-
resendő. A nagybácsi és az unokaöcs
képviselte világszemlélet, értékrend meg-
békélésbe torkolló összeütközéséből - bár
a folyamat maga kétségtelenül drámai -
nem születhet dráma, pusztán drámai
epizódok sorozata. Rozov, fel-ismerve ezt,
a megbékélés mozzanatát iktatta ki a
darabból, s ezzel egyszeriben drámai
hőssé avatta Pjotr Ivanovicsot is. Rozov
tehát nem hozta közös nevezőre a két
Adujev értékrendjét, hanem ellenkező
előjellel állította ismét szembe egymással.
Pjotr Ivanovics emberi meg-rendülését -
Goncsarovtól eltérően - nem oldja fel
(egyébként, ha valami, akkor ez az, ami
következetlen a regény-ben), hanem ez
utóbbi mozzanat egy-


