
KOMPOLTHY ZSiGMOND

HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
HATODIK ESTE

FURORICUS Mondják, maguk szeretik Dosztojevszkijt?

Ez a kérdés fővárosunk egyik legnagyobb parkjának egy pirosra festett
padján ülve hangzott el, miután hőseink megtekintették a veszprémi Petőfi
Színház Karamazovok című előadását Dan Micu rendezésében. Éjjel van,
hűvös a szél, a lombok közt néha meglobbannak a park nagyobb részét
birtokukba vevő különféle nemzetiségű hajléktalanok melegedőtüzei. Az
értelmiségi kvartett számára megfizethető vendéglők már bezártak, így te-
hát egy üveg hajósi vöröst adogatnak körbe. Csend van

Nos, uraim, várom a választ!
FLEGMATICUS Hogyne szeretném, hiszen - mint Fehér Ferenctől 1972

óta tudjuk - „Dosztojevszkij megismételhetetlen nagysága: ő a polgári
individuum válságtüneteinek reprezentatív költője".

CRlTlCUS Látom, Flegmaticus, hogy mosta változatosság kedvéért maga
kezdi a hülyéskedést. Teljesen nyilvánvaló ugyanis, hogy ebből az óhe-
geliánus-ifjúlukácsista meghatározásból talán az „ő" személyes név-
más az, amellyel manapság maradéktalanul egyetérthetünk. Fehér
könyve mai olvasatban nem más, mint kétségbeesett, ugyanakkor
rendkívül öntudatos kísérlet a lukácsi Regényelmélet újraírására a
„marxizmus reneszánsza" szellemében.

Fjodor Karamazov: Csákányi László (Játékszín)

PRUDENS Ugyanakkor az egyetlen magyar nyelvű próbálkozás Doszto-
jevszkij művészetének filozófiai igényű értelmezésére. Jó lenne, ha
nem feledkeznének meg erről. És arról sem, hogy komolyan megvála-
szolják Furoricus provokatív kérdését.

FURORICUS Látom, gyáván meg akarnak futamodni az egyenes kérdés
elől. Akkor hát, íme, az én feleletem: nem, egyáltalán nem szeretem
Dosztojevszkij művészetét. Regényírásának súlyos elégtelenségeit,
művészi buktatóit még az oly nagyszabású teoréma sem fogja megcá-
folni számomra, mint Bahtyin valóban zseniális elmélete a „polifonikus
regényről". Ez az elmélet voltaképpen a Dosztojevszkij formátlanságát
megfogalmazó értékelés ellentételezéseként született. Bahtyin szerint
Dosztojevszkij regényeiben nincs kitüntetett, összefogó, mindenek-
fölött álló, mintegy isteni teremtő erejű szerepe az úgynevezett szerzői
szólamnak, az itt csak egy a lehetséges hangok sokaságában, vagyis a
szerzői szólam és a regényhősök szólamai nem alárendelt, hanem mel-
lérendelő viszonyban állnak egymással, ezért aztán érvénytelen is egy-
séges formaszervező elveket keresni a könyvalakban. Mégis megte-
remtődik azonban az összhangzás a különféle szólamok egyenrangú
vezetése által, polifónia keletkezik tehát, szemben a nyugat-európai re-
gény egyszólamúságával. Ez a sziporkázóan szellemes teória azonban
csak részlegesen igazolódik az olvasás során: Dosztojevszkij a legkü-
lönbözőbb minőségű és súlyú, voltaképpen összemérhetetlen elemeket
dobálja egymás mellé a formálás során, mely így esetlegessé válik.
Ponyvaízű megoldások és jelenetek váltakoznak itt valóban mély és
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egzisztenciális jelentőségű filozófiai beszélgetésekkel; nagyformátu-
mú, démonikus szellemi „nagyvadak", alkoholista, kéjjel hazudozó
clownok és önsajnálatukba szerelmes szentimentális bohócok folytat-
nak itt lázálomszerű dialógusokat papírmasé szentekkel és túlvilági tu-
dást hordozó nyavalyatörősökkel - hogy a nőalakokról, a giccsérzület-
tel ábrázolt tisztalelkű kurvákról, a perditaromantika pétervári virágairól,
az írói szándék szerint Mária Magdaléna modern, nagyvárosi szajhau-
tódairól most ne is beszéljek részletesebben. Nem, uraim, ez a „kegyet-
len tehetségű" epilepsziás a forma nyavalyatörőse is volt egyben; regé-
nyei az esztétikai formátlanság iskolapéldái azén értékrendszeremben.

PRUDENS Nehogy azt gondolja, Furoricus, hogy Dosztojevszkij elleni
vádbeszédében akár egyetlen új gondolat is található. A szélsőséges
nézetek helyett magam inkább Thomas Mann-nal tartok: „Dosztojev-
szkij - módjával".

FURORICUS Ugyan kérem, ez semmi más, mint a filiszter ősvilági rettegé-
se a tagolatlantól, a formátlantól a polgári formakultúra védelmének ne-
vében. Es ez a filiszter nemcsak félelemmel, de ugyanakkor rémült tisz-
telettel elegy csodálattal is adózik a „természet" eme őserejű, katakliz-
maszerű megnyilatkozásának. Teljes egészében elutasítani - mint én
teszem - nincs elég bátorsága, mert törékeny széplelkét már-már ero-
tikusan ingerli e formátlanság természeti brutalitása. Így aztán kacérko-
dik vele, de persze csak „módjával".

FLEGMATlCUS Kicsit árnyaltabban, uraim! Dosztojevszkij esztétikai alapú
elutasításában még talán egyet is érthetnék Furoricusszal. Mert bi-
zonyosan őt igazolja, hogy Dosztojevszkij művészete a legelevenebben
és legfajsúlyosabban nem mint regényművészet, de mint filozófia, ideo-
lógia, életútmutatás vagy néha egyenesen mint kinyilatkoztatás került
be az európai kultúrába. Gondoljanak csak Sesztov, Rozanov, Bergyá-
jev, Camus vagy éppen a magyar Fehér Ferenc elemzéseire. Hiszen
már Lukács is így fogalmazott: „Dosztojevszkij nem regényeket írt",
ezért művészetét mint történetfilozófiai jövendölést fogadta be; kívül
helyezte azokat az esztétika érvényességi körén.

PRUDENS Igaz, ami igaz, még a legkérlelhetetlenebb Dosztojevszkij-elle-
nes gondolkodás sem tagadhatja az író félelmetes ideológiateremtő ké-
pességét, olyan, máig érvényes alakok megalkotását, akik szinte testileg
azonosulnak egy-egy számukra döntő gondolattal. Ez a gondolati
teremtő erő példátlan a regényírás történetében, és ha el is vetnénk
mindent Dosztojevszkij művészetéből, még akkor is megmaradna
Raszkolnyikov, Szvidrigajlov, Sztavrogin, Kirillov, Sigajlov és Ivan Kara-
mazov, akiknek az agyműködése örök vizsgálati tárgy volt és marad az
európai értelmiség számára.

CRlTlCUS Ezek az alakok mindmáig aktuálisak, még ha eredeti regényvi-
láguk sok tekintetben érvénytelenné vált is. És ez megadja a lehetősé-
get, hogy drámai figurákként lépjenek színpadra, végre szabadon, ma-
guk mögött hagyva epikus romhalmazként összeroskadó regényvilá-
gukat.

FURORICUS Tehát maga a Dosztojevszkij-dramatizálások mellett sza-
vaz.

FLEGMATICUS De hiszen hazabeszél...
CRITlCUS Ezt határozottan visszautasítom. Ugyanakkor persze nem ta-

gadhatom, hogy boldogult úrfikoromban magam is készítettem egy
adaptációt az Ördögök alapján.

FURORICUS És még volt színház, amelyik bemutatta ifjúkora szeleverdi
múzsájának ezen kissé - mi tagadás - vízfejű porontyát! Teljes szellemi
súlyommal tagadom a regényadaptációk esztétikai érvényességét! És
még határozottabban opponálok, ha Dosztojevszkij-művek kerülnek a
színházi dramaturgok vágóasztalára! És megint Bahtyint idézem: az
egyenrangú szólamok polifóniája, a szerzői külső szempont hiánya
csak drámai szörnyszülöttek megteremtését teszi lehetővé.

PRUDENS Akkor engedje meg, hogy magam pedig ismét Thomas Mann-

Szakács Tibor (Aljosa), Murányi Tünde (Katyerina) és Turóczi Éva (Gru-
sa) a Dovsztojevszkij-mű játékszíni előadásán (Koncz Zsuzsa felvételei)

nal válaszoljak, aki szerint Dosztojevszkij regényei voltaképpen
„kolosszális drámák", jelenetről jelenetre megkomponálva, néhány
tébolyult napba tömörítve a lázas lüktetésű cselekményt. Valóban,
nincs még egy regényíró a világon, akinek művészetében,
komponálási technikájában ilyen végzetes szerepet játszana a
párbeszéd - így aztán ő a legnagyobb drámai szellem a tizenkilencedik
századi regény történetében.

FLEGMATICUS És be kell látnia, Furoricus, hogy még a bahtyini érvelés is
maga ellen fordítható. Maga tudatosan hallgat ugyanis az orosz esztéta
egyik nagyszerűen termékeny kategóriájáról, a karnevalizációról. Tu-
catjával lehetne idézni példákat erre az eljárásra Dosztojevszkij regé-
nyeiből. Ilyenkor az eredetileg meglehetősen szűkös szobabelsőkben
játszódó jelenet tere kitágul, és egy rendkívül mozgalmas, sokszerep-
lős, már-már operai szcéna színterévé v á l i k - karnevalizálódik. A regé-
nyekben egyre-másra előforduló botrányok éppen a karnevalizáció je-
gyében fogantak. Karnevalizáció és botrány, a lappangó feszültségek,
rejtett életproblémák, titkok hirtelen összesűrűsödése és elemi erejű ki-
robbanása - hiba lenne tagadni ezek fantasztikus színházi lehetősége-
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Trokán Péter (Iván) és Bősze György (Fjodor) a veszprémi Karamazo-
nokban

it. Aki képes lenne karnevalizált botrányok sorozatává alakítani Doszto-
jevszkij regényvilágát, az megtalálná e művek színházi megvalósításá-
nak kulcsát.

CRITlCUS Magam egyébként is különbséget tennék dramatizálás és
adaptáció között. Az előbbi nem más, mint egy regény „meghangszere-
lése", a cselekmény elviselhető időtartamúra rövidítése, a termékeny
újrateremtés igénye nélkül. Ekkor voltaképpen valamiféle mozgó ké-
peskönyvet látunk vagy - rosszabb esetben - egy klasszikus mű dia-
filmváltozatát. Ekkor a tét pusztán annyi, hogyan lehet a naturalizmus
valószínűségébe gyömöszölni az eredetileg egészen más formatörvé-
nyeket, kompozíciós technikákat alkalmazó epikus hömpölygést. A
brooki „holt színház" módszere ez - és az eredmény nemis lehet kétsé-
ges. Az általunk látott két feldolgozás közül a Kapás Dezső-féle nyilván-
valóan ezt az utat járta. A Játékszínben előadott darab így szolid, meg-
bízható szakmai szinten összeeszkábált szövegen alapszik, a cselek-
mény világos, könnyen követhető, csak a legfontosabb szereplőkre
szorítkozik, az eszmeileg legfontosabb szövegekből elhagyja Ivan poé-
máját, a Nagy Inkvizítor legendáját, és általában a szereplők pszicholó-

giájára koncentrál, éppen arra tehát, ami a leghevesebb tiltakozást vál-
totta ki Dosztojevszkijből, amikor a róla szóló kortárs bírálatokat
elolvasta. Az ilyesfajta epikus kifestőkönyvek végül éppen azt nem érik
el, ami-re oly megalapozott szakmai tisztességgel törekedtek.
Egydimenzióssá tesznek egy sokdimenziós művet, vagyis éppen a
hűség nevében árulják el azt. Zúg a pravoszláv férfikórus, az egész
nagyon mély és nagyon orosz, miközben a néző halálra unja magát, és
legjobb esetben csak néhány hitelesen megoldott színészi gesztusnak
örvendezhet. Hiszen a színész voltaképpen azt sem tudja, hogy mit kell
játszania, szerepének nincs drámai tétje, legfeljebb epikus. A játékmodor
így nem lesz más, mint emlékezés: különféle, Dosztojevszkijjel
kapcsolatos szellemi töredékek felidézése, amolyan antikváriusi
színjátszás.

PRUDENS Maga tehát azt gondolja, hogy a Kapáséval a Dan Micu-féle
adaptáció állítható szembe?

CRITlCUS Idáig azért nem mennék el. A román rendező legalább töreke-
dett valami ilyesfélére, de megállt negyedúton. Mindenesetre szimpto-
matikus, hogy nem veszi át Dosztojevszkij regénycímét, nála a darab
megjelölése pusztán annyi: Karamazovok.

FURORICUS És ez a cím egyben a rendező-átdolgozó ideologikus
üzenete. A darab szélsőségesen oroszellenes vagy pontosabban
élősdiellenes - talán ez a nyilvánvalóan politikai szurka-piszka okozhatta
példátlan romániai sikerét: az ostor nem az orosz, de a román
parazitaréteg hátán kísérelte meg allegorikusan elverni a port. Micu
akkor Gorkij gondolatát követte, aki egyenesen „karamazovizmusról"
beszélt. Már-már komikus ez az ideologikus szónokiasság az
előadásban: ha valaki egy éppen soros gaztettéről vagy alantas
gondolatáról szavaI, elég pusztán kijelentenie: „Karamazov vagyok", és
ezzel a dolog emberileg-etikailag-jellemzésileg el is van intézve.

PRUDENS Úgy látszik, mintha valóban ez lenne az előadás
alapgondolata.
De - a Kapáséval szemben - itt legalább van valamilyen gondolat,
jóllehet hiányzik a „szellem gyújtása az anyagban", amelyről kedves
Thomas Mannom beszélt éppen az adaptációkkal kapcsolatban.

FLEGMATlCUS És ez a féladaptáció dramaturgiailag végtelenül kezdetle-
ges, szinte hemzseg a gyermeteg alaphibáktól. Jó néhány mellékalakot
megtart a regényből, de mivel meg sem kísérli, hogy legalább kontúrjai-
kat megrajzolja, csak amolyan színes tömegként, egyvelegszerű díszí-
tőelemként használja őket. Mindez arra vezet, hogy tökéletesen érthe-
tetlenné válik a cselekmény, közvetlenné bármiféle emberi-színházi fo-
lyamat. Kapástól legalább kedvet kapunk az eredeti elolvasására. Nem
is csoda, hogy a feltehetően bérletes veszprémi gimnazisták nevetgél-
ve menekültek a szünetben a május 6-i előadásról.

CRITICUS Sokkal súlyosabb probléma azonban Aljosa alakjának megfor-
málatlansága. Vele egyik rendező sem tudott kezdeni semmit. Szenve-
leg, nyavalyog, dramaturgiai szerepe pusztán a rezonőr játékterére kor-
látozódik.

FURORICUS Miért, kit érdekel manapság Aljosa?! Amit maga dramatur-
giai elégtelenségként regisztrál, az voltaképpen szükségszerű hiányos-
ság és sokkal több ennél: szellemi elégtelenség. Zoszima, Aljosa - ők
Dosztojevszkij ideologikus üzenetének inkarnációi. Egyikük már szent, a
másik már elindult a szentté váláshoz vezető úton. A szent pedig nyil-
vánvalóan nem lehet drámai személy. Zoszima túl van a dráma és a re-
gény világán, és onnan a másik partról beszél vissza. Kívülálló ítélkező
tehát, mintegy a rendező véleményének szócsöve és szándéka szerint a
néző testté vált nézőpontja. Így aztán Micu következetes volt, amikor
Zoszimát és az Ügyészt egy színésszel játszatta. Ez utóbbi zárómono-
lógja már kibeszél a színpadról, a nézőkhöz szól, „hozzánk" és beteljesíti
a darab transzparens jellegét. Újságírói fogás ez, amely itt és most,
Magyarországon 1992-ben határtalan és üres gesztusként jut csak el a
nézőtérre. Ne feledjék: ez az ideológia Dosztojevszkij művészetének
legromlandóbb és csak egy valóban létező közösség számára érvé-
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Antal Olga (Grusa), Joós László (Dimitrij), Trokán Péter és Illés Györgyi
(Katyerina) a veszprémi előadásban (Ilovszky Béla felvételei)

nyes jelentéstartománya. Pontosan ez az, amihez nekünk nincs kö-
zünk, az orosz művészet „szent" megszállottsága, amelyben mindig
van valami ázsiai téboly. E tekintetben mi, magyarok már Európához
számíthatjuk magunkat.

CRITlCUS Ha a szent nem is, de az úton levő ember, Aljosa még ábrázol-
ható lenne a színpadon. De csak úgy, hogy őt külön dráma illesse,
vagyis az ő nézőpontja, életútja, fejlődésének folyamata álljon a cselek-
mény középpontjában. Ez a fejlődés viszont sokoldalú emberi kapcso-
latai, Liza Hohlakovával vívott patologikus szerelmi csatája, a gyerekek-
kel kialakult nagy közösségi élménye nélkül nem ábrázolható. Mindez
azonban nem szorítható bele egy háromórás játék kereteibe.

PRUDENS De igen, csakhogy akkor új drámát kellene írni Aljosa címmel.
Ez lenne a „szellem gyújtása az anyagban", melyről korábban szóltam.
Csak egy ilyen radikális redukció közvetíthetné Dosztojevszkij extenzív
teljességét. De ide már író kell. Mindezek alapján azt gondolom, hogy
éppen ez a Dosztojevszkij-regény a legkevésbé alkalmas színházi fel-
dolgozásra.
Két rossz Karamazov-előadás; mindamellett nem hiszem, hogy a
Dosztojevszkij-átdolgozások sora megállítható lenne. Rendezőink va-
lószínűleg azt gondolják: a nagy, egzisztenciális kérdésekkel küzdő
szellemiség már önmagában elegendő garancia egy nagy, egzisztenci-
ális kérdésekkel vívódó színház létrehozására. A magyar színház ka-
tasztrofális filozófiahiánya most így áll bosszút megalkotóin.

FLEGMATICUS Kapás merőben sültnaturalista játékmódjával szemben
Micu elsősorban képileg próbálta megformálni az előadást, az esetek
többségében azonban itt is kudarcot vallott. A Bosch-Tarkovszkij ne-
vében fogant expresszionizmust elsősorban a nyomorék zenészek
csapata képviselte. A filmes ihletésű vágástechnika azonban csődöt
mondott: a zenészekkel beráncigáltatott a színpadra egy lerobbant pia-
nínót, megnyitva ezáltal a dilettáns és tragikomikusan ügyetlen jelene-
tezések sorozatának lehetőségét. Az előadás e pillanattól az „átdíszítés
drámája' lett: a kétségbeesett színészek ide-oda vonszolták a kerekek-re
szerelt, de még így is vízilósuta pianínót.

FURORICUS „Az átdíszítés szomorújátékának" persze az volta legmulat-
ságosabb mozzanata, amikor az új jelenetet kezdő Rakityin mintegy pa-
nyókára veti az előző színben elhunyt halottat, és az immár feleslegessé
vált emberi kelléket nagyvilágias mozdulattal elhelyezi a takarásban.

PRUDENS Akkor szóljunk néhány szót a zenéről; az ideologikus-politikai
koncepció itt is esztétikai káoszhoz vezetett. A legvadabb zűrzavarban
került egymás mellé Chopin, mai tánczene, sőt még az Internacionálé
és a szovjet himnusz is!

FURORICUS Kétségbeejtő! Uraim, régóta folyó beszélgetéseink során
megfogalmazódott bennem a jámbor kérés: színházaink a jövőben tar-
tózkodjanak az ún. klasszikusok műsorra tűzésétől! Ne többé Shakes-
peare-t, Moliére-t és társait! És Dosztojevszkijt - még „módjával" sem!

Nagyműgonddal kiszívja az utolsó cseppet az üvegből, aztán színpadi-
as mozdulattal elhajítja a bokrok közé. Néhány hajléktalan azonnal az
üveg után veti magát. Csend van. Lassan hajnalodik, hamarosan nyit-
nak a presszók


