
KOMPOLTHY ZSIGMOND

HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
TIZENHARMADIK ESTE

Flegmaticus új lakásba költözött. Meghívta hát barátait egy kis esztétikai-
filozófiai csevegésre, miután megtekintették Milan Kundera Jakab meg a
gazdája - Hódolat Diderot-nak című előadását a Katona József Színház-
ban. Május tizenhatodika van, rekkenő vasárnap esti meleg. A busz sokáig
várat magára. Aztán megérkezik, tömötten, a kiizzadt dezodoroktól büdö-
sen. Flegmaticus nagyvonalú akar lenni: leint egy nem kevésbé dezodor-
szagú taxit. Kisebb diskurzus kezdődik, a sofőr ugyanis nem képes meg-
különböztetni a Lánchidat az Erzsébet hídtól. A hangulat alászáll, miköz-
ben a számla nő. Végül persze megérkeznek. Mint lényegtelent, nem is-
mertetjük részletesebben, miért nem képes a vezető ezresből visszaadni.
Flegmaticus lihegve vált egy közeli étteremben, eközben a taxióra kajánul
ketyeg.

A lépcsőházban Flegmaticus szabadkozik: a hétvégén nincs, aki meg-
csinálná a liftet. Felzihálnak az ötödik emeletre. A konyhában hatalmas
víztócsa fogadja őket, a nyitott ajtajú fridzsiderből ömlik elő.

FURORICUS Szóval a magafeledékenysége miatt most langymeleg lesz a
fröccs.

CRITICUS Megszoktuk már...
FURORICUS De olyan rossz előérzeteim voltak egész nap. Hiába, a tizen-

hármas mégiscsak szerencsétlen szám!
FLEGMATICUS Hát persze! Ez a „tizenharmadik este"! De azért üljenek

le, hozom az üvegeket.
CRITICUS Úgy tűnik, mindez meg vagyon írva odafönt...

Székek persze nincsenek, le kell ülni a földre, a kicsomagolatlan könyvhal-
mok közé

Benedek Miklós (Úr) és Blaskó Péter (Jakab)

FURORICUS Na, már kezdi! A Minden miindegy Criticus! De azt előre kije-
lentem, hogy halálosan unatkoztam a színházban. Különösen a második
rész volt meglehetősen üleppróbáló feladat. Hol a langymeleg fröccsöm?

FLEGMATICUS (kissé sápadtan) Az az Igazság, hogy a másik lakásban
felejtettem a dugóhúzót...

FURORICUS Akkor nyomja be a dugót! Csak már történjen valami!
CRITICUS Kicsit hasonlít mindez Diderot regényének felépítéséhez. Vala-

ki végre belekezdene a mondókájába, de valami, egy esemény, egy vá-
ratlan fordulat vagy pusztán az írói önkény mindig közbelép. Így a törté-
net csak szakaszosan, nem folyamatszerűen, lineárisan haladhat előre.
A regény mozaikossá válik. Ez világszemléletileg annyit is jelent, hogy
nincsenek kitüntetett mozzanatok, események, személyek, motívumok a
szövegben. Ez a Diderot-féle regény demokratizmusa, éppen az az elv,
mely A regény művészete című remek esszésorozatot író Kundera
számára kedves és alapvető volt.

FURORICUS Aláírom. De mindez még nem elég indok arra, hogy színmű-
vet kreáljon Diderot: Jacques, le fataliste című regényéből, mely a ma-
gyar fordításban a kissé suta és félrevezető Mindenmindegy Jakab meg
a gazdája titulust viseli.

FLEGMATICUS Mielőtt bekapcsolódnék a vitába, be kell jelentenem,
hogy a poharak az egyik még kicsomagolatlan bőrönd mélyén hall-
gatnak.

CRITICUS Akkor majd körbeadogatjuk az üveget! Így nem lehet beszél-
getni!

FURORICUS Ha minden meg vagyon írva odafönt, akkor az is...
FLEGMATICUS (közbevág) Elég! Vissza a maga megfogalmazatlan kér-

déséhez! Ez pedig így szól: mi volt a,hommage-on kívül Kundera mé-
lyebb indítéka, hogy színpadra vigye Diderot regényét? Vagyis: mi volt
az átgondolt művészi motiváció?
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Söptei Andrea (Agáta) és Csomós Mari (Agáta anyja)

CRITICUS Kérdezhette volna úgyis: mi volta motiváló színházi gondolat?
Most nem szeretnék belebonyolódni a regényadaptációk lehetősége-
lehetetlenségének agyongyötört kérdésébe. A lényeg: minden adaptá-
ció releváns, ha van valami új, eddig figyelembe nem vett gondolat,
amely lángra lobbantja a már egyszer más közegben megszületett
anyagot. És nem árt, ha színházi gondolat ez.

FURORICUS „Ki írt át bennünket?" - kérdi Jakab gazdája a darabban. És a
hű szolga így felel: „Egy hülye."

FLEGMATICUS No de ez csak nem válasz? - ahogy Heine mondaná. Ez
Kundera udvarlása a közönségnek. Mindenkit arra csábít, hogy „lefegy-
verző" öniróniája miatt ellentmondjanak neki. Furoricus mellett vagyok:
ha valamiből, akkor ebből a regényből soha nem lesz működőképes
színházi szövegkönyv. Éppen a Criticus által kifejtett regénytechnikai
sajátosságai miatt.

FURORICUS Idepasszolná az üveget?
FLEGMATICUS Mi?! Az istenit, ne szakítson félbe, mint Jakab a gazdáját!
CRITICUS Vagy a gazdája Jakabot...
FURORICUS Ez nem dráma, ez anekdotagyűjtemény. Egy példázathal-

maz.
FLEGMATICUS Vagy egy hangjáték. Ment is a rádióban.
CRITICUS Szerintem nincs igazuk. Mert azt állítom, hogy igenis van valami

színházi gondolat az adaptációban, amely éppenséggel a diderot-i for-
málással rokon.

FURORICUS Tudom, tudom, a brechti elidegenítési technika felhasználá-
sa. Annak hangsúlyozása, hogy színházba vagyunk; amit látunk, nem a
valóság, csak annak lejátszása, reprezentálása. Ezért kellett az elő-
adás elején behozni a díszletezőket, a súgót. És így tovább. Ám ez en-
gem az úttörő színjátszás szerényebb eredményeire emlékeztetett -
mondjuk, 1962-ben a bőnyrétalapi művelődési otthonban. Ez ma éppen
olyan „holt színház", mint amelynek ellenében egykoron megszületett.
Unalmas.

CRITICUS Maga unalmas ezzel az örökös hőbörgésével. Hát nem veszi
észre, hogy sok tekintetben Kundera igenis diderot-i szellemben járt
el?! És most nem az elidegenítő effektusokról beszélek. Ezek valóban
nem tartoztak az előadás szerencsés elemei közé...

FLEGMATICUS (közbe vág) ...nem is szólva a darabzáró bárgyú kóru-
socskáról...

FURORICUS (közbe vág) ...amelyről egyébként el sem tudom képzelni,
hogy Milan Kundera tollából származik...

FLEGMATICUS Benyomok még egy dugót.
CRITICUS Nyomjon. De azért az mégis képtelenség, hogy nem lehet ren-

desen végigmondani egy gondolatsort! A tárgyra! A diderot-i szellem az
a darabban, hogy nincsenek benne kitüntetett szerepek, hogy a szerep-
lők egyidejűleg mesélői, megformálói és alakítói is a saját történeteik-
nek. Hogy a szerepek egy bizonyos fokig és mértékben felcserélhetők. A
szereplők egyidejűleg szerzői is a drámának. Ez a Diderot-féle üdvös
esetlegesség színházi megvalósulása. Lássunk egy példát!

FURORICUS Én például meginnék egy kávét...
FLEGMATICUS Sajnos holnap hajnalig elzárták a vizet.

Rövid szünet

CRITICUS Akkor folytathatom? Nos, La Pommeraye márkinő történetéről
van szó. A regényben a hölgy bosszút áll hűtlen lovagján: egy szajhához
adatja férjül korábbi hódolóját. Mikor a Márki megtudja, hogy a felesége
korábban kurválkodott, először eltaszítja magától, ám később a nemes
szív is megköveteli a maga jogait: megbocsát az asszonynak. A
darabban ott érne véget a történet, hogy a Márki nem fogadja el felesége
korábbi szajhálkodó életét. Ám ekkor közbelép Jakab. Kijelenti, ha
tisztességes nőből válhatott valaki lotyóvá, úgy ez fordítva is
megtörténhet. A szó szoros értelmében a Márki helyébe lép, átveszi
annak szerepét, és megbocsát az asszonynak. Úgy vélem, itt Kundera
valóban mélyértelműen avatkozott bele a regénybe: az eredeti
cselekmény nem sérült meg, sőt azonos maradt, mégis új szellemi
szikra lobbantja más lángra az anyagot: Jakab plebejus-demokratikus
morálja.

FLEGMATICUS Elismerem, hogy ez a jelenet és Madame La Pommeraye
egész története valóban színház volta javából. (Mindenekelőtt persze a
nagyszerű Csákányi Eszter jóvoltából.) Ugyanakkor elfeledkezik vala-
miről. Arról ugyanis, hogy feltegye a kérdést: vajon a Fogadósné, vagyis
La Pommeraye márkinő alakítója miért ragaszkodik foggal-körömmel a
saját befejezéséhez, miért kap dührohamot, amikor Jakab a maga ple-
bejus módján megbocsátásba vezeti a végkifejletet?

CRITICUS Ez egyszerű. A márkinő bosszút akart állni, és Jakab ezt meg-
hiúsította.

FLEGMATICUS Igen, de mosta Fogadósné vagy a márkinő története ez?
Amikor a Fogadósné játssza a márkinő szerepét, a maga logikája sze-
rint azonosul is vele, át is veszi hát egyben a márkinő világszemléletét,
morálját. De ennek az identifikációnak kell legyen valami mélyebb meg-
okoltsága. Ezt csak akkor értenénk, ha a Fogadósné sorsát Kundera
legalább elemi szinten megformálta volna a darabban. Ez azonban nem
történt meg. Így a Fogadósné pusztán funkció, nem ember a drámában.
Szerepe van csupán, annyi, hogy a szerelmi morál egy újabb
példázatával álljon elő Jakab és a Gazda számára. Jakab morálját, mivel
megformált alak, értem. A Fogadósné világszemléletét nem.

FURORICUS És vajon miért ismételgeti a Fogadósné is állandóan Jakab
híres szentenciáját, a fatalizmus alapbölcsességét, hogy ti. minden, jó
vagy rossz, ami történik, már meg vagyon írva odafönt? Ez a filozófia
egyedül Jakab meggyőződése a regényben. Most szétoszlik az embe-
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rek között és így tökéletesen hiteltelenné válik, nem megszenvedett,
megélt igazság többé, de pusztán egy jól hangzó szlogen. Ennek a ten-
denciának legdurvább megjelenése az első rész zárómondata: „Mert
meg vagyon írva odafönt, hogy most szünet következik."

CRITICUS A darab nem is a fatalizmusról szól.

FLEGMATICUS Akkor minek van benne?
CRITICUS A darab a szerelmi morálról szól. Ha már itt tartunk, hadd érvel-

jek a Fogadósné-márkinő azonosulás mellett. Itt ugyanis arról van szó,
hogy az emberek felcserélhetők. Pontosabban, hogy mély összekap-
csolódások, egybecsengések vannak az egyes életsorsok között. Maga,
Flegmaticus, az emberábrázolást kéri számon. De vajon nem elég
annyi, hogy a Fogadósné mély rokonságot érez a márkinő és a saját sor-
sa között? Átveszi a másik nő morálját. Ez nem elég emberábrázolás-
nak? Ennél több csak lapos naturalizmus lenne. És amint maga mindig
hangsúlyozza: eljöttek a naturalizmus végnapjai.
És hogy miért van benne a fatalizmus? Kundera drámája éppenséggel
fatalizmusellenes. Mégis van szabad akarat. Az ember igenis felelős a
saját történeteiért. Ami itt annyit jelent, hogy képes megváltoztatni azo-
kat, képes más véget adni az eseményeknek. Az ember nem zárt, mind-
örökre magába csukódott lény. Nyitott és szabad. Többek közt ez is
Diderot szellemében fogant gondolat.

FURORICUS Igen, ez amolyan plebejus érzelgősség. Ha akarja, amolyan
68-as melankólia. A barikádok nosztalgiája. Nyúlós szentimentalizmus
ez. Engem Kundera regényeiben is rettentően zavart, hogy milyen élet-
veszélyes közelségbe került a giccshez. Úgy tűnik most számomra,
hogy a 68-as mélabú ennek a szellemi alapja. Hermann Broch azt írja,
mint bizonyára maguk is tudják, hogy a giccs nem létezhetne a giccsem-
ber nélkül. Kundera feltalálta a giccsértelmiségit. Egész művészete
ennek a baloldali giccsértelmiséginek az érzületére épül. És így van ez
a darabban is. Ugye nem véletlen, hogy Jakab és az Úr mélyen
elérzékenyülnek, amikor a szolga nélkülözhetetlenségéről esik szó?
Amikor Jakab megfogalmazza, hogy az Úr a hatalom, de ő, Jakab a
lényeg? Milyen megható, szívet melengető gondolat! Csakhogy
hazugság. Diderot regénye valóban szabad. Kundera mindössze
giccsintellektuel közönségének szolgája. Ez az Úr-Szolga viszony
valóban megérne egy darabot vagy regényt.

CRITICUS Mit acsarkodik?! A Maga radikalizmusa pusztán kétségbee-
sés! Maga még Papagenót is kilökné a Varázsfuvolából!

FURORICUS Téved! Papageno ott utópia. Jakab itt nosztalgia.
FLEGMATICUS Álljon meg a menet! Maga, Furoricus, értse meg, hogy az

utópia is fakadhat kétségbeesésből! De jó, hogy az utópia fogalmát be-
dobták a beszélgetésbe. Richard Rorty a Holmiban megjelent tanulmá-
nyában demokratikus utópiának nevezi Kundera törekvését. Sajnos,
nem tudom pontosan idézni...

FURORICUS Tudjuk, tudjuk, el van csomagolva... Olvastam én is. De
Rorty téved: „demokratikus utópia" ez valami szentimentális lázálom.
Kundera hazudik, és a darabja is csupa hazugság. Ehhez ragaszko-
dom!

CRITICUS Akkor most gondoljon Jakabnak és az Úrnak a gyermekeire!
FURORICUS Gondolok! De vajon nem lapos és ízléstelen megjegyzés az,

miszerint minden emberi történés legrosszabbik vége egy gyerek meg-
születése? Ezt a maga Jakabja mondja!

CRITICUS Hát nem látja, hogy ez pusztán egy szomorú-önironikus végkö-
vetkeztetés? Hát mindent komolyan vesz, ami elhangzik a színpadon?
A két férfi sorsa közti mély párhuzamosság, hogy mindketten barátjuk
szeretőjével háltak, és mindkét éjszaka eredménye egy-egy gyerek.

Benedek Miklós és Blaskó Péter (Koncz Zsuzsa felvételei)

FLEGMATICUS Ez persze nincs benne a regényben. Ott csak az Úrnak
születik gyermeke.

CRITICUS Éppen ez Kundera nagyszerű leleménye. Hiszen a Jakabnak
tulajdonított gyerek valójában a barátjáé, az Úrnak ítélt gyerek valójá-
ban a vetélytársáé. Ez a végtelenül szomorú közös igazsága darabban!
A becsapottság közös elvállalása! És ez igenis mélyen demokratikus!
Ehhez meg én ragaszkodom!

FURORICUS Akkor maga is giccsértelmiségi!

Vadul néznek egymásra, kezük ökölbe szorul. Ám ebben a pillanatban ki-
alszik a villany. „Áramszünet" - motyogja Flegmaticus maga elé. És most -
csak Furoricus számára láthatóan - megjelenik a halott Prudens szelleme

PRUDENS SZELLEME Gyere velem! (Int Furoricusnak)
FURORICUS Nem! Még élni akarok!
PRUDENS SZELLEME Gyere! Nincs kivel beszélgetni! Nagyon unatko-
zom o d a á t . . .
FURORICUS És a többiek?
PRUDENS SZELLEME Majd rájuk is sor kerül... Gyere!

Most kigyullad a fény. Criticus és Flegmaticus kétségbeesetten kiáltanak
fel: szívére szorított tenyérrel Furoricus holtan fekszik a kicsomagolatlan
könyvhalmokon

CRITICUS Mintha csak sejtettem volna... Ma úgy beszélt, mint aki az
életéért harcol.


