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Egy közülünk való
Félkegyelmű

Dosztojevszkij-adaptáció
a kecskeméti Katona József Színházban

A kecskeméti Miskin herceg nem bolond,
nem Krisztus és nem Don Quijote.
Egyszerűen más, mint a többiek. Az ön-
zés, a kufárkodás, a humanista értékek
devalválódásának közegében az általános
magatartásnormákkal ellentétben
megmaradt gyerekembernek. Azaz Em-
bernek. Ettől a többiek szemében kissé
bolondos, szent és különc. Azaz fél-
kegyelmű. Úgy, ahogy Dosztojevszkij
megírta. Vagy legalábbis csaknem úgy.

A dramatizálás buktatói

Dosztojevszkij minden művét - A Ka-
ramazov testvérek kivételével - az elkép-
zelései és képességei közötti megalkuvás
termékének tekintette. Hogy ezt a szigorú
önmegméretést mennyire igazolta az
utókor ítélete, az más kérdés, ám az
irodalomkritikusok szinte egybe-hangzó
véleménye szerint A félkegyelmű
kompozíciós szempontból valóban nem a
legtökéletesebb regénye az írónak. Az
első kötet izzó drámaiságával szemben a
további három kötet látszólag szertelenül
bőbeszédű. Mégis az európai irodalom és
gondolkodás fejlődését kétségtelenül
befolyásoló mű A félkegyelmű. Azzá teszi a
három főszereplő - Miskin herceg,
Rogozsin és Nasztaszja Filippovna -
végzetes szerelmi története, az őket
körülvevő új Oroszország kapitalizálódó
világának kíméletlen erkölcsi rajza és az a
gondolati rendszer, amely egy átmeneti
korban a különböző etikai alapokon álló
emberek, csoportok közötti
konfrontációban alakul ki, s amelynek
lényege Miskin herceg alakjában,
magatartásában összpontosul. Fehér
Ferenc szerint a herceg a szeretet-etika
passzív-misztikus formájának testet öltött
csődje. E szeretetetika lényege : a Ne ítélj
!-elv. Mivel a herceg nem ítél, s mivel
előre megbocsátja a meg sem bánt tettet,
jó lelkiismeretet teremt a következő
gazsághoz. Sőt, közvetve vagy
közvetlenül részese, előidézője a
gazságoknak. Miskin csak az igazi élet
vágyát tudja az emberekben felkelteni,
beteljesülésének megvalósításához vagy
elősegítéséhez nincsenek erői. Azaz a
passzív jóság, megbocsátás, a kívülállás

sem pozitív példává, sem másokat
megváltoztató tetté nem válik. Így ön-
magának, s az általa képviselt elveknek,
magatartásformáknak életidegenségénél
fogva - el kell pusztulnia.

Dosztojevszkij ebben a regényében
máig érvényes módon a legsúlyosabb
emberi kérdésekkel nézett szembe, ne-
vezetesen az önmegvalósítás, az ember és
ember közötti tiszta kapcsolatok lehe-
tőségének, az egyén és a közösség viszo-
nyának kérdéseivel. Az elmúlt száz év-
ben semmilyen filozófiai irányzat, iskola
nem tudta ezeket a kérdéseket megkerül-
ni, s ebből következően magával a dosz-
tojevszkiji életművel való szembenézést
sem. Talán ez lehet az egyik magyarázata
annak is, hogy Dosztojevszkij műveiből
oly sok film és színházi adaptáció
készült, hiszen a társművészetek alkotói
sem vonhatták ki magukat a művek és
filozófiájuk hatása alól.

A Dosztojevszkij-adaptációk kulcs-
problémája a művek sokrétűségének
visszaadhatósága. Irodalomtörténészek,
kritikusok kimutatták, hogy e művek
külső és belső szerkezeti sajátságaik
folytán szinte kínálják magukat a dra-
matizálásra, ugyanakkor csaknem meg-
oldhatatlan dramatizálási feladatot jelen-
tenek. Tíz évvel ezelőtt A félkegyelmű
Tovsztonogov-féle átdolgozásának nem-
zeti színházi bemutatójáról írva Létay
Vera (az ÉS-ben, illetve az Igent és nemet
mondani-kötetben megjelent kritikájában)
és Majoros József (a SZÍNHÁZ 1969. 7.
számában megjelent írásában) egy-mást
kiegészítve fejtette ki e dramaturgiai
csapda lényegét. A regény átdolgo-
zásakor magától értetődően a Miskin -
Rogozsin-Nasztaszja szerelmi tragédia
lesz a drámai mag. Am ha ezt a szálat
kiemelik a regényből, ez csupán egy ér-
dekes, lélektanilag kitűnően felépített
egyedi tragédia, de elveszti az epika adta
beágyazottságát, és ezáltal az általános
emberi szféráját. Dosztojevszkij tökéletes
lélektani elemzésének köszönhető, hogy
még így, csonkán dramatizálva is áttűnik,
helyenként átsüt az általános emberi
tartalom, de természetesen a maga
komplexitásában nem jelenik meg. Éppen
ezért a dramatizálások hatásfoka
alapvetően attól függ, mennyire sikerül a
regény mellékszereplőit ténylegesen,
nem statisztaszerepre kárhoztatva át-
menteni, s ezáltal mennyire sikerül a
három ember szerelmi drámájának tár-
sadalmi és gondolati hátterét megterem-
teni.

Tovsztonogov és Száraz György

Annak idején a Tovsztonogov-féle át-
dolgozás pozitív kritikai visszhangot
váltott ki. Általában elismerték, hogy a
rendező-átdolgozó roppant gondosan,
értőn és az író iránti tisztelettől vezérelve
választotta ki a drámai csomó-pontokat,
ugyanakkor jócskán akadtak olyanok is,
akik hiányolták vagy kevesellték a
főszereplőket körülvevő társaság
szerepét, súlyát. Az adaptációban a
regény társadalmi körképéből csupán egy
kis szelet jelent meg: Jepancsin és
Ivolgin tábornokok családja és köre,
illetve Rogozsin és haszonlesője, Le-
begyev, mivel a tovsztonogovi drama-
tizálás csak a három főszereplő viszo-
nyának alakulását kísérte végig. Az
epikai alap hangsúlyozására a darab a
helyre, időpontra, előzményre utaló
információkat narratív módon közölte. Jó
pár szituációba helyezhető epizódról
csupán mesélnek a szereplők, ezáltal a
nagy, zárt jelenetek legtöbbje kissé
hosszadalmassá, drámailag erőtlenné
vált. Találóan jegyzi meg Létay Vera a
már említett kritikájában : „a cselekmény
összhatása valami múlt századi
romantikus opera szövegkönyvét idézi."

Kecskeméten Száraz György adap-
tációját játsszák, de pontosabban fogal-
mazunk, ha azt mondjuk, hogy Száraz
György és a rendező, Beke Sándor közös
színházi munkájából született meg a
drámai verzió.

Száraz György megtartotta a tovszto-
nogovi dramatizálás struktúráját, jele-
netezését, azok a jelenetek, amelyek ab-
ban szerepeltek, nála is helyet kaptak.
Am ez a jelenetsor jóval sűrítettebb, mint
Tovsztonogové, ráadásul ezt kiegészíti,
szétszabdalja sok apró jelenet, amely
előre és visszamenőleg értelmezi,
árnyalja, ellenpontozza vagy kiegészíti a
fő cselekményt. Ennek következtében
megváltoznak az eredeti jelenetsor belső
erővonalai. Száraz György
dramaturgiailag következetesen és pre-
cízen megvalósítja azt a műszervező lé-
nyeget, miszerint Miskin herceg csupán a
többiek viszonylatában létezik. Miskin
nem cselekvő ember, ám puszta jelen-léte
átrendezi az emberi erőviszonyokat. Ez
az átrendeződés a drámában úgy jelenik
meg, hogy Miskin herceg kettős
konfliktusgyűrű szorításában, közép-
pontjában áll. Egy szűkebb körben ta-
lálható Rogozsin, Nasztaszja Filippovna, a
főszereplővé tett Aglaja és Ippolit, a
tüdőbajos diák. Miskin csodálja Nasz-
taszját, tiszteli Agláját, testvéréül fogadja



Rogozsint, megértőn közeledik Ippolithoz,
de ez a szeretetközpontú maga-tartás a
legvégletesebb reakciókat váltja ki
belőlük: a szeretet és a csodálat a gyű-
lölettel és megvetéssel párosul, az egyes
emberben az ellentétes érzések állandó
gyürkőzése adja a legfőbb drámai fe-
szültséget, s az érzések és indulatok pil-
lanatnyi jó vagy rossz konstellációja
okozza a még jóvátehető vagy már vég-
zetes tragédiákat. De ezeket a tragédiákat
nemcsak Miskin lénye, sugárzó tisztasága
váltja ki, hanem a külső kört alkotó, a
herceget s a belső kört képező szereplőket
egyaránt meghatározó társa-dalmi közeg, a
többiek. Az ő önzésük, kapzsiságuk,
kereskedőmentalitásuk, pénzimádatuk,
kisszerűségük, érzelem- és
gondolatszegénységük, értetlenségük az,
ami a herceget félkegyelműnek láttatja, s
ez az, amitől szabadulnának a herceg
vonzásába kerülők, ha tudnának, s ha
Miskin reális alternatívát kínálna nekik.

Ez a szigorú belső konstrukció nem
kevésbé szigorúan felépített külső szer-
kezetben jelenik meg. Ez a szerkezet jelzi
az események lefolyásának tragikus
elkerülhetetlenségét, és felvillantja a mo-
tiváló tényezőket is. Ez a hatás, vala-mint a
már jelzett sok apró jelenet szaggatottá,
kissé sejtelmessé, rejtélyessé teszi a művet.
Számos olyan epizód van a darabban,
amely önmagában nem kap értelmet, csak
a többi viszonylatában válik hangsúlyossá,
avagy hangulati elő-készítése vagy
levezetése egy másik, a cselekmény
kimenetelében döntő jelenetnek.

Nézzük meg, hogyan érvényesül ez az
első kilenc jelenetben. A darab elején fehér
ruhás kislányok fehér koporsót hoznak be,
virágszirmokat szórnak rá, megjelenik
Miskin útipoggyásszal, elbúcsúzik a
kislányoktól, és megvallja: őket, a
gyerekeket szereti igazán, a fel-nőttek
világában idegen, úgy érzi, maga is gyerek
maradt. Aztán Miskin egy vonatfülkében
ül, egyedül. A háttérben egy férfit valami
ékszerhistória miatt egy idősebb ember,
feltehetően az apja ver. Ismét a vonat.
Miskin felidézi egyik élményét, egy
kivégzést. Majd Nasztaszja és kitartója,
Tockij, alkusznak : hetven-ötezer rubelért
a nő ahhoz megy férjhez, akit a férfi
számára kiszemelt, ezzel a viszonyuknak
vége. Ismét a vonaton: Rogozsin és a
hozzá csatlakozó Lebegyev
megismerkedik Miskin herceggel,
megkezdődik a tulajdonképpeni ex-
pozíció, megismerjük a szereplőket, vi-
lágossá válik, ki és miért verte meg Ro-

gozsint, ki az a Nasztaszja Filippovna stb.
Megérkeznek az állomásra. Egy részeg
katona ezüstként egy ónkeresztet sóz
Miskinre, ami aztán a második részben
kap fontos funkciót, amikor a két férfi
testvérül fogadja egymást. Egy nihilista a
modern civilizáció borzalmairól szónokol,
Ippolit mindenkit meg-hív a temetésére.
Ez a kép fogadja Miskint a hazájában. S
arra a felkiáltásra, hogy „Íme, ez
Oroszország", Miskinnek ez a
kulcsfontosságú mondat a válasza: „Nem
tudom. Én nem ítélhetek ..."
Jepancsinékhoz, távoli rokonaihoz
érkezve, Miskin félszegen viselkedik a
női társaságban; élményeiről mesél, a
baseli szamárkiáltásról, ismét a kivégzés-
ről, majd egy boldog pillanatáról, arról a
svájci szerencsétlen lányról, akit a faluja
kitagadott, de az ő szeretete, meg-

értése, s ennek következtében a köréje
gyűlt gyerekek szeretete a lány életének
utolsó napjait széppé tette. Emlékezzünk :
a lány temetési epizódjával kezdődött a
darab! Az emlék felidézésével felerősödik
az expozícióban megfogalmazott, Miskin
gyermeki elfogulatlanságának,
tisztaságának motívuma. Ebből az
alapállásból fejti ki a herceg azt, hogy
Aglaja csaknem olyan szép, mint
Nasztaszja Filippovna, s ezzel indítja el a
tragédiák sorát. Ugyancsak ebben a je-
lenetben hangzik el a dosztojevszkiji etika
egyik lényeges mondata: „A szépség -
hatalom."

Így fonódnak össze az epizódok az
egész darabban. Így válnak Ippolit villa-
násnyi megjelenései, keserű megállapítá-
sai a herceg viselkedésének kritikájává.
Amikor Miskin megakadályozza Gányát

Miskin herceg: Reviczky Gábor



abban, hogy megüsse nővérét, Ippolit
megkérdezi tőle: „Ön hisz az Ördögben?
Az önpusztítás törvénye és az ön-
fenntartás egyformán erős az emberben.
Az ördög is uralkodik a világon..." Erre
rímel Rogozsin kérdése, amikor keresztet
cserélnek: „Mondd csak, hiszel te
Istenben?" A regényben erre bonyolult
válasz következik, a darabban tétova
válaszkísérlet. A jelenet és Mis-kin
rosszulléte után Ippolit elmeséli, hogy
néz ki egy Holbein-kép megfeszített
Krisztusa. A megkínzott, felpuffadt,
csupa seb arc látványának hatására kérdi:
„Hogy hihették a tanítványai egy ilyen
hulla láttán, hogy feltámad ?" Ezek az
apró villanások a dramatizálás szelekciós
elve miatt sokkal nagyobb súlyúvá
válnak, mint a regénybeli helyükön. Így
értelmeződik Miskin messianizmusa,
illetve annak kritikája.

Az értelmezés és a kiemelés sajátos pél-
dája az a darab tengelyébe állított vallo-
más, amit Lebegyev Miskin herceg
rosszulléte után tesz. Ez egyrészt ponto-
san megfogalmazza azokat az ambivalens
érzéseket, amelyeket Miskin előhív a
környezetéből, másrészt azzal, hogy ép-
pen Lebegyev, a minden h a s z o n é r t
csúszómászóvá váló emberroncs mondja
ki a „Nálam a szó is, a tett is, a hazugság
is, az igazság is mind-mind együtt tel-
jesen őszinte" - szavakat, Miskin herceg
közvetlen felelősségét exponálja.

A darab végkifejlete ezt a közvetlen
felelősségérzetet teljesíti ki. Azt ugyanis,
hogy nem választható szét - s korunkban
különösen nem - a tettek végre-
hajtójának és közvetett vagy közvetlen
sugalmazójának felelőssége. Nem kisebb,
de nem is nagyobb bűnös Rogozsin, mint
Miskin herceg, pedig ő nem tett semmit,
és nem ő bujtotta fel Rogozsint. Mégis,
mivel miatta, a passzivitása miatt történt
meg a gyilkosság, nem lehet őt sem
felmenteni. Erre a fel-menthetetlenségre
utal Ippolitnak a második részben
elhangzó csaknem vala-mennyi
megjegyzése és tragikomikus,
ugyanakkor jelképes öngyilkossága is.
Ezt tetézi be a darabzáró monológ, ami-
kor Nasztaszja holttesténél valóban test-
vérként kucorog Rogozsin és Miskin, és
együtt várják a tett felfedezését. Eköz-
ben, szinte önmagának mondja Miskin a
darabon végighúzódó kivégzésmotívum
lezárásaként a következőket: „A
legnagyobb, a legerősebb fájdalmat az
okozza, hogy biztosan tudod: egy óra
múlva, aztán tíz perc múlva, aztán fél perc
múlva, aztán már mindjárt, már most ki-
repül testedből a lelked, nem leszel többé
ember, ez már most egészen biztos. Itt
ítélet van, és épp abban rejlik a
legszörnyűbb kín, hogy biztosan nem
menekülsz meg, ez a leggyötrőbb kín a
világon ..."

Az előadás

Az előadás pontosan megvalósítja a dra-
maturgiai modellt, az egyik a másikból
következik, sőt láthatóan számos dra-
maturgiai megoldás a választott szín-
padi stílusból következik. Különösen
akkor érezhető ez, amikor a regényben
vagy a Tovsztonogov-féle adaptációban
csupán említett vagy elmesélt epizódok
itt színpadi szituációba kerülnek. A má-
sodik rész például egy némajelenettel
kezdődik. Egyházi zenére bejön egy
pópa, valamint menyasszony-vőlegény-
ként Nasztaszja és Rogozsin. De Nasz-
taszja kitépi kezét Rogozsinéból, és el-
rohan. Ez megismétlődik a darab végén,
a gyilkosság előtt, ám ekkor Mis-kin
herceg a vőlegény, és a háttérben
Rogozsin ugrásra készen várja Nasztasz-
ját. Az ismétlődésből, valamint a két
jelenet között lejátszódott eseményekből
mindenki számára világos, hogy ez a vi-
szony megoldhatatlan, Nasztaszja nem
tud választani a két férfi között, az eskü-
vők nem oldanak meg semmit, nem ma-
rad más hátra, radikális módon kell lezár-
ni a konfliktust.

Az előadás egyik leglényegesebb for-
mai problémája a tér megkomponálása.
Lukács György 1 9 5 1 -e s
Dosztojevszkij-tanulmányában írja:
„»Mindannyian mintha vasútállomáson
lennénk « - mondja egy mellékszereplő
az emberek-ről. Ez a kép Dosztojevszkij
világának életérzését egészen általános
érvénnyel fejezi ki. Az emberek
tulajdonképpen nem a jelenben élnek,
hanem a döntő, nagy fordulatra való
feszült várakozásban. Am ha ez a
változás megtörténik, a lelki élet
szerkezetében akkor sem áll be lényeges
módosulás. Az egyik álom a valóság
érintésétől szétszakad, meg-semmisül, és
új álom keletkezik a várva várt
fordulatból. Az egyik vonat elhagyta a
pályaudvart, várjuk a következőt, de a
pályaudvar marad : átmeneti állapot."
Ugyanerről Tovsztonogov így ír: „A re-
gény olvasása közben felfigyeltem arra,
hogy sok esemény, beszélgetés útköz-
ben történik ... De hogyan fejezhető ez ki
a színpad nyelvén ? Az első ösztönös
gondolat: forgószínpad segítségével! Am
ekkor a külső dinamika ellent-mondásba
került volna Dosztojevszkij hőseinek
feszült lelki életével, s a meg-oldás túl
nehézkes lett volna. Ehelyett a
mozdulatlan színpad keretein belül, a
szakadatlan mozgásban levő szereplőkre
épülő képek között hoztam létre kap-
csolatot: három mozgó függöny és ajtó
jelezte mindig a cselekmények helyét,

Reviczky Gábor (Miskin) és Szirtes Ágnes (Aglaja) A félkegyelmű kecskeméti előadásában



s mintegy Miskint kísérve léptünk át a
képekből a közjátékokba s onnan a
következő jelenetekbe."

Beke Sándor és a vendégként a szín-
padteret tervező Otto Sujan, a pozsonyi Új
Színpad szcenikusa a tovsztonogovi
koncepciót tette magáévá. Fekete tónusú,
mélységben és magasságban tagolt,
többszintes, ugyanakkor üres teret
képeztek. Az előszínpad dobogója a vonat
és a vallomásértékű megnyilatkozások
színtere. A színpadot egy magasban
húzódó, fekete, lábakon álló járda-folyosó
keretezi, amely elöl, jobbról és balról
lépcsővel záródik. Ezen jelenik meg
Nasztaszja, amikor Aglájához írt leveleit
mondja cl, itt zajlik le Ippolit
„öngyilkossága". A hídszerkezet alatt,
hátul, a színpad mélyén, az elöl folyó
cselekménnyel szimultán játszatja a
rendező Nasztaszja és Miskin első ta-
lálkozását, itt húzódik meg Rogozsin
bandája, itt verik meg a darab elején
Rogozsint stb. Ebben a vasszerkezetben
van valami a Lukács György által elemzett
állomáshangulatból meg a tovsztonogovi
folyosó-lépcsőház labirintusból is. Az
előadás nagy része egy-egy bútor
segítségével az előszínpadhoz képest emelt
középső téren játszódik. A tér-
konstrukciótól idegenek azonban a stili-
zált-kasírozott, hálóval bevont fák, vagy a
festett háttérdíszlet.

Miskin - akárcsak Tovsztonogovnál -
szinte soha nem hagyja el a színpadot, a
jelenetek folyamatosan mintegy áttűnve
követik egymást. A váltásokat a rendező a
kísérőzenére bízza. Selmeczy György
instrumentális és elektronikus
effektusokból építkező mai hangvételű
zenéje kétségkívül hatásos, profi munka.
Am stílusa, intenzitása elüt az előadás
hangvételétől, néha már-már önálló életet
él a zene, és elnyomja a jeleneteket. Az
előadás egészének visszafogottságához
képest ez az effektus teátrális. Csak-úgy,
mint az előadás jó néhány szcenikai
megoldása, a jelenetek sokszor öncélúan
szép világítása, illetve az előadás befeje-
zése: a fémhídon ismét megjelennek a
kislányok - most fekete ruhában -, és a
színpad közepén fekvő Nasztaszja holt-
testére virágszirmokat hullajtanak.

Ugyancsak sikerületlen az általam külső
körnek nevezett környezet ábrázolása.
Nem kapjuk meg az egyes figurák egyé-
nített rajzát, a színészek csupán staffázst
alkotnak, emiatt légüres térben mozog a
cselekmény, s magára marad a Miskint
játszó színész. Ebben szereposztási gondok
éppenúgy közrejátszhattak, mint az,

hogy a társulat egésze nemigen beszéli azt
a színházi nyelvet, amit a főszereplőkkel
együtt a rendező. Ebből részint
stíluszavar, részint erőtlen megoldások
születnek. Például Lengyel János (Le-
begyev) és Major Pál (Ivolgin tábornok)
az erőteljes, harsány, szinte karikírozó áb-
rázolásmód eszközeivel él. Ez ebben az
előadásban határozott stílustörést jelent,
ám elképzelhető egy olyan megközelítés
is, amelyben a társadalmi közeget ebben a
stílusban ábrázolják. Ez azonban nincs
eldöntve.

A színészi alkotómunka

Az előadás egyik legnehezebben meg-
közelíthető figurája Ippolit. Ugyanis ez
valójában nem hús-vér ember, sokkal
inkább Miskin herceg szellemi-gondolati
ellenpontja, s mint ilyen nem kerül drámai
szituációba, rezonőrré válik. Jeney István
azonban félelmetes, titokzatos, keserű,
kikezdhetetlen logikájú alakká gyúrta
Ippolitot. Magasan gombolt, hosszú,
fekete, testhez simuló kabátban tűnik fel,
követi Miskint, keze a zsebében, kimért,
nyugodt a mozgása, akárcsak száraz
beszéde, csillogó szem-üvege mögül izzó
a tekintete. Kimértségében is fröcsköl az
indulat, amikor Miskinről beszél: „Az
ingatag erkölcsi alapon álló emberbarát az
emberiség kannibálja. Gyűlölöm,
mindenkinél jobban gyűlölöm, maga
szirupos, jezsuita lélek, félkegyelmű
emberbarát."

Jeney ugyanakkor megpróbálja elját-
szani azt a fiatalembert is, aki a herceg
hatására rájön, hogy még a betegsége
miatt megrövidült életet is képtelen le-élni
a hazug és kibírhatatlan társadalmi
közegben. Ezért határozza el az öngyil-
kosságot. „Az öngyilkosság az egyetlen,
amit még a magam akaratából megtehe

tek. Élni akarok a tett utolsó lehetőségé-
vel! A tiltakozás néha nem csekély dolog
. . ." E vallomás a konkrét színpadi
szituáción túl, jelképes tartalmúvá válik.
Nem kevésbé az öngyilkosság végre-
hajtásának módja. A hídon egy pillanatra
tűnik csak föl Ippolit, pisztolyát homlo-
kához emeli, összeesik, ám a pisztoly nem
dörren. A fény kialszik. Megtörtént az
öngyilkosság vagy nem? Játék, újabb
kacérkodás volt ez a halállal vagy balsi-
ker? Avagy a miskini szeretetelv leszerelő
hatásának kivetülése? A pillanatnyi
epizódban számos kérdés sűrűsödik.

A dramatizálás megnövesztette Aglaja
szerepét, ezzel egyrészt Nasztaszja igazi
vetélytársává vált a figura, másrészt ki-
egyenlítettebbé, kibogozhatatlanabbá
alakult a Miskin herceg köré fonódó
konfliktuskör. Mindkét nő szereti Mis-kin
herceget, ám ő egyikük szeretetét sem
tudja úgy viszonozni, ahogy elvárnák.
Szirtes Áginak kétszeresen nehéz helyzete
van. Egyrészt hosszú ideig csak a
jelenlétével, mozdulataival s nem szö-
veggel kell súlyt adnia szerepének, s
később is csupán a direkt érzelmek -
veszekedések, gúnyolás - mögött ér-
zékelteti valódi vonzalmát, másrészt
Szakács Eszternek kell egyenrangú part-
nerévé válnia. A színésznő dicséretére
legyen mondva, jórészt győzi erővel a
kettős feladatot. Érdekes, hogy éppen a
nehezebbnek tűnő első részben erő-
teljesebb. Ahogy Miskinre néz, mi-
közben az a kivégzésről beszél, tekintete
későbbi magatartását is előlegezi. Ez a
nézés visszatér a csúfosan végződő
leánykérési jelenetben, ám ekkor már a
vesztes pillantása is benne van. A rap-
szodikus leányalak váltásait többnyire
pontosan, de jobbára még csak külsőd-
legesen tudta megoldani a színésznő.

Szakács Eszter (Nasztaszja Filippovna) és Blaskó Péter (Rogozsin) a Dosztojevszkij-adaptációban
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ember. Iglódi István tíz évvel ezelőtti
képén szinte csak a szemek látszanak,
csupa csodálkozás, értetlenség ez a te-
kintet. Szmoktunovszkij képe merő át-
szellemültség. S végül negyediknek
Reviczkyé. Az ő Miskinjének a tekintete
tiszta. Gyermekien tiszta. És szomorú. És
megértően okos. Mozdulatai viszont kissé
tétovák. Mint a kamaszokéi. Zavarja a
teste, a keze, a lába. Csak olyankor lesz
határozott a mozdulata, amikor cselekednie
kell. Ezt oly magától értetődően teszi,
amilyen bávatagon létezik máskülönben.
Amikor le akarja fogni Gánya vagy
Radomszkij ütésre lendülő kezét, semmi
teátrális gesztus nincs a mozdulatban.
Megszólalásai is kissé bizonytalanok.
Amikor beszél, nem lehet nem rá figyelni.

J

Szakács Eszter Nasztaszja Filippovnája
özönséges és fenséges, kiismer-hetetlen
s gyermeki, kiszolgáltatott és mindenkit

kezében tartó, büszke és megalázott
gyszerre. Sistereg körülötte minden,
mikor a színen van, s ha nincs,
yomasztóan hiányzik a démonikus
zépsége. Ebben az adaptációban értelem-
zerűen visszafogott Nasztaszja szerepe,
zakács ennek megfelelően illeszkedik az
lőadásba. Soha nem tolakszik az elő-
érbe, mégis ő az, aki irányítja az esemé-
yeket. Elhisszük neki, hogy Nasztaszja
lyan vonzerővel rendelkezik, amely
emcsak a környezetébe kerülő férfiakat
orgatja ki önmagukból, de Miskin
ercegben is gyökeres lélektani változást
déz elő. Tökéletes érzelmi ellen-pontja

iskinnek. Ha Miskin sorsa a jóság
letképtelenségét példázza, úgy
asztaszjáé „A szépség - hatalom" gon-
olatét. Szakács tökéletesen ábrázolja
asztaszja hányódását, vívódásait, kettős

ermészetét, azt, hogy ő nemcsak áldozata
nnek a tragédiának, de rész-ben okozója
s.
Blaskó Pétert sem alkata, sem eddigi

zerepei alapján nem vélnénk a regénybeli
ogozsinnak. Mégis megtestesíti a ro-
ozsinizmus lényegét. Az első jelenetben
ég hatalmas bundában jelenik meg,

zzel teremti meg a figura robusztusságát.
ésőbb már nem kell a bunda; fenn-

artások nélkül elhisszük neki Rogozsint.
laskó főleg a figura érzelmi ki-

zolgáltatottságát hangsúlyozza, azt,
ogy hol Miskin, hol Nasztaszja hatása
lá kerül. Blaskó Rogozsinja Miskinnel
aló első találkozásakor csaknem olyan
yíltszívű, mint a herceg. Nem véletlen,

hogy rögtön megszeretik egymást, és
megérkezésükkor már felmerül bennük a
testvérré fogadás gondolata. Rogozsin
egyre inkább eltávolodik a hercegtől,
szabadulni azonban nem tud tőle. Közös
jeleneteikben Blaskó mindig fentről indít,
mintha ő lenne fölényben a herceggel
szemben, a jelenetek végére azonban
lecsendesedik, Rogozsin újra meg újra
hatása alá kerül Miskin lényének. Ebből a
szempontból a már többször említett
keresztcsere-jelenet Blaskó alakításának
csúcspontja. Más a viszonya
Rogozsinnak Nasztaszjához. Blaskó ra-
jongva csüng Nasztaszján, az a mohó
bírnivágyás hajtja Rogozsinját, amely-
ben egyenlőségjel kerül a nő és a száz-
ezer rubel közé. Kezdetben magabiztos ez
a Blaskó-Rogozsin, bár Nasztaszja egy-
egy rendreutasítására úgy hunyászkodik
meg, mint egy kutya. Később ebből a
kutyahűségből csak a tekintet marad meg.
Ahogy átcsapnak a figura feje fölött az
események hullámai, Blaskó mind
hátrább szorul a térben is, mindinkább a
sarokból, a fémszerkezet „barlangjából"
követi, figyeli Nasztaszja mozgását, ám
ha kell - mint például a Miskinnel való
esküvőkor - kéz-nél van. A sötétben, a
félhomályban meghúzódó színésznek
sokszor csak a szeme világít, tekintetében
a változatlan rajongás, ám az egyre fogyó
remény is kifejeződik.

Miskin herceg: Reviczky Gábor. Három
Miskin-kép van előttem. Gérard Philipe
alig huszonnégy évesen egyik nap Camus
Caliguláját, a másik nap Miskin herceget
játszotta. Miskinje gyér szakállú, zavart
tekintetű, bizonytalan

Igaza van Jepancsinának, amikor lányait
feddve kijelenti: „A herceg élvezetesen ad
elő." Mégis mintha nehezére esne
megszólal-ni, mintha félne, hogy
megszólalásai újabb félreértésekre
adhatnak alkalmat. Nem ok nélkül fakad ki
Aglaja kezének megkérésekor: „Én a
társaságban fölösleges ember vagyok!"
Ám a meg-szólalásnak is lehet tettértéke.
Ilyen az, amikor Nasztaszja őrjöngve kérdi
az őt körülvevő férfiaktól, hogy ki venné el
őt feleségül, a kitartott, feslett életű, rossz
hírű- nőt. Mindenki elhúzódik tő-le.
Reviczky valahol a többiek háta mögül,
félig takarva nagyon halkan, de roppant
belső intenzitással tudja kimondani a
jelenet hangulatát megfordító szót: „Én."

Ez a szó éppen olyan, mint az előbbi
kézlefogások. A ritkán bekövetkező aktív
pillanatokat leszámítva Reviczky figurája
csupa belső remegés, ahogy történnek
körülötte az események, úgy válik egyre
bezárultabbá, védtelenebbé.

Miskin herceg csak a többiek vi-
szonyrendszerében létezhet, tehát olyan
mértékben bontakozhat ki a figura, ami-
lyen mértékben a többi szereplő erre
lehetőséget teremt. Ugyanakkor Miskin
herceg nélkül minden másképpen zajlana,
tehát potenciálisan ő az események
szervezője is. Ezt a kettősséget, hogy a
herceg egyszerre létrehozója és elszen-
vedője a szituációknak, mesterien, tet-
tenérhetetlen színészi eszközökkel oldja
meg Reviczky. Végső soron rajta áll vagy
bukik az előadás. Hiába a precízen
felépített mű, hiába a koncepciózus
rendezés, mindezek kibomlása, valóra-
váltása a Miskint játszó színésztől függ.
Reviczky az előadás nagyon kényes, ki-
egyensúlyozott mechanizmusát gondo-

elenet Dosztojevszkij: A félkegyelmű című drámából (Iklády László felvételei)



latilag és művészileg tökéletesen és
biztonságosan „irányítja".

Miskin finoman, de határozottan ki-kéri
magának azt, hogy Gánya fél-
kegyelműnek tartsa. Reviczky alakítá-
sában Miskin valóban nem félkegyelmű.
Olyan ember, akinek másként jár az esze,
mint a többieké, aki más következtetéseket
von le a jelenségekből, mint mások,
akinek a kanonizálttól el-térő etikai
normái vannak, aki a legjobb szándék
mellett sem képes eligazodni a számára
felfoghatatlan világban. Ennek a
magatartásnak az életképtelenségét,
ugyanakkor vitathatatlan szépségét
mutatja meg a színész.

Az előadás legmegrázóbb jelenete a
befejezés, amikor a két férfi, Rogozsin és
Miskin, Nasztaszja holttesténél gyer-
mekként egymáshoz bújva végleg egy-
másra talál. Nem lehet tudni, ki a nagyobb
beteg, Blaskó Rogozsinja vagy Reviczky
Miskinje. Egyformán gyámolításra
szorulna mind a kettő. Rogozsin a tette
után megnyugodott, vége a bi-
zonytalanságnak, a kétségeknek, a szen-
vedésnek. Ami ezután jön, az már meg-
foghatóbb, fizikailag átélhető. Ezért tud ő
gondoskodni a hercegről. Blaskó és
Reviczky összebújnak, egyik a másiknál
keres védelmet, ebben az egymásrautalt-
ságban eggyé válik a két ember, Rogozsin
és Miskin együtt kénytelen vállalni a bűnt
és a következményeket. Testvérek ők, akár
egy személy két fele is lehetnének.

A kecskeméti Katona József Szín-
házban bemutatott adaptáció egy gondo-
latilag, dramaturgiailag determinált fo-
lyamatot mutat be. A színpadilag meg-
oldatlan részletek ellenére is hatásos,
erőteljes előadás gondolati szembesítés a
művel, Miskin herceggel, eszméivel,
magatartásával, amelynek során a néző
eldöntheti: vajon tényleg félkegyelmű-e a
Félkegyelmű?

Dosztojevszkij: A félkegyelmű (kecskeméti
Katona József Színház)

Fordította: Makai Imre. Színpadra
alkalmazta: Száraz György. Díszlet: Otto
Sijan m. v. Jelmez: Rátkai Erzsébet m. v.
Zene: Selmeczy György. Rendezte: Beke
Sándor.

Szereplők: Szakács Eszter m. v., Reviczky
Gábor, Blaskó Péter, Forgács Tibor, Fekete
Tibor, Gurnik Ilona, Mátray Márta, And-
resz Katalin, Szirtes Ágnes, Lengyel János,
Major Pál, Gyólay Viktória, Blaskó Balázs,
Szennyai Mária, Jeney István, Hunyad-
kürti István, Szirmai Péter, Gyulai Antal,
Botos Klára, Fraknói Sári, Ribár Éva,
Jánoky Sándor, Bölcsics Ágota, Jablonkay
Mária, Szalma Sándor, Egyedi Klára,
Csengeri Erzsébet, Ragó Iván, Szikszai
Gyula, id. Mózes István.

SZÁNTÓ JUDIT

Királyi mulatság

A Hasfelmetsző Jack a Várszínházban

Mikor a Hasfelmetsző Jack előadása után
felálltam helyemről, megvallom, legfőbb,
minden mást elnyomó érzésem a harag
volt. Méghozzá Jancsó Miklósra
haragudtam, amiért Viktória királynővel
egyetemben ő is rendezett magának egy

királyi mulatságot, nem törődve egy -
akkori hitem szerint - jobb, pontosabban:
más, egyenrangú, adekvát bánás-módot
igénylő drámai alapanyaggal. Ismertem
Hernádi Gyula egyéb drámáit, burjánzó
ötletgazdagságukat, egyenetlen
színvonalú, helyenként elnagyolt, másutt
azonban csillogó dialógusaikat, mohó, ha
nem is mindig kellően válogatós filozófiai
étvágyukat; láttam előadásokat, Sík
Ferenc, Marton László, Szinetár Miklós
rendezéseit, melyek a maguk szuverén
teátrális látomásrend-szerével megemelték
az adott művek értékeit és elfedték
hiányosságaikat; és

Jobba Gabi (Viktória királynő) Hernádi Gyula: Hasfelmetsző Jack népszínházi előadásában


