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Élénk és érdeklődő diákközönség társasá-
gában volt szerencsém láthatni Dosztojevszkij
A félkegyelműjét a debreceni Csokonai
Színházban. Középiskolások lehettek - nem
tudom, hányan olvasták közülük a regényt;
gyanítom, kevesen, manapság nem szokás.
Mindez hónapokkal ezelőtt történt. És le merem
fogadni, hogy legalább kettővel többen vannak
a földgolyón olyanok, akik azóta a kezükbe
vettek Dosztojevszkij remek-művét - én ismét
átlapoztam, és biztos vagyok benne, hogy akadt
a gyerekek között is legalább egy, aki tudni
akarta: hogyan fest ez a pergő, kissé krimiszerű
történet papíron.

Most aztán lehet vitatkozni: jó-e ez vagy
rossz. A félkegyelműnek számos színpadi válto-
zata létezik; ez a rettenetesen bonyolult és fur-
csa háromszögtörténet nem hagyja nyugton a
színház művészeit - avagy ők nem hagyják nyu-
godni a regényt. Ezúttal Szakonyi Károly - mint
a műsorfüzetben elmeséli, egy baleset okozta
kényszernyugalom hatására - írta színpadra
Nasztaszja Filippovna, Rogozsin és Miskin her-
ceg történetét.

Ezt ugyanis, pontosan ezt. És amennyiben A
félkegyelmű erről szól - ami tagadhatatlan -,
annyiban pontos is ez az adaptáció: benne van a
tragédiába torkolló szerelmi háromszög minden
fontos fordulata.

Akinek hosszú a színházi emlékezete, az tud-
ja: sokáig Tovsztonogov adaptációját használ-
ták arra a célra, hogy A félkegyelművel megis-
mertessék a színházi közönséget: a Nemzetiben
1969-ben adták, majd -- ezt már én is láttam - a
József Attila Színházban 1985-ben. Ez utóbbi
produkcióban Mertz Tibor Miskint, Andorai Péter
Rogozsint játszotta; a két színész közt akkoriban
nemcsak a korkülönbség látszott nagynak, ha-
nem minden egyéb tekintetben is elütöttek egy-
mástól - következésképp a történet egy halo-
vány Miskin és egy robusztus Rogozsin párvia-
dala volt. Nem nagyon érdekes. Legalábbis nem
annyira, mint Tovsztonogov átiratának első be-
mutatója lehetett, melyen Miskint Szmoktu-
novszkij játszotta - neki készült a színmű.

Érdekes volt viszont egy évvel később a
Szkénében a Kapás Dezső rendezte Nasztaszja
Filippovna című produkció; ez a Wajda-féle
adaptáció alapján készült, melynek Miskinjét
Jan Nowicki játszotta valaha. Ezt a verziót
Bűnhődés cí-

men is ismerik. A Szkénében Gálffi László Mis-
kint, Hegedűs D. Géza Rogozsint játszotta. Nem
volt hibátlan előadás, még csak különösebben jó
sem; legfőbb érdekességét az adta, hogy a sze-
repeket akár fordítva is ki lehetett volna osztani,
ezért aztán nem alkatok, hanem lelkek
párviadala zajlott, némi Dosztojevszkij tehát
átszivárgott az előadásba. Nasztaszja
Filippovna úgy volt fő-szereplő, hogy már nemis
élt: Wajda adaptáció-ja a gyilkosság után, a
halott asszony ravatala mellett játszódik, s
mintegy visszafelé pergeti le a történetet, inkább
a belsőt, semmint a külsőt.

Mindkét „bevett" adaptáció szerzője kifeje-
zetten egy adott színészre gondolva dolgozott
tehát. Alighanem ismertek-megismertek egy
Miskin-szerű karaktert, aki történetesen színész
volt, és „ráírták" a Dosztojevszkij-regényt. Majd
az alkalomra és személyre született produktum
élni kezdte saját életét.

De ha aztán Miskin már nem egy színész, ha-
nem egy szerep, akkor felmerül a legfőbb
kérdés, melyre más-más választ ad az epika és
a dráma: hol játszódik a történet? „Belül", felel
rá

Varga Mária (Nasztaszja Filippovna), Bertók
Lajos (Miskin) és Szalma Tamás (Rogozsin)

Dosztojevszkij regénye; „kívül", állítja (például)
Szakonyi adaptációja. Nem véletlen, és nem is
pusztán a valódi drámai történetek közismert
apálya az oka annak, hogy jók és jobbak újra
meg újra nekiveselkednek A félkegyelmű dra-
matizálásának. Pedig ez a kétféle válasz mintha
a kísérlet képtelenségére utalna: Dosztojevszkij-
nél ugyanis a valóságos történések lelki folya-
matok illusztrációi - kivetülései. következmé-
nyei, okozatai -, a dramatizált változatokban vi-
szont maguk e valóságos történések okozzák,
indokolják, magyarázzák a lélek kifürkészhetet-
len útjait. Hogy a debreceni előadásból vegyem a
példát: mintha Nasztaszja Filippovna Jepancsin
tábornokéknál tett, botrányba fúló látogatása
volna hivatva dramaturgiailag megindokolni
Nasztaszja makacs bolyongását a két férfi, Mis-
kin és Rogozsin közt. Azaz: a társadalmi nor-
mákkal való mintegy vétlen és véletlen szembe-
kerülés vezetne a kirekesztettség, a másság tu-
datos vállalásához. Pedig fordítva van: ez a jele-
net csak manifesztálja a benső folyamatot.

Wajda, azzal, hogy a drámának nem a „törté-
nős", hanem a „beszélős" formáját találta adek-
vátnak, megfordította ezt a viszonyt, és (visz-
sza)közelítette az epikához. Miskin és Rogozsin
dialógusnak álcázott párhuzamos - és törede-
zett - monológjaiból különb-különb belső poklok
válnak érzékletessé, melyeket a valóságos
történések csak példaként szegélyeznek.

Tehát bízvást félhetünk attól, hogy amennyi-
ben a szó hagyományos értelmében drámaira,
pergőre és izgalmasra sikerül egy A félkegyel-
mű-adaptáció - annyiban szükségszerűen sik-
kad el benne a regény legfontosabb vonulata, a
fentebb kifejtett átfordulás révén. Az a könyvtár-
nyi értekezés, melyet filozófusok, irodalmárok,
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művészek, politikusok és sokan mások összeír-
tak Miskinről, a krisztusi szeretetről, a jóságról
meg a meghasonlott lélekről, nos, ez még csak
jelzésszerűen sem mutatható meg a színpadon,
mert természeténél fogva epika.

Marad persze drámai anyag így is. Esetleg
egy történet, melyben néhány ember bejárja a
maga kálváriáját, számunkra is tanulságosan.
Ez történik Debrecenben, ahol Lengyel György
rendező egyébként derekasan küzdött a fenti di-
lemmával, és számos jelzést épített bele az elő-
adásba, melyek arra utalnak, hogy a látható mö-
gött tágas láthatatlan húzódik. Az alcím - „szín-
padi látomás" - igyekszik tompítani a történet
földhözragadt színi megjelenítését; a díszlet -
Dávid Attila munkája - monumentális és sejtel-
mes (a világítás is besegít); a keret - mely
voltaképpen Miskin visszaemlékezésévé
szerkeszti a sztorit - gondosan komorra
koreografált.

Feltűnik tehát Miskin herceg, hazatérve a
svájci idegszanatóriumból, s még a vonaton
megismerkedve Nasztaszja Filippovna fényké-
pével és Rogozsin hírével. Ettől kezdve a maga
determinált pályáján fut a történet, melynek jele-
netei néha meg-megdöccennek, de nagyjából
követhetően sugallják-provokálják-ígérik a tra-
gédiát. És meg is jelenik egy világ, melyben
ugyan kissé érthetetlenül téblábol ez a már-már

Jelenet az előadásból (Máthé András felvételei)

ostobán, de feltétlenül komikusan jó ember, ez a
Miskin, akit hatásosan ellenpontoz az amúgy
csöppet sem egysíkúan durva és gazember Ro-
gozsin; és megérthetni azt is, miért menekül
egyiktől a másikhoz - s egyben saját végzete
felé - ez a Nasztaszja. Jók az epizódfigurák is -
amennyiben ehhez a háromszögtörténethez
pontosan illeszkednek, tablót rajzolnak köré,
motiválják, színezik. Alakítóik közül Kóti Árpád
(Ivolgin tábornok), Miske László (Jepancsin tá-
bornok) és Majzik Edit (Aglaja) emelkedik ki, ők
hozzák a leghatásosabban a Szakonyi által
megírt szerepeket.

A három főszereplő - Bertók Lajos, Szalma
Tamás és Varga Mária - szintén Szakonyi figu-
ráit adja, de Dosztojevszkijből merít.
Kétségtelenül keletkezik némi disszonancia
abból, hogy Miskin, Rogozsin és Nasztaszja
más belső disz-pozícióval cselekszik, reagál
vagy éppen hallgat ezen a színpadon, mint a
többiek. A színészek erőfeszítését méltányolva
sem lehet elhallgatni, hogy ez a törekvés
kudarcra van ítélve, mert egy másik mű
tolmácsolására irányul. Ami engem illet,
kedvtelve néztem Varga Mária éles, már-már
hisztérikus váltásait egy olyan színpadi környe-

zetben, mely ezeket egyáltalán nem indokolta.
És tetszett az is, hogy Szalma és Bertók - Rogo-
zsin és Miskin - farkasszemet néztek egymás-
sal, mert ennek a nézésnek hátborzongató mély-
sége volt, bár a jelenetből szinte kirítt.

Maga a gyilkosság - sokan leírták már - el-
sősorban spirituális tett, következésképp a bru-
tális fizikai aktusban lehetetlen akár csak utalni is
arra, valójában kit, mit, miért öl meg Rogozsin, s
hogy Miskin hercegnek mi a viszonya ehhez a
tetthez. Debrecenben két összetört, megsemmi-
sült férfit látunk egy asszony holtteste felett - és
megrendülve nyugtázzuk, hogy e dosztojevszkiji
félhomállyal és csönddel véget ért A félkegyelmű
történetét abszolváló előadás.
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