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agyar színházban ritkán találkozni olyan da-
rabbal, amely a kortárs világ eszméit vizsgál-

ná. Nyilván minden eszme mögött az ismerôs egyet-
len, kizárólagos, elnyomó ideológiát gyanítjuk, ezért
legfeljebb cinikusan kinevetjük. A színház inkább
történetekbe bújik (ezért a nézô el is várja a történetet
és a történést), mint hogy olyan, gondolataikra, eszmé -
ikre összpontosító személyeket szólaltasson meg,
akik meg akarnak gyôzni igaz ügyükrôl. Márpedig ha
vala ki Dosztojevszkij prózáját akarja színre vinni (ha-
csak nem menekül a történetmesélésbe), nem kerül-
heti meg, hogy eszmékkel foglalkozzon, mégpedig sa-
ját korának – adott esetben a jelennek – fénytörésében.  

Mohácsi János találkozása Dosztojevszkij Ördögök
címû regényével elvileg már azelôtt megtörtént, mi-
elôtt a rendezô hozzáfogott volna. Merthogy a két al-
kotó mûveinek van néhány kardinális közös tulaj-
donsága. Mohácsi mindig kórusmûveket rendez, s az
Ördögök sokkal inkább az, mint az író többi nagyre-
génye – a Bûn és bûnhôdés, A Karamazov testvérek és
jószerével A félkegyelmû is az egyént, a személyiséget
emeli ki. Az Ördögöknek már a címe is gyûjtôfoga-
lom, s a közeg, a tömeg, az az amôbaszerû, alakuló
szervezet, társaság és környezete sokkal meghatáro-
zóbb benne. Mohácsi rendszerint egy homogén kö-
zeget vizsgál – a Csak egy szögben a cigányokat, a
Megbombáztuk Kaposvárt-ban a katonaságot, A salemi
boszorkányokban (Megszállottakban) pedig kifejezet-
ten a tömeget –, és az errôl alkotott eszméket. A kó-
rusmû azt is jelenti, hogy a történetrôl a hangsúly át-
kerül az eszmékre (az Ördögök „sztorija” egyébként is
széttagoltabb, másodlagosabb). A lineáris történet-
mesélés nem jellemzô Mohácsira. 

Az eszmék párbeszéde Dosztojevszkij poétikájának
legfontosabb alkotóeleme, ezért is nevezik prózáját
olyan dialogikus regénynek, amelynek nincs egyetlen
uralkodó, a szerzô által preferált eszméje (mint Tolsz -
tojnál). Az olvasóra hárul a feladat, hogy eligazodjék.
Kora vitatkozó eszméit Dosztojevszkij hallotta meg
a legtisztábban. Mohácsi szintén az eszmék egymás-

mellettiségét hangsúlyozza, ezzel felkínálva a nézô-
nek a választást. (Emlékeztetôül: a Csak egy szögben
három lehetséges diskurzust kínál fel, hogyan folyta-
tódhat a történet.)   

A Dosztojevszkij (és Mohácsi)-eszmék szólamai
nem múlt és jelen párbeszéde. Földrajzi és kulturális
értelemben is kiszakítottak, a hôsöknek (és története-
iknek) nincs életrajzuk, múltjuk is csak annyiban,
amennyiben ez a jelenben fontos (mint az angolban
a present perfect nevû igeidô: múlt és jelen egyszerre).
Szinte egyetlen hôse mögött sem áll „szabályos” csa-
lád; széthullás, lecsúszás vagy ellenkezôleg, a társa-
dalmi ranglétrán váratlan elôretörés jellemzi ôket, de
leggyakrabban, mint az Ördögök számos szereplôje,
nem jönnek sehonnan, pusztán vannak, léteznek a
jelenben. A „véletlen törzs” tagjai ôk, ahogy Dosz to -
jevszkij egy elemzôje, Engelgardt fogalmaz. Ese tük -
ben az okozatiságot – ahogy cselekszenek, amit gon-
dolnak – nem körülményeik, nemzetiségük stb. ha-
tározzák meg. Az általános érvénynek ez a múlt
nélküli jelenidejûség is a feltétele. (És ezzel Doszto -
jevszkij természetesen szakít a realista lélektani re-
gény szabályaival.) 

A tér-idô beágyazottság általában Mohácsinál sem
létezik (utoljára talán a Csárdás ki rálynôben volt kita-
pintható a történelmi idô). Csak egy helyzet van, egy
jelen idejû létállapot, amely az éppen vizsgált közeg
tagjait köti össze. Oda, hogy nem létezik tér-idô, ki-
mondatlanul minden darabja eljutott. Minden idô je-
len van például a Csak egy szögben, ahol mindig most
van. Ennek a Mohácsi-féle mostnak persze egész más
a neve és a történeti fejlôdése (ez a posztdramatikus
színház mostja, aminek a tárgyalása messze vezetne).

A figurákat Dosztojevszkijnél egyszerre látni kívül-
rôl, parodisztikusan (ez Mohácsira is jellemzô) és be-
lülrôl – beszélô énként, mint eszmék hordozóit.
Függô és egyenes beszédmód, az ábrázolás szem-
pontja váltakozik nála. A belülrôl való ábrázolás azon-
ban már meglehetôsen idegen Mohácsitól. Végül pe-
dig, Dosztojevszkij szószátyár – e regény esetében
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Mégis miféle jövônk?
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Naptár szerint unalmas élni, Liza. 
Dosztojevszkij: Ördögök

Tudjátok, hogy olyan, hogy idô meg tér, nincs?
Dosztojevszkij – Mohácsi: Ördögök



32 0 0 8 .  j a n u á r www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

olykor már-már logorrheás – figurái is közel állnak a
bôbeszédûségre ugyancsak hajlamos Mohácsihoz. 

Az Ördögöket általában szabadabban adaptálják,
mint a többi Dosztojevszkij-regényt. Láttam négysze-
replôs diákszínjátszó változatát, Lev Dogyin giganti-
kus kilencórás produkcióját és Frank Castorf filmjét.
Mohácsi a híradókból ismerôs jelenbôl, egy mai ter-
rorista akcióból indul ki: egy férfi felrobbant egy gye-
rekekkel teli buszt.  És a tér-idô megszûntéhez, az ál-
landó, örök jelenhez akar visszatérni. Hagyomá -
nyosan azt mondanánk, hogy az elôadásnak két síkja
van. Az egyik Mohácsi eredeti darabja, a másik való-
ban Dosztojevszkij-szereplôket, dialógusdarabkákat,
történetcserepeket használ fel. A nézônek eleinte sza-
lonkabátok vs. öltönyzakók, nagyestélyik vs. ballonok
jelzik az idôkülönbséget, hogy aztán az elôadás eze-
ket a kulisszákat és konvenciókat maga mögött hagy-
ja, és szabadon járjon ki-be, jelenbôl másik jelenbe.
Hiszen el kell jutni addig a mondatig, hogy a dolgok
ismétlik önmagukat. És a jövô be fog következtetni. 

A két terrorizmus nem sokban különbözik ezen a
színpadon, legfeljebb a díszletek: vodka és szamovár

az egyikben, modern hátizsák és ásványvíz a másik-
ban. Szervezet és társaság itt, zrt. ott. Ebben is, abban
is feláldoznak ártatlan(oka)t. Mindkettô formája a
szimbolikus rend elleni merénylet. Egyikre sincs kül-
sô magyarázat. A magyarázat mindig a gondolkodni
nem akaró vagy nem saját gondolatait gondoló csor-
da-emberben van, véli Mohácsi. Úgy is nevezi el majd
hôsét: Csordov. Neve az orosz „csort” szót is felidézi,
amely ördögöt jelent, amolyan kis, incifinci ördögöt,
ahogy Ivan Karamazov nevezi. A regény címében
nem ez, hanem a „besz” van, a  démon, majdhogynem
sátán jelentésû szó (bizonyos nyelvekre Démonokként
fordítják). (Az, hogy a robbantó elôször Juszufként

mutatkozik be – tehát a muszlim mivolt automatikus
összekapcsolása a terrorizmussal –, az elôadáshoz
mél tatlan elôítélet és közhely.) Csordov csak amúgy
mellékesen dobja be a busznyi gyerek felrobbantásá-
nak nagyszerû ötletét, mint ami kiválóan alkalmas a
figyelem fölkeltésére.

Dosztojevszkij és a terrorizmus témájának össze-
kapcsolása külön elemzés tárgya lehetne, amelyben
bizonyítani kellene azt, hogy a XIX. század közepé-
nek orosz értelmiségije és a mai Párizs külvárosának
hordái hasonló gyújtogatók, akiket a kétségbeesés és
a tehetetlenség köt össze, és akiknek nincs képük a
jövôrôl. Módszereik sem különböznek sokban. Íme,
Sigajlov eszméi: „Minden egyes mûködô csoportnak
az a feladata, hogy új híveket szerezzen, és […] mód-
szeres leleplezô propagandával rombolja a helyi ható-
ságok tekintélyét, zavart támasszon a falvakban, a ci -
niz  mus, a botrányok, a legteljesebb hitetlenség mag-
vának elhintésével felkeltse a vágyat a jobb iránt,
végül gyújtogatással, mint a leghasznosabb eszköz-
zel, egy meghatározott pillanatban, ha kell, kétségbe-
esésbe döntse az országot.” A „cselekvési program”

egy pillanatig sem foglalkozik azzal az úgynevezett
jobbal, amelyet ilyen áron létre akarnak hozni. Nincs
jövô, csak a romboló jelen van. 

Mohácsi hôse – gondolatának alappillére – a tö-
megember, aki eltévedt az eszmék labirintusában, és
a legkönnyebb kijáraton indult el. Elôadásának gon-
dolatilag is különösen élô díszlete van (Khell Zsolt
tervezése). Nemcsak mozog (ami a Nemzetiben nem
újdonság), de mozdulatlanságában is inspiráló. A hát-
só fal és a padlat egyaránt szögletes, labirintusszerû
mintázatot ábrázol, a színpad hátsó részében pedig
ezek háromdimenziós, mozgatható változataiban, illet -
ve között botorkálnak-keresgélik egymást a színészek.

Csoma Judit,
Vay Viktória és
Gazsó György 
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Labirintus ez a javából, vörös és fekete árnyalatban.
(Milyen eszme/eszmék jutnak eszünkbe ezekrôl a
színekrôl?) Amikor a hátsó falat hátulról világítják, fi-
nom (azaz nem egyértelmû) szvasztika-utalásokat lát-
ni. A jövô vagy a jelen eszméje alakul a szemünk elôtt. 

A szerzôi sorba emelt Kovács Márton kivételesen
erôteljes, önálló létre törô zenét komponált, amely
autonóm alkotóelemként végigkíséri és gyakran meg-
emeli, reménnyel tölti el a színpadot. Kovács Márton
belülrôl építkezô, de kívülálló rezonôri színészi jelen-
léte is egyedülálló.

A színpadon sokat ölnek. Folyamatosan.
Elôször is egy kislányt (a felrobbanó busz egyik ál-

dozatát). Egy másik kislányt Sztav rogin becstelenít
meg, aki aztán felakasztja magát. Egy asszony meg öli
– Sztav rogintól fogant – újszülött gyermekét. 

A tömeg megöl egy nôt, Lizát,
mert… A szervezet megöl egy férfit,
mert… Lepuf fan tanak egy másik
férfit, aki amúgy is öngyilkos akart
lenni. Megkéselik Lebjad ki nékat, a
féleszû lányt és részeges testvérét.
Csordovot, a buszrobbantót is a tö-
meg lövi le. 

Aki öl: a tömegember (Csordov),
vagy a tényleges tömeg. Vagy az a
Sztavrogin, aki végsô soron ugy a n -
olyan gyilkos, mint Csordov. 

És persze ezen az egészen közben
nagyon sokat lehet nevetni. A hely -
zetek, a nyelvi játékok (olykor túl te-
kervényes) humorán, a képtelensé-
geken, meg ahogy az orosz nevek-
ben botladoznak. Hogy nyáron
sajnos nem lehet iskolát robbanta-
ni, muszáj buszt. Dosz to jevszkij és
a rendezô paródiája csillog itt. 

Mohácsi úgy tesz, mintha reg resz  -
szí ven, a végérôl mesélne. El végre
az egész robbantással kezdôdik, és
lesz majd egy pillanat, amikor úgy
tûnik, a jövô csak be fog következ-
ni, a robbantás csak majd lesz, a
gyerek meg még meg sincs keresz-
telve. De nincs ilyen logikai rend-
szer. Mintha ebbôl a börtönszerû,
önmagát folyamatosan ismétlô jelenbôl nézve –
amelynek Sztav ro gin ugyan úgy része, mint a busz-
robbantó terrorista – az egyetlen lehetséges jövô a
robbantás. 

A kislány – az egyetlen szereplô, akivel Mohácsi
együtt érez, temetését katartikus pillanatnak láttatja –
az összekötô kapocs a két síkon folyó történet között.
Az ô vérét veszik minden jelenetben, azonban nem
olyan áldozathozatalként, amelynek révén megtisz-
tulhatna a világ. Nemcsak hogy ô a tömegember ál-
dozata, hanem végsô soron saját szülei bizonyulnak
hóhérjának. 

A világ önmagát ismétli, mint egy kényszeres be-
teg: öl, öl, öl. Némi kevés reményt hagynak az atya ti-
tokzatos zárószavai: „Talán ma igen” – mondja, mi-
közben a több tucat szereplô a nézôk felé fordul. Mi

igen? Talán máshogy lesz? Talán ma? Talán általunk,
nézôk által? 

Mohácsi János nagy szándékkal, hatalmas appará-
tust mozgatva fogott hozzá munkájához, és fontos
kérdéseket feszeget. Ám csak félig tudja eljuttatni
ôket a nézôhöz, s a szándék színházi megvalósulása,
élvezeti értéke is részleges. Ezért egyrészt maga a
konstrukció is okolható. Mohácsi elbeszélésmódja
nem logikai-oksági úton halad, hanem szigetszerûen,
önálló képek és helyzetek mentén. Az egymás mellé
rakott jelenetek aztán valamilyen analogikus-szimbo-
likus kapcsolatba lépnek egymással (a mi fejünkben),
mozgósítva bennünket, hogy alkossuk meg a ma-
gunk patchwork elôadását, értelmezését (vagy sem). 

Másrészt viszont a hosszabbik, második részben
Mohácsi mintha mégiscsak el akarna mesélni né-

hány kulcsmozzanatot a regénybôl: Satov történetét
és a Lizáét, Sztavrogin szerelmeit, meg a másik sík-
ban a nagyapáról apára és apáról fiúra szálló lány
sztoriját stb. A regény szálai, úgy sejtem, követhetet-
lenek maradnak annak, aki nem olvasta frissen a
szöveget. A rendezô „saját” története követhetôbb.
Meg szaporodnak a kamarajelenetek is – a kórusjele-
netek kárára –, ezekhez azonban nincs elég (rende-
zôi, írói, olykor pedig kifejezetten színészi) figyelem,
a premier plánok alig, míg a külsô, groteszk portrék
szinte mindig mûködôképesek. Milyen gazdag a bo-
hócok commedia dell’arte jelenete, és milyen vékony
Liza és Sztavrogin kettôse! A szereplôket nem sike-
rül belülrôl, igazuk, hitük felôl megszólaltatni, mo-
nológjaikhoz, vallomásaikhoz pedig ez elengedhetet-
len lenne; Sztavrogin (Schmied Zoltán) gyónásából



52 0 0 8 .  j a n u á r www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

hiányzik az önreflexió, nem igazi személyiség, in-
kább szürke, hétköznapi, mechanikus. Elbe szé -
lésének – hogyan erôszakolt meg egy kislányt – ke-
vés a tétje. A nôi alakok csupán általános jelzések,
nem hús-vér karakterek, s – Csoma Judit kivételével
és kivételes alakításával, amelyben humor, játék, drá-
mai erô egyszerre van jelen – nincs önreflexiójuk,
humoruk is fogyatékos. Liza (Vass Teréz) vázlat ma-
rad, inkább csak dekoratív jelenség, Marja Leb jad -
kina (Major Melinda) sem egy torz, ôrült, sánta nô,
hanem meglehetôsen pasztell figura. Így aztán, mi-
vel Sztavrogin nôinek vonala értelmezetlen marad,
nem tudni, miért kell feláldozni Lizát – abban az
egyébként szép és hatásos jelenetben. Nagyszerû
Gazsó György minden szerepében (ô és Csoma min-
dig hallható is), játékos, tud poentírozni, van súlya,

az egyik elôadáson remekül improvizál, amikor eltö-
rik az esernyôje, Csomával együtt kivételes párost al-
kotnak; remek néhány epizodista: az önelégült
Spindler Béla, a bolondos Felhôfi Kiss László, a fa-
nyar Tamási Zoltán (akinek a nagyszínpad elô nyére
vált), a komor Némedi Árpád, a kenetteljes Csankó
Zoltán, remek Kulka János is mint elegáns maffia-
vezér – ugyanez a nôi szereplôkrôl nem mondható
el. És a kiemeltebb alakítások közül Hevér Gábor
nem válik olyan kiszámíthatatlan gazdag jellemmé,
amivé lehetne, valahogy szûk regiszterben játszik,
pedig ô a fô manipulátor mindkét síkban; Schmied
Zoltánnak, bár bevonulásakor látványos jelenség,
nem sikerül magát démoni, ellenmondásos szemé -
lyi ségként megmutatnia. Egyedül a nagyszerû
László Zsoltban (Csordov) tapasztalható a gondolat-

talanság és az önmarcangolás finom, ijesztô kever-
cse. És a kisebb létszámú jelenetekben egyszer csak
feltûnik egy sereg arctalan, karakter nélküli statiszta,
akiknek a dolgát, szerepét, színpadi létét a rendezô-
nek nem sikerült megfogalmaznia. Az utolsó jele-
netben a teljes szereplôgárda céltalanul bolyongva
felmond egy-egy kulcsmondatot a szerepébôl vagy
egy poént – értjük: itt már minden idô összecsú-
szott, minden csupán ismétli önmagát, azonban az
egész mechanikus, egy gondolat vezérli (bántja),
nincs színházra lefordítva. A nézô tapsolna már,
azaz menne, alig hallja a pap közös jövônkbe vetett
mondatát, hogy „Talán ma igen”, hogy mi vagyunk
az igen, vagyunk és leszünk, nekünk dolgunk van,
ôk pedig mennek vissza oda, ahonnan jöttek: a süly-
lyesztôbe.
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