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Dosztojevszkij
a Nemzeti Színházban

A félkegyelmű, Dosztojevszkij viszonylag
„felhőtlen" korszakának terméke; az író előbb
huszonöt nap alatt lediktálja A játékost - a ro-
hammunkából a játékszenvedély mélylélektaná-
nak bibliája kerekedett. Aztán feleségül veszi a
nála huszonnégy évvel fiatalabb gyorsírónőt,
Anna Grigorjevnát. Hosszú utazás Európában,
melynek kísérő jelenségei: gyakori epilepsziás
rohamok, gyakori vesztések a rulettasztal mellett;
leányuk születik, majd meghal... És közben
elkészül A félkegyelmű, ez az egyenetlenségeiben
is megkapó, furcsa mű, a Bűn és bűnhődés és A
Karamazov testvérek között .. .

A Bűn és bűnhődésben magasabb hőfokon izzik
a drámai feszültség; A Karamazov dúsabb, sűrűbb
morális-lélektani komplexust tár fel. Mégis, talán
nem alaptalan az a föltevés, hogy A félkegyelmű áll
az íróhoz a legközelebb. Nemcsak Miskin herceg
domináns jelképisége miatt (Holbein képe, amely
a keresztről levett Krisztus testi szenvedéseit
hangsúlyozza, több-
ször visszatérő motívuma a regénynek), de a

költői invenció erőteljesebb működése is erre
utal. Miskin küldetésében Krisztus és Don
Quijote egy személyben, s igaza van Meier-
Graefe-nak, amikor megállapítja: Aglája túlsá-
gosan kis balladát választott a „szegény lovag-
ról", hiszen ez az ember csodát tud művelni.
Nem földöntúli képességeivel, hanem együgyű-
ségével, amely korántsem primitív, és mentes
minden stilizációtól.

Másutt lángol ebben a regényben az önmagu-
kat pőrén és következetesen megélő lelkek szen-
vedélye; elsősorban Rogozsin és Nasztaszja
Filippovna alakjában. Az ő sorsuk csakugyan a
tragédiaíró Shakespeare tollára való, de Gánya és
Aglája alakja is odakívánkozik egy-egy külön
dráma gyújtópontjába.

S itt érkeztünk el a Dosztojevszkij-regények
dramatizálási lehetőségeinek problémájához. A
nagyszámú dramatizálási kísérlet (főként a Bűn
és bűnhődés, A félkegyelmű és A Karamazov test-
vérek c. regényeiből készült színpadi változat) azt
a tévhitet keltheti, hogy Dosztojevszkij regényei
eleve színpadra termettek. A cselekmény
hömpölygése, a jellemek magasfeszültségű
pszichikai áramköre, az eleven, kifejező dialó-
gusok tökéletes harmóniában feszítik a tragédia
ívét - alig kell csak hozzá alakító, formáló kéz. S
hozzátehetném még, hogy Dosztojevszkij -
ebben is Shakespeare-hez hasonlít - elsőrangú
színházi rendezőnek is bizonyul. Tömören, egy-
két ecsetvonással állít elénk figurát, szituációt:
„... a szeme fekete, s tekintete mély, a homloka
tűnődő; az arckifejezése szenvedélyes, s mintha
gőgös is volna. Az arca kissé keskeny, s tán
halovány is" - írja Nasztaszjáról. Amikor a
születésnapi estélyen Tockij „bűnbánó történetét"
mondja, „Nasztaszja Filippovna . . . ruha-ujjának
csipkedíszét nézegette, s újra meg újra bal keze
két ujja közé csippentette, s ily módon nem ért
rá, hogy rápillantson a beszélőre". (Vagyis: nem
ért rá, hogy megrontójának szemé-be nézzen, aki
éppen az ő történetét meséli most, behelyettesítve
és kicsit „megfinomítva" a tár-saság igényei
szerint.)

Mégis: tévhit az, hogy Dosztojevszkij regényei
drámák, epikában elbeszélve. Leginkább két
okból. Először: a dráma szigorú, zárt tőrvénye a
konfliktus ívét egy meghatározott jellemből
kiindulva formálja. Az egymásra épülő jelenetek
megbonthatatlan oksági láncban ennek az egy
figurának az útját kísérik; az ő sorsa, egyénisége
világítja be a színpadot, róla esik a fény a többi
szereplőre is, akik lendítik, hátráltatják, de
mindenképpen csak kísérik ezen az úton. Má-



sodszor: az epika széles áradása tisztázhatja a
jellem belső fejlődésének, a tett és a tettet moti-
váló pszichikai tényezőknek a fáziseltolódásait -
van tere és ideje az ellentmondásos reakciók
árnyalására, elemzésére. A dráma feszes szerke-
zete ugyanakkor minderre nem ad lehetőséget.

Említettük már, hogy A félkegyelműben Ro-
gozsin, Nasztaszja, Gánya és Aglája személyisége
éppen elég súlyos, összetett ahhoz, hogy egy-egy
külön drámát elindítson. Ha a szerkezet külső
logikáját keressük, úgy a legerősebb fény-csóva
kétségtelenül Nasztaszja Filippovna alakjára esik.
Sorsának eredői mély társadalmi tartalommal
telítettek; közvetlen szálakkal kötődik Rogozsin
tragédiájához, de Aglája és Gánya élete is az ő
közreműködésével teljesedik be. S ha most egy
szférával távolabb kerülünk az anyagtól: a mű
széles áradásának partján Miskin herceg áll. A
Nasztaszja-Rogozsin-Nasztaszja -Aglája-Gánya
összetett komplexum minden szála hozzá fut
össze, az ő „pozitívan szép lényé-ben"
csomósodik. Aztán befonják ezek a szálak,
anélkül, hogy észrevenné; elsodorja a földi élet
megaláztatásokkal, gyilkos szenvedélyekkel telí-
tett folyama anélkül, hogy védekezne. Fölötte áll a
körülötte zajló életnek, s amikor elhatározza, hogy
a „szív jóságával" megtérítő módon be-avatkozik
ebbe az életbe - akkor gyorsul fel csak igazán a
tragédia. Tiszta fénye felszínre hozza
környezetének minden eddig titkolt emberi
mélyrétegét, s a legbelső emberi lényeg végletes
megélését szuggerálja most már. S a tragédia
végén mégis értetlenül tekint széjjel; ezért Don
Quijote hát ő: azt a szépet képviseli, amely maga
sincs tisztában értékével, s hatása erejével sem.

Georgij Tovsztonogov dramatizációja elsősor-
ban azért sikeres, mert ez utóbbi mozzanat felől
közelít a műhöz. Éles szemmel látja meg Miskin
herceg „összekötő" szerepét a cselekményben; s
ezen túl: a figura belső, lényegi tartalmát helyezi
előtérbe. Az alapvető drámai konfliktus így
egyetlen kérdés körvonalait súlypontozza:
segíthet-e a szánalomból fakadó jóság a való élet
elesettjein, elegendő-e a passzív szépség fénye,
hogy bevilágítsa az emberi sorsok tragikus, komor
tónusát?

A kérdésfeltevés természete határozza meg
azután a formáló kéz műhelymunkáját is. Nasz-
taszja Filippovna tragédiájának társadalmi vetü-
lete némileg elszürkül; Tockij és Jepancsin valódi
szerepe is veszít súlyából, a színpadi át-
dolgozásban szerepük inkább csak jelzésszerű. A
történetből kimarad Burdovszkij nihilista tár-
sasága, s valószínűleg nem csupán azért, mert ez a
betét mennyiségileg is megterhelné a cse-

lekményt, hanem elsősorban Miskin herceg sze-
repének markánsabb körvonalai miatt. A Jepan

csin-ház és Aglája is közvetett módon épülnek.
bele a dráma anyagába - a herceg és Nasztaszja
sorsán keresztül. A dramatizálásnak ez a része
felemás eredményt hozott; érezzük: az egykonf-
liktusos dráma törvényeinek leginkább Aglája
alakja, sorsa esett áldozatul. Tovsztonogov itt
inkább a stílus, az összhatás terén igyekezett hű
maradni a regényhez: a Jepancsin-ház jelenetei
ugyanis a mű kétségkívül meglevő ironikus, hu-
moros vonásait hangsúlyozzák a színpadon.
Nasztaszja alakja is Miskin „beállításának" ját-
szik alá. Valójában csak akkor lesz szenvedésteli
szépség, amikor a herceggel találkozik. Innen
kezdve zeng fel tragikus témája: a kihívás és
megvetés mellett a segélykiáltás elfúló akkordjai.

A dramatizálás sikeresen közelít a dráma szer-
kezeti-technikai törvényeihez is. A Miskin-
Nasztaszja-Rogozsin komplexumot tekintve az
expozíció tömör, leleményes; a Jepancsin- és
Ivolgin-ház bemutatása első látásra rájátszásnak
tűnik, de be kell látnunk, hogy részei a drámá-
nak, ott a helyük. Talán csak a harmadik felvo-
násban érezzük terjengősnek a Jepancsin-epizó-
dot-legalábbis Miskin szerepe felől. Tovsztono-
gov itt bizonyára Aglájához kívánt „méltányos"
lenni - ezen a szálon azonban ő sem kerülhette el
a dramatizációs munka természetéből fakadó
buktatókat.

Egri István szereti, és alkotó módon érti is
Dosztojevszkij világát. Ezért valósíthatta meg
rendezésében e bonyolult világ levegőjének és a
mű aktuális vonatkozásainak művészi egységét,
harmóniáját. Legfőbb gondja minden bizonnyal
az egyes jelenetek önállósulásának, megmereve-
désének elmosása volt. Két „kívülről bevitt"
mozzanat segíti itt a jelenetek egymásra épülésé-
nek mind emelkedő, atmoszférikus hatását: az
elbeszélő hangja, aki szürkén-tárgyilagosan csu-
pán az események nélkülözhetetlen összekötő
mozzanatait vázolja, s Borodin zenéje, amelynek
intenzív, drámai akkordjai egyúttal belülről is
árnyalják a szituációkat. Egri remekel az egyes
szituációk megkomponálásában is: a Jepancsin-
ház jeleneteinél ironikusan játszó fénnyel, stilizált
beállításokkal és pergő ütemmel dolgozik.
Rogozsin szobájában a nehéz tárgyak, sötét
tónusok uralkodnak; mégis, Egri óvakodik a
teátrális beállításoktól, nem innen közelít a mű
lényegéhez. A befejező jelenetben Nasztaszja
halálát, Miskin és Rogozsin beteljesült, egymás-
ra utalt tragédiáját valójában a rendkívüli moz-
dulatlansággal közvetíti a nézőtérnek.



A rendezés csúcsa: Nasztaszja születésnapi
estélyének megmunkálása. Észre kell vennünk,
hogy Egri a megelőző, az Ivolgin-házban lezajló
jelenetet is ennek a képnek rendeli alá. Nem
mélységében, inkább szélességében festi ezt a
képet; sokan fordulnak meg a színen, ám a kü-
lönböző karakterek csupán egy-egy pillanatra
kapnak fényt - belső értelmüket a születésnapi
estély drámai nagyjelenetében kapják. A rendezés
fokozatosan hántja le a kép csillogó külszínét, s
ugyanilyen lépcsőzetesen, az egymáshoz tartozó
mozaikok pszichikailag gondos rajzával bontja ki
a tragédiát. A százezer rubel elégetését nem
látjuk; látjuk viszont az emberi érzéseken
gátlástalanul átgázoló pénzéhség spontán meg-
nyilatkozását a szereplők rimánkodó, sóvár arcán,
élénk gesztusaikban - Egri rendezői pályájának
külön csúcsa ez a jelenet.

A rendezés „modern látása" tehát itt érhető
tetten: Egrinek a harsány, hivalkodó színek és
szituációrajzok letompításával, visszafogottságá-
val sikerült kikerülnie a mű misztikus buktatóit,
így tudta felszínre hozni a messianisztikus jel-
képiség mögül a mű morális mondanivalójának
aktuális vonásait: a passzív jóság és a brutális
erőszak kérdéskomplexumának tragédiát hozó,
hiteles természetrajzát.

A színészi alakítások több helyütt nem tudták
kikerülni a dramatizált változat törvényszerű
buktatóit. Béres Ilona, Avar István, Balázs Samu,
Győrffy György szerepe valójában csak félig van
megírva. Elismerésre méltó azonban, hogy
óvakodnak e hátrányt külsődleges eszközökkel
„behozni". Horkai János és Raksányi Gellért
ugyanakkor mintha kevéssé lennének
mértéktartóak ebben a helyzetben.

Úgy érzem, Iglódi István, Váradi Hédi, Sinkovits

Imre és Máthé Erzsi valósítják meg leginkább a
rendező koncepcióját, s nemcsak a hálás szerep
miatt, de ezen túl, az elmélyült belső értelmezés
folytán is ők éreznek meg legtöbbet ebből az
összetett, ellentmondásaiban is oly elevenen
sugárzó világból.

Miskin herceg: Iglódi István
Aljosa Karamazov és Karl Rossmann után

merész vállalkozásnak tűnt Iglódira bízni ezt a
szerepet. Éppen az alapvető alkati azonosság
miatt vetődött fel a kérdés: felszínre tudja-e hozni
a színész a tehetetlenség külszíni formái alól
Miskin herceg „benső fényeit", amelyek morális
szinten méltóságot, tartást adnak alakjának? Most
már elmondhatjuk: remek választás volt. Iglódi a

passzív jóság magatartását egy pillanatra sem
szállítja le a gyámoltalanság szintjére

- az ő Miskin hercege az első pillanattól kezdve
gyanútlanul ;nem értetlenül!) tekint széjjel a
körülötte zajló világban. Alapvető föltételezése,
hogy az emberek minden ellentmondó látszat
ellenére is jók, nemesek. Ragaszkodik ehhez a
föltételezéséhez, éppen ezért csupán egy dolog
érinti fájdalmasan: ha - fenti rögeszméje miatt -
félkegyelműnek nevezik. Legtöbbször a szemei
közvetítenek: határtalan bizalom árad ezekből a
szemekből, még a tragédia közvetlen közelében
is. Gesztusai alig észrevehetőek, mozgása mindig
készséges, szelíd. A konfliktusos jelenetekben is
magabiztos marad, hiszen küldetése: a szeretet
küldetése a földön ... Milyen magától értetődő,
őszinte nyíltsággal tudja mondani, ha támadják:
„Biztosíthatom, hogy téved ..."; „Ön bizonyára
félreértett . . .

Mégis, benne van játékában e magatartásforma
bírálata is: Iglódi eljátssza a mindenkitszeretés
csődjét is. Amikor Nasztaszja Rogozsint
választja, a felfokozott orgia közepette csendesen,
lehajtott fejjel áll a színpad bal sarkán. Nem érzi
megcsúfoltnak magát, nagyon is megérti az
asszonyt, legfeljebb szomorú egy kissé, d e ő
ismeri Nasztaszját, őt nem lehet félrevezetni .. .
Nyíltan közeledik Rogozsinhoz is, egy pillanatig
sem engedi magát félrevezetni annak gyilkos
indulataitól, legfeljebb úgy érzi, némely
kérdésben fel kell világosítania barátját ... Igen,
de időközben a szívébe zárja Agláját is, s először
a darab folyamán megzavarodik a büszke lány
indulatai láttán. Ártatlanul, naivul fénylő szemeit
is mintha a rémület tágítaná most. Nasztaszja és
Aglája párviadalában már nem tud dönteni;
tétován indul Aglája felé, de Nasztaszja egyetlen
szavára visszajön. S most már Rogozsint is
másképp látja . . . Rosszat sejt, gyanakodik, s
ezzel kimondja az ítéletet maga fölött is. Az
utolsó jelenetben már valóban félkegyelmű, de ezt
a folyamatot fokozatosan, belülről érzékelteti: a
kései rádöbbenés pillanatát játssza el.

Misztikus ködlebegés helyett az önmagát is
értelmezni tudó magatartás sugárzik Iglódi játé-
kából. Alakítását éppen ez a maga ellen forduló,
leleplező szándék avatja igazán korszerűvé.

Nasztaszja Filippovna: Váradi Hédi
Belép a színpadra: fenséges, büszke szépség.

Tockij és jepancsin éppen a saját megvételi árát
közlik vele: elfogadja. A lealázó szituáció ellené-
re hangja határozott, felemelt fővel néz hajdani
megrontója szemébe - mégis, mintha fegyel-
meznie kellene magát, hogy látszatra is elviselje
ennek a két embernek a jelenlétét. Váradi Hédi
erről az alapról indítja a szerepet: gőgje önvé-
delem, mert szépsége megcsúfolt szépség, mert



tragikus témájának akkordjai elvesznek a gyűlölet
gátlástalan hatalmában. Első találkozása az
egyetlen tiszta emberrel, Miskin herceggel, Ivol-
ginéknál: egy magáról megfeledkezett rajongó,
őszinte fényű pillantás a hercegre - a felismerés
és az első segélykiáltás pillanata ez. Születésnapi
estélye: a megtört szépség, aki mielőtt rászánná
magát a végső elkárhozásra, még egyszer feltá-
mad. Környezetének tükrében egyre szánalom-
raméltóbbnak találja magát: gyengeségét, magá-
nyosságát egyre zajosabb látványosságokkal védi
ki - nem, ő nem ismeri, mert nem is ismerheti a
Grusenyka tisztító mámorát ... Miskin meg-kéri a
kezét: egy pillanatra megint megfeledkezik
magáról. Lassan körültekint; szemeiben az igaz-
ságát megtalált gyermek fátyolos öröme - s a
végzet elkerülhetetlenségének végső bizonyítéka
és megkettőzött fájdalma is egyben: itt pattan el a
húr. Sírva, jajongva játssza el utolsó játékát, az
utolsó bosszút a százezer rubellel. Miskin és
Aglája érdekében a nyilvánosság előtt megrágal-
mazza Jevgenyij Pavlovicsot: eszelősen hadar,
kapkod; eltökélt és gyáva, valójában nem hisz, de
nem is akar hinni vakmerősége sikerében. A
reménytelen erőfeszítés, hogy szépen haljon meg
. . . Jelenete Aglájával: a szenvedésen még
egyszer, utoljára áttör a remény; kíméletlenül,
gőgösen harcol a hercegért, eltaszítja Rogozsint -
hogy azután visszatérjen hozzá a végső kegye-
lemdöfés bizonyságáért.

Rogozsin: Sinkovits Imre
Egy tömbből faragott, súlyos, nehéz figurát állít

elénk Sinkovits Imre Rogozsin alakjában. A
féktelen szenvedélyből, a birtoklás komor, konok
éhségéből gyúrja össze az alakot. Minden
idegszálával érzi a figurát. Tudja, hogy Rogozsin
legalább annyira jellegzetesen dosztojevszkiji
hős, mint a másik oldalon Miskin herceg - az
önpusztító érzelmek pőre, nyílt megélése jellemzi
inkább. Lélektanának nincsenek rejtett folyosói:
hörögve, bőgve, zokogva és megalázkodva viseli
a sorsát. Sinkovits legfőbb erénye, hogy Rogozsin
jellemében közvetlenül vállalja a típus külső és
belső összetevőit. Világosabban: hogy mer
dosztojevszkijes lenni. Nagy művészetére
jellemző azonban, hogy pőre kiélései közben sem
érezzük a teátralitás fülsértő felhangjait.
Nagyszerűen érzékelteti Rogozsin tanácstalan
vívódását Miskinnel szemben. Valójában nem
tudja, hogy mit is tartson a hercegről. Annak
egyetlen szava sem győzi meg őt, de ugyanakkor
be kell látnia, hogy ezt az embert nem lehet
támadni - hiszen védtelen. A szenvedély kiszá-
míthatatlan természetrajzát a keresztcsere jele-
netnél, valamint közvetlenül utána, a herceg utá-

ni ólálkodásában közvetíti a leghitelesebben.
Sinkovits itt vállalja a lesben álló ragadozó
szerepét - izgalmas bűvészmutatvány, művészet a
legmagasabb fokon! Az utolsó jelenet-ben, a
gyilkosság után a megnyugvás csendjét játssza el.
Ez a Rogozsin persze csak az őrülettel válthatja
meg a maga csendjét - neki is el kell pusztulnia
abban, hogy másokat elpusztít. S ezen túl a
színész elárul itt még valamit: a primitív ösztönön
túlmutató, nagyon is racionális felismerést: most
már igazán a legközelebbi barátja a herceg, hiszen
Nasztaszja nem él!

Lizaveta Prokofjevna: Máthé Erzsi
Stilizál: a hangjával és a mozgásával egy árnya-

latnyit karikírozza a figurát. A fejét kissé félre-
billenti, szemeit összehúzza, úgy tekint körül
környezetén - így vizsgálja a herceget is. S ha
mindezzel a belérögzött előítéleteit hangsúlyozza,
éreztetni tudja e mögött az őszinte érdeklődőt, azt,
hogy olykor képes a dolgok mélyebb látására is.
Máthé Erzsi a társadalmi szerepébe bele-fáradt
asszonyt játssza el Lizaveta Prokofjevna
alakjában. Inkább a hétköznapi, természetes
gesztusokat hangsúlyozza - remekbe sikerült az a
jelenete, amikor őszinte odaadással drukkol a
hercegért, hogy normális ember módjára igya ki a
teáját. A siker láttán ténylegesen megkönnyebbül.
Természetes énje hányódik lánya indulatos,
kíméletlen büszkesége és a herceg között. Az ő
ajkáról nem is érezzük bántónak a félkegyelmű
megjegyzést. Talán azért nem, mert a herceg
fájdalmának láttán töprengve és meg-döbbenve
próbálja ébreszteni lelkiismeretét; dehát egy idő
után őszintén ezt gondolja, és őszintén sajnálja is
ezért a herceget.

A stilizált külső mozgással és az emberi érzé-
sek őszinte vállalásának aprómunkájú rajzával
sikerült Máthé Erzsinek láttató erővel felruháznia
egyébként nem túlságosan hálás szerepét.
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