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El nem küldött levél

Legel�ször is, elnézését kérem, hogy zaklatom levelemmel. Nem tenném, ha 

szakmai lelkiismeretem és nemzetközi tisztségem erre nem szólítana. A Nem-

zetközi Dosztojevszkij Társaság alelnöke vagyok, s ebben a tisztségemben, 

egyéb teend�im mellett nem lehetek közömbös a hazámban történ� és Dosz-

tojevszkij értékelését érint� fontos eseménnyel szemben. Amikor Ön, a M�vész 

Színház igazgatójaként meghívta Anatolij Vasziljevet, a világhír� rendez�t, be-

bizonyosodni láttam, hogy nemcsak névválasztásuk jelöli m�vészi törekvésük 

jellegét, hisz épp a moszkvai M�vész Színház egyik „folytatója” az, akit a világon 

els� helyen jegyzett rendez�k sorából kiválasztottak.

Amiben tudtam, vagy amiben szükség mutatkozott, igyekeztem is segíteni 

Anatolij Vasziljevet, hisz negyven éve éppen Dosztojevszkij a speciális kutatási 

témám, szakmám, a klasszikus orosz irodalmon belül.

A  bemutatón végignéztem a színrevitelt, s megrázott nemcsak Anatolij 

Vasziljev rendez�i és Igor Popov színpaditér-teremt�i teljesítménye, hanem 

mindenekel�tt – s ezért fordulok els�sorban Önhöz – az Ön játéka. Hogy men-

nyi ebben az Ön érdeme és mennyi a rendez� segítsége – nem az én kom-

petenciám megítélni. Az Ön eddigi szereplései közül én ezt az alakítást els� 

helyre teszem. A  munka közben Önnel készített interjúkból az olvasható ki, 

hogy Anatolij Vasziljev fellobbantotta Önben az alkotókedvet, s Ön – mondom, 

véleményem szerint – valami olyat produkált, amit én egészen más m�fajban, 

egy eltér� m�vészi érettség�, debütáló m�vésznél tapasztaltam – nevezetesen 

Szmoktunovszkijnál 1949-ben: A  Félkegyelm�ben Miskin herceget játszotta, 

s megteremtette vele a Dosztojevszkij-interpretáció egészen új iskoláját. Sok 

Dosztojevszkij-adaptációt volt szerencsém látni, színházban és fi lmen, épp 

ezért érzem kötelességemnek, hogy magyar Dosztojevszkij-interpretátorként 

elmondjam véleményemet az Ön produkciójáról, illetve kettejük – Anatolij Va-

sziljev és az Ön – játékfelfogásáról. Abban látom nemzetközileg is fenomenális 

teljesítményét, hogy ebben a színházak által régen felfedezett, leginkább dra-

maturgiai „szerkesztés�” elbeszélésben olyan fi gurát állított színpadra, amely 

engem mint magyar embert végtelen büszkeséggel tölt el. Meggy�z�désem, 

ha csupán ebben a formában hagyják a játékot, s mindössze annyi történik, 

amennyit a színész „magától” is megtesz a többször játszott darabban, neve-

zetesen hogy új elemekkel b�víti-mélyíti alakítása hatását, a fi gura szellemi 

és etikai egyetemességét, de f�leg ha tovább csiszolják az egész el�adást, 

kétségtelenül létrejön egy Ascher-féle Három n�vérhez hasonló világsiker 

– mert önök valami nagyon lényegesre tapintottak rá Dosztojevszkij m�veinek 
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atmoszférájából, drámai erejéb�l és emberi üzenetéb�l. Mindenekel�tt tehát 

ehhez akartam gratulálni, ezt kívántam Önnek jelezni. Ezt egyébként a rendez� 

úrnak is elmondtam a premier után.

Az említett Dosztojevszkij Társaságnak az év végén lesz a következ� kon-

ferenciája, Ausztriában. A M�vész színházbeli el�adás hatására úgy döntöttem, 

hogy ott tartandó el�adásomban központi helyet foglal majd el az Ön által ala-

kított fi gurának, illetve partnerfi guráinak az el�adásban született elképzelése. 

Persze nem lépem túl szakmai kompetenciám határait, és nem dramaturgiai-

lag, nem a színpadi tér kompozíciója fel�l, a rendezés vagy a színészi játék fel�l 

kívánom megközelíteni a kérdést. Azt azonban meg szeretném mind Önnek, 

mind Anatolij Vasziljevnek köszönni, hogy olyasmire vezettek rá, ami számom-

ra, elbeszél�i textusokat elemz� ember számára igen fontos.

Hadd említsem meg, hogy annak idején a szakirodalomban éppen én hív-

tam fel a fi gyelmet arra, hogy Dosztojevszkij mennyire ellenezte m�veinek egy 

az egyben való adaptációját. Úgy látta, inkább érdemes egy drámailag is fel-

dolgozható epizódra építeni m�veinek egész költ�i gondolatsorát, a megfelel� 

m�vészi forma teljes transzformációjával.

Ahogy Szmoktunovszkijnak sikerült annak idején a fi gura drámai helyze-

te és sorsa köré „kényszeríteni” az egész regényt, ahogy Andrzej Wajdának, 

illetve két színészének sikerült ugyanebben a m�ben a végkifejlet köré szer-

veznie a drámát – úgy sikerült Önöknek, de a színészek közül is els�sorban 

Önnek sikerült egy olyan fi gurát létrehoznia, mely – nem hiszem, hogy ebben 

tévednék; élete vége felé az ember nem szokott tévedni, hacsak nem tér le 

az útjáról, mint Lear király Shakespeare tanúsága szerint – beragyogja ezt a 

szerz� második debütálásakor született Dosztojevszkij-m�vet. Mikor 1965-ben 

másodszor találkoztam Szmoktunovszkijjal, kérdésemre, hogy mit látott-érzett 

akkori teljesítményéb�l, azt felelte: az �rületet, hogy valamit megérzett, amit 

ki akar fejezni és nem megy, s aztán következett a pszichiátriai osztály… Arra 

voltam akkor kíváncsi, mit érez egy színész abból a fenomenális sikerb�l, amit 

a néz� nem tud meg nem érezni. Háromszor volt alkalmam akkor megnézni 

A Félkegyelm�t, addig tartott rövid tanulmányutam, s a harmadik el�adás után 

részt vettem egy a színészekkel és a rendez�vel tartott megbeszélésen. Minden 

színész nekiment Szmoktunovszkijnak, hisztériát csaptak, hogy nem lehet ve-

le játszani, mert minden este mást játszik, hogy ez a titánoskodó ifjú dilettáns 

minden egyébként valóban nagy hír� színészt kiborít, lehetetlenné tesz… Nem 

voltam egyedül azok között, akik úgy gondolták, itt valami félreértés lehet: vagy 

mi, a közönség vagyunk dilettánsok, vagy valami olyasmi történt, ami megfej-

tend� a színészi és alkotói világ kapcsolatát illet�en.

Andrzej Wajda adaptációjánál ez már nem fordulhatott el�: már más, nem 

ortodox korszakban éltünk. Ott már mindenki világosan meg tudta fogalmazni 

a színházi nyitást, a színházi eseményt, a Stary Teatr teljesítményét. Magyar-

országon a színház olyan intézményként ment�dött át mára, melynek van egy 

nagyon er�s – ahogy én tudom, illetve ahogy színházi élményeimben tapasz-

taltam – színész-színház kultúrája. Soósra, Latinovitsra, Önre gondolok els�-

sorban, még talán Gábor Miklósra? Önök voltak az én „Magyar színészek ma” 

kortársaim, ahogy Szeleczki Zita, Karádi, Rökk Marika gyermekkorom bálvá-

nyai, hogy a férfi  színészeket ne soroljam.
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Hogy maradjunk az Ön játékánál, illetve fi gurateremtési géniuszánál, úgy 

éreztem mindig, hogy Önt felfalatják a darab cselekményességével. S  talán 

mert én Dosztojevszkij világában úgy vagyok otthon, mint egy Shakespeare-ku-

tató az angol drámíró világában, de talán nemcsak ezért, úgy érzem hogy most 

Ön „kapta” be és nyelte le „sz�röstül-b�röstül” a darabot. Mindenesetre az Ön 

körül forog, pontosabban az Ön – Maria Alekszandrovna – teremt�i géniusza 

valami olyan kalandba viszi bele Dosztojevszkij minden fi guráját-szerepl�jét, 

melyhez hasonló csak egy „igazi” színdarabban mehet végbe. Azt kell feltéte-

leznem, hogy közös munkájuk színpadi m�vet varázsolt el� a nemlétb�l, bár 

nem tudom, nem olyan-e a közérzete, mint Szmoktunovszkijé volt. Én mindig 

úgy voltam vele, minél jobb dolgot alkottam, annál kételked�bb lettem saját 

képességem és teljesítményem iránt. Ezért kérdeztem annak idején Szmoktu-

novszkijt, s ezért kérdés máig számomra, vajon a színész mindig tudja-e, hogy 

valójában mit ér az, amit alkotott? A második el�adáson nem voltam, csak vi-

deón láttam. Nem részletezem a második élményem. Csak annyit róla, hogy 

mind Udvaros Dorottya, mind Eperjes Károly másodszorra még inkább elemük-

ben voltak. Rendkívül jó, mikor Udvaros Dorottya visszafogott, s itt megy is a 

darabhoz ez a ritkán kiteljesed� önmegtartóztatás, mely oly módon ad hitelt 

szépséges emberi, n�i tartásának, ahogy Önnek az az expresszív beleélés és 

önátadás, amit csak Soósnál és Latinovitsnál tapasztaltam. Ha a partnerek kö-

zé, akiket azért mégis Ön „mozgat”, oda tudnám igazán venni Garas Dezs�t, 

azt hiszem, totális siker lenne. Nem így gondoltam el a herceget, de a kosz-

tümje és a koreográfi ája így is zseniális. A b�g� ugyan egy kvartettben is csak 

brummog, de nélküle mégsem tud kibontakozni teljes szépségében a játszott 

zenedarab. Itt sem… Nekem pl. hiányzik Zina gy�zelme és Maria Alekszand-

rovna veresége után M.  A. „végülis-gy�zelme” (ami Dosztojevszkij m�vében 

dramaturgiailag is fontos, vagy ahogyan én nevezem a magam szaknyelvén, 

szerkezetileg, az alak kompozícióját is ideértve), ami igazán teljessé teszi Ma-

ria Alekszandrovna fi guráját. S meggy�z�désem, hogy Garas Dezs� játékának 

néhány bökken�je az a gordiuszi csomó, amit nem elvágni, hanem kioldozni 

kellene. A verbális humoron és a helyzetkomikumon túl, a kosztüm, ez a Don 

Quijote az, ami zseniálisan el van találva. A premieren a jobb ötös páholyból 

néztem a játékot, s ötpercenként kitört a közönségb�l a nevetés, s ezt a Her-

ceg és az Ön dialógusának mesteri megkomponáltsága váltotta ki. Ráadásul 

hosszú id� óta el�ször hallok a színpadról tiszta, egyenletes beszédet – azt az 

ideális beszédet, amit már kint az utcán, de társaságban sem hall az ember, s 

amit a színház feladata volt és marad mintául kínálni a közönségnek, különö-

sen ma, egy általános nyelvromlás közepette.

Mint minden darabnak, ennek is a premier után kell igazán kicsiszolódnia. 

Vajha Garas Dezs� fi gurája kapna annyi „szufl át” hordozójától, mint az Öné, 

Udvaros Dorottyáé, hisz még Eperjes Károlyé, az intrikát inspiráló s a „sikert” 

elbuktató fi guráé is láthatóan nagy élvezettel formált.

Hadd ne beszéljek a színpadtérr�l s a zenei aláfestésr�l, a helycserék és 

változtatások esztétikájáról. (Azt hiszem, utoljára Strehler meg Andrzej Wajda 

színpadán találkoztam ilyen tiszta látvánnyal, amit „bejár” a Dosztojevszkij-világ 

asszociációsorába olyannyira ill� ritualizáltság, a madrigál-klasszika össze-

fonódás, ami engem nemcsak a posztmodern, de az avantgárd színházra is 



DOKUMENTUM

9797

emlékeztet.) Maga a színpadkép – az Angyali Üdvözlet ábrázolásokra asszociál-

ható. Giotto-freskókat idéz� építményeivel a két oldalszárnyon – mély esztétikai 

élményt jelentett.

Gratulálok Önnek azért is, hogy ilyen gazdag és puritán, modern-klas-

szikus látványvilág esetén nem könny� szóval, játékkal, intonációval, színé-

szi mozgással-gesztussal-verbalitással, mondhatnám „puszta kézzel” gy�zni 

indult. Ön „csak” annyit tett, hogy visszahódította magához a komikus, de 

zseniálisan-anyaian okos és életrevaló anya felé a közönség fi gyelmét, vagy 

legalábbis az enyémet. Még egyszer szeretném leszögezni, csak néz� vagyok 

és nem szakember a színpadi világ megítélésében. Ha van valami többletem, 

azt az évek, a sok látványélmény s talán egy kis gén-segédlet magyarázza. De 

ez nem jogosít ítéletre egy darabot illet�en. S ha mégis a „megítélés b�nébe” 

estem, annak oka minden bizonnyal a levél sajátos m�faji törvénye, mely még 

akkor is felszabadítja a levélírót, ha olyan szorongással fog az íráshoz, mint én 

az Önnek szóló levélhez…

Dosztojevszkij a kezdet kezdetén drámát szeretett volna írni, s regényei-

nek és elbeszéléseinek narratív elbeszél�isége máig rengeteg fejtörést okoz az 

irodalomtudományban. Belinszkij, az orosz kritikus azt mondja róla, míg els� 

két m�ve alapján Puskinnal és Gogollal mint közvetlen el�ddel veti össze, hogy 

Dosztojevszkij „csodalátos képessége, hogy alakjai b�rébe bújik, de azok nyel-

vén és gesztusaival is szólal meg”.

Az International Dostoevsky Society 1971-ben alakult meg. 

Tagjai a világszerte Dosztojevszkij munkásságát kutató tu-

dósok, rendszeresen szervezik meg a szimpóziumokat kü-

lönböz� országokban – Europában, Japánban, az USA-ban, 

2007-ben pedig Budapesten. A  társaság periodikai kiadvá-

nyában – „Dostoevsky Studies” – a Dosztojevszkij m�vei 

alapján létrejött színházi el�adásokról is megjelent egy sor 

érdekes tanulmány.

	A levél 1994-ben íródott Dosztojevszkij A nagybácsi álma 

premiere után (1994. április 9.) az akkori M�vész Színház 

igazgatójának, Tör�csik Marinak. Több ellentétes kritikai véle-

mény jelent meg a bemutató után, azonban Igor Popovot az 

évad egyik legjobb látványtervez�jéként ismerte el a kritika.

	Andrzej Wajda Nasztaszja Filippovna c. el�adását 

(Dosztojevszkij: Fél ke gyel m� nyomán, bemutató: Teatr 

Stary, 1977. április 15.) Budapesten is játszották 1980-ban.


