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égy színész lép ki a Művész Színház
térdig leeresztett függönye mögül az
előszínpadra. Leülnek az odakészített
tonettszékekre. Baloldalt, elöl, szemben
velünk Udvaros Dorottya, simára fésült

hajjal, arcán Gioconda-mosollyal, a premier plan
kirakati közvetlenségének kitéve. Mögötte
egyvonalban Eperjes Károly profilban, székéről
kissé lecsúszva, előre nyújtott lábakkal, hanyag
tartásban, tekintetét rászegezve a vele
szemben, középen ülő Törőcsik Marira. Törőcsik
ülése csupa belső mozgás, tartása merő
nyugtalanság, szeme tüzesen csillog,
jelenlétének dinamizmusa figyelmünk
centrumába helyezi. Tőle jobbra és kissé
hátrébb, egy lépcsőfokkal följebb Tóth Auguszta
ül pipiskedve, izgékonyan, átlós irányban meg-
törve a másik három szereplő derékszögű, hori-
zontális vonalait.

Udvaros alig szól, néha profillal fordul
Törőcsik felé, halvány Gioconda-mosolya
fölerősödik, belső érdeklődést, eufóriát áraszt.
Eperjes nem változtat tartásán, szemtelen
lazasággal mesél egy történetet. Törőcsik
követelőző metakommunikációval kényszeríti ki
a mesélést, gesztusai élénkek, egész lényét
átjárja a felfűtött

érzelem és az agitatív, túláradó erőszakosság.
Tóth Auguszta időnként csiklandósan fölnevet,
kuncogófutamokkal kíséri a jelenetet. A jelenet
mintegy húsz percig tart. Közben egyik szereplő
sem áll föl. A zeneileg fölépített kvartett az első
tétele Anatolij Vasziljev Dosztojevszkij-rendezé-
sének, és amellett, hogy tökéletesen szituálja,
egyben hangszereli is a darab főszólamait.
Törőcsiké a vezérmotívum, Udvaros a nyugodt
ellen-pont, Eperjes variációt visz a főtémába,
Tóth Auguszta a kíséret. Ez után megy föl a
függöny a Művész Színházban.

A nagybácsi álma című Dosztojevszkij-elbe-
szélés lényege röviden összefoglalható. Marja
Alekszandrovna Moszkaljova (Törőcsik) szép-
séges lányát, Zinát (Udvaros) az öregedő K. her-
ceghez akarja feleségül adni, akiről az a hír járja,
hogy gyengeelméjű, ráadásul alkatrészekből
összerakott „utánzat", rugókra jár, biceg,
szeme üvegből van, parókát és fűzőt visel, de a
herceg unokaöccse, Mozgljakov (Eperjes), akit
Zina többször kikosarazott, elhiteti a
nagybácsival,

Jelenet Vasziljev rendezéséből

hogy csak álmában kérte meg a lány kezét, így
az esküvő füstbe megy. A történethez tartozik
még egy szegény, tüdőbeteg tanító, Zina sze-
relme, aki Marja Alekszandrovna szerint a her-
ceg pénzéből meggyógyíttathatná magát, és
feleségül is vehetné Zinát, mihelyt az - föltehe-
tően hamarosan,- megözvegyül. A botrányos
körülmények között kudarcba fulladt hercegi le-
ánykérést követően nemsokára a tüdőbeteg ta-
nító és maga a herceg is meghal. Három évvel
később, az elbeszélés epilógusában Mozgljakov
„a legtávolabbi kormányzóságban", a fő-
kormányzó gyönyörű feleségeként látja viszont
Zinát egy bálon, és megdöbbenésében - né-
miképp Anyegin modorában - több órán át bá-
mulja, festői tartásban, egy oszlopnak támasz-
kodva, miközben „a komor-szórakozott kifeje-
zés, az ádáz, mefisztói mosoly egész este nem
tűnt el arcáról".

A dramatizálás - erre vonatkozó külön infor-
máció híján is kitalálhatóan Vasziljev munkája-
úgy sűríti dialógusdrámába az elbeszélés anya-
gát, hogy „számít a rendezőre", akinek majd a
legfőbb törekvése lesz helyet hagyni a színész-
nek. Dosztojevszkij amúgy is hosszú dialógjai az
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Garas Dezső (K. herceg) és Törőcsik Mari (Mar-
ja Alekszandrovna) (Korniss Péter felvételei)

adaptációban még inkább elhatalmasodtak, föl-
szívták magukba az epikai anyag egy részét -
Zina és a tanító története például Marja Alek-
szandrovna terjedelmes anyai monológjába köl-
tözött -, módot adva ezzel a színésznek az idő-
ben kiterjedt jelenlétre, és ezáltal személyiségé-
nek a szerepben való fokozatos kiterjesztésére.
Az előadás legfontosabb kategóriája az idő; nem
a mintegy három és fél órás tiszta játékidő, amit a
bemutató főként szakmai közönsége hisztérikus
intoleranciával utasított el, hanem a belső idő, a
szerepben való létezésre szánt, a megszokott-

nál sokkal lazábban kezelt „jelenléti idő", ami ar-
ra kényszeríti a színészt, hogy teljes egyéniségé-
vel töltse ki a szerep birtoklásához rendelkezé-
sére álló kereteket.

Vasziljev rendezésében nem a hagyományos
értelemben működik a lélektani realizmus, nincs
végszavazás, nincsenek fizikai cselekvésekben,
mozgásban, akcióban föloldott kapcsolatok -
ezek a támasztékok szinte teljesen hiányoznak
az előadásból. Vasziljev színészei magukra van-
nak hagyva (ami nem azt jelenti, hogy a rendező
nem akar tőlük semmit, ellenkezőleg, nagyon is
tudja, mit akar), viszonzásul korlátlan szabadsá-
got kapnak, amit intenzitásuk fölfokozására, je-
lenlétük bensőségessé tételére kell fölhasznál-
niuk. Veszélyes manőver; ha a színész belül

„üres", az eredmény katasztrofális lehet. Ellen-
kező esetben viszont a megszokottnál összeha-
sonlíthatatlanul gazdagabb, tartalmasabb a szí-
nészi présence, a szerepben látszólag tétlenül
elidőző színész belső folyamatokat bont ki, de
nem szerepet épít, hanem személyiségét állítja
pellengérre, intuícióját egyesíti a rendelkezésére
álló szituációval - mintegy önmagát örökíti meg
a szerepben.
Törőcsik gesztusrendszere, energikussága,

racionális érvkészlete, agitatív vitakészsége
szinte átfeslik Marja Alekszandrovna machiavel-
lizmusába, öngerjesztő szónokiasságába, amivel
a lányát kiárusítani készülő dáma valósággal
önmaga hatása alá kerül, képes elhinni saját
immoralitásáról, hogy a legeszményibb humaniz-
mus. Udvaros nyugalma, figyelme, önvizsgáló
érdeklődése a dolgok iránt, szeszélyes hajlama
az intuícióra, a gyors hangulati változásokra,
inpulzivitása, elragadtatottsága,
ösztönös sodródása az érzelmi hullámokon, s
mindezeken túl erős képessége a tartás
megőrzésére ott van a Dosztojevszkij szerint
„felhők között élő" Zina büszkeségében, emberi
komolyságában és titokzatosságában, ami nem
leplezi le, miért megy bele a herceggel kötendő
házasságba.

Ez utóbbit némileg megmagyarázza Garas
Dezső szerepfölfogása. A rendező és a tervező,
Igor Popov megkonstruálta a nagybácsi figurá-
ját. A hosszú fekete parókával, kis hegyes sza-
kállal, fölkunkorodó bajusszal ellátott, csigaszer-
kezettel, emeltyűvel ékes páncélba, vastag sod-
ronykesztyűbe öltöztetett, féllábprotézises her-
ceg nemcsak Dosztojevszkij leírásának és a
nyomában készült illusztrációnak felel meg, ha-
nem annak a „középkori lovagnak" vagy „truba-
dúrnak" is, aki a „félkegyelmű" mélyén rejlik. A
herceg egyfelől „szerkezet", másfelől ember és
színészi bravúr, hogy Garas a kettőt együtt tudja
megmutatni, sőt többet, az együgyűségben a
galantériát, a selypegő, pösze, mechanikus kli-
sékben beszélő, mások mondatait helybenha-
gyólag ismételgető papagájemberben (gyaní-
tom, hogy a szájában is protézist visel) az ártat-
lan, érzékeny, az életet mintegy álomban élő,
könnyen sebezhető, gyermeki lelket. Színészi le-
hetőségei merőben korlátozottak: bejön, leül egy
tonettszékre, bal lábát fölrakja az előre odaké-
szített apró zsámolyra, jobb kezét elhelyezi az
ölében. Ettől kezdve csaknem mozdulatlan ma-
rad, legföljebb szapora fejrázással és szemfor-
gatással utasítja az inast, hogy tegye a teát az
asztalra. A bábokként viselkedő átlagemberek
között Udvaros belső magányát takargató Zinája
egyedül ebben a bánat képét viselő, nevetséges
gépemberben fedezi föl a vigaszra szoruló hu-
mánus értéket; talán ezért is megy bele a házas-
sági kalandba, amelynek kudarca s a megbán-
tott herceg látványa megrendült monológra
készteti a darab végén.
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Vasziljev és Popov meztelen színpadi teret
használ a játékhoz, a naturális környezetrajz leg-
kisebb igénye nélkül. („A művészet felette áll a
natúrának", mondja egy helyen, nem véletlenül,
Garas, a „gépember".) Erre a színpadra nem le-
het „szerepben", szituációban bejönni, a szerep-
lők hosszú járásokkal, civilben érkeznek (és tá-
voznak), miközben a műszak átrendezi a tonett-
székeket. Az utóbbiak az előadás szerkezetét
meghatározó tényezőkké válnak. A színészek
rendre - olykor a jelenetet megszakító éles ce-
zúrákkal - fölkapdossák őket, és miután áthe-
lyezték a színpad valamely másik pontjára, újra
rájuk telepednek. Ez többször és látszólag irraci-
onális rendszertelenséggel történik, holott jele-
netszervező funkciója van, és meghatározza a
játék dinamikáját. Az előadás legnagyobb hatású
jelenetsorában, Zina és Marja Alekszandrovna
hosszú dialógusában a székek koreográfiája
kijelöli az összecsapás szekvenciáit. A teljes je-
leneten belül többször változik a két szereplő
egymáshoz való kapcsolata; az alá-fölérendelt-
ség kölcsönös viszonyát, az érzelmi-indulati vál-
tozásokat a székjáték strukturálja: leállítja, újra-
indítja, lassítja, előre lendíti. A viadal forrpontján
a két szereplő hátul kirohan a színről, mint egy
megrendezett abgangban. Az „operai" kettőst a
közönség megtapsolja, de a színésznők közben
visszajönnek, és folytatják a duettet. Vasziljev
provokáló trükkje...

Sok hasonló csúfondárosság van az előadás-
ban, amit tetszés szerint lehet (de szerintem nem
muszáj) értelmezni. A törpe inasok, akik emel-
vényről adják föl a kabátot - vagy eléjük kell tér-
delni. A díszlet a középkori lovagvár apró makett-
jével és az „általános" világítással, egy románc a
Guadalquivirrel, amit Dosztojevszkijnél emleget-
nek. Tűzijáték és légcsavaros bicikli, amelyen a
leskelődők a levegőbe emelkedve, látcsövön
kukkolják a cselekményt.

A várható leánykérésre összejön a pletyka-
éhes nőtársaság, és Moszkaljov, a ház képletes
ura, akinek a zsarnok Marja Alekszandrovna
hallgatást parancsol. A szerepet Darvas Iván
játssza a maga elegánsan ironikus kívülállásával;
s miután annak, aki hallgatásra van kényszerítve,
egyszer meg kell szólalnia, Vasziljev beiktat a
számára egy fölolvasást az Ördögökből. Ezzel
látványosan kilép az elbeszélés világából (ahová
tulajdonképpen be se lépett), és színházi fricskát
pöccint az orrunkra. Minthogy az előadásban
senki sem hal meg, s a játék a csalások
lelepleződésével végződik, Eperjes hanyag
Mozgljakovja egy oszlophoz dőlve fölidézi a
regény befejező jelenetét. Törőcsik még utoljára
elkápráztat Marja Alekszandrovna ki-
apadhatatlan energiákból táplálkozó, eruptív
önigazolásával, majd Udvaros és Garas, mind-
ketten szereppéldánnyal a kezükben, formálisan
kilépve a szerepből (s nem azért, mert

későn kapták meg az utolsó jelenet szövegét,
ahogy a naiv szakma föltételezte), átlós irány-
ban, a szereplők feje fölött csöndes üzenetet vál-
tanak egymással. „Maga volt itt az egyetlen er-
kölcsös ember", valami ilyesmit mond Garas,
majdnem a saját hangján, és kimegy a színpad-
ról, anélkül, hogy bicegne.

Az embereket végső soron nem lehet hülyére
venni, közli velünk szerényen Anatolij Vasziljev,
az utóbbi idők legpolemikusabb és legelszán-
tabb előadásában, amely olyan célirányos, le-
tisztult, végleges és kényelmetlen, mint egy
tonettszék. A szakma és a közönség renyhébb
fele nem tudta lenyelni, megakadt a torkán.
Elszokott tőle, hogy miközben egy évad során
tízezer-

A játék alapjául szolgáló kisregény fő
dramaturgiai ötlete arra épül, hogy a nagybácsi
nem álmodik, csak Mozgljakov beszéli
tele a fejét, hogy mindaz, ami történt, csupán
álombeli képzelődés. Ebben a Dosztojevszkij-
kisregényben, mint a Tévedések víg-játékában
is, minden meg van fordítva, a reális és a
fantasztikus cselekményszálak kibontakoztatása
felcserélődik. Szintúgy felcserélődnek drámai
funkciójukban a női és férfiszerepek is. Hiszen
„Romeo" (Mozgljakov - Eperjes Károly) vall
szerelmet „az erkélyen", és „Júlia" áll az erkély
alatt (Zina - Udvaros Dorottya). A kis vidéki
városkában nem a városatyák a hangadók, ha-
nem - mint a Fellini-féle Nők városában - az
egymással viaskodó, K. herceg (Garas Dezső)
kegyeiért versengő hölgyek, akik az előadás
egyik zárójelenetében, a Herceg lába elé szórva
a virágokat, kórusban éneklik: „Mily remekül
megházasítanánk önt!" A város leghatározottabb
és legtekintélyesebb hölgye, Marja Alek-
szandrovna Moszkaljova (Törőcsik Mari) a ,.vá-
rosanya", a herceg „dadája, nővére, kalauza" és
egyszersmind Anya, aki életét tette fel lánya bol-
dogságára. („Hol van az az anya, aki engem el-
ítél?" - ismétli többször is.)

A férfihősök csakis a nők által nekik szánt sze-
repekben jelennek meg. Moszkaljov (Darvas
Iván) csak akkor tűnik fel a Marja Alekszandrov-
na tervezte házasságkötési színjátékban, ami-
kor az „apa és férj szerepét" kell eljátszania;
Mozgljakov pedig csak a második részben lesz

szer megy föl a függöny, néhány estén történik
is valami.
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„romantikus bosszút" álló, kikosarazott szerel-
mes, aki maga mozgatja a cselekményt. Ahogy
Dosztojevszkij kisregénye már tartalmazza A fél-
kegyelmű és az Ördögök fő motívumait, Anatolij
Vasziljev előadása is e két, nagy horderejű regény
típusaira épül - a tiszta, gyermeteg „félkegyelmű-
ére", aki kísértésbe esve kiprovokálja maga körül a
Rosszat és a Jót, illetve az „ördögien" nyüzsgő,
intrikáló, magát szellemi és érzelmi önpusztításra
ítélő „szerelmes" hősére, aki az élni akarást és az
azt igazoló etikai formulákat testesíti meg.

Az első részben Marja Alekszandrovna fonja a
cselekmény szálait, és egyben ő a fő narrátor is,
hiszen az ő elbeszéléseiből kapjuk meg az
információt a többi szereplőről. A második részben
viszont Mozgljakov ellencselekvésére épül a
szituáció. A K. herceggel kapcsolatos mese kerete
Mozgljakov megjelenésével kezdődik, illetve
távozásával zárul. Ő hozza a herceget
Moszkaljova házába, és őt kéri a herceg, hogy
vigye el onnan. Az elején a nagybácsi
Mozgljakov protektorának szerepét hivatott
játszani, a végén pedig a riválisáét, hiszen a
regényben a herceg meghal, és halálának ódiuma
Mozgljakovot is érinti. Az előadás dramaturgiai
rajzolata, szcenikai kompozíciója rendkívül
tiszta, ritmikailag könnyed, a színpadi mozgást
pedig Mejerholdot Idéző pontosság jellemzi.

Minden főszereplő hármas kört jár be. Az első
részben Marja Alekszandrovna, hogy meggyőz-
ze Zinát, egyezzen bele a nagybácsival kötendő
házasságba. megidéz három szerelmi regényt: a
romantikusat - a szegény tanítóhoz fűződőt,

K I R Á L Y NINA

„EZ NEM ÁLOM, EZ VALÓSÁG"
VASZILJEV RENDEZÉSÉRŐL


