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Az Árta t lan bűnösök szolnoki előadása egy
színésznőről szól. És rajta keresztül a szín-
házról: a valóság és az illúziók közötti át-
járásról, a kiismerhetetlen életjátékok bi-
rodalmáról. A szerepekkel oldani próbált
tragédiákról, a művészek magánemberi gyarló-
ságairól.

Osztrovszkij darabjának főhősét, a híres vidé-
ki tragikát Vasziljev átdolgozása abszolút fősze-
replővé tette. Olyannyira, hogy nagyobbrészt az ő
nézőpontján keresztül ábrázoltatik az a világ,
amely a színpadon megjelenik. Így a szolnoki
előadásnak egyértelműen a Krucsinyinát alakító
Törőcsik Mari a főszereplője. Az ő színészi jelen-
léte jelöli ki az előadás koordinátáit
- annak ellenére is, hogy a többiek
általában másfajta eszközökkel dol-
goznak. Manapság ritkaságszámba
megy az, ami Szolnokon történik: egy
jelentőségteljes figura egy ki-vételes
színészi alakításból születik
meg.

Elektra, Cordelia, Ljubov Andrejevna
vagy Spiró Vénasszonyának alakja
önmagában is fontos, minden
megfelelő színvonalú előadásban
figyelmet érdemlő. Krucsinyina figurája
viszont azáltal válik jelentőssé, hogy a
szerepet Vasziljev rendezésében
Törőcsik Mari játssza el. Osztrovszkij
vázlatosan megírt alakját Törőcsik
aligha le-kottázható, eszközgazdag
alakítása eleven élettel tölti meg.
Mélységet ad neki, sorsot teremt köré.
Vasziljev „színházi tükörjátéka" még
sokoldalúbbá teszi a figurát. A szín-
házi előadásként megelevenedő
múltban, a játékká formálódó fan-
táziálásokban nemcsak az mutatkozik
meg, hogy milyen valójában
Krucsinyina, hanem az is, hogy milyen
titkokat rejt még személyisége.

A szolnoki előadás két felvonása
azonban némileg eltérő nézőpontot
tükröz. Az első részben Krucsinyina az
abszolút főszereplő, szinte kizárólag
az ő szemével látjuk a világot, minden
színpadi történés hozzá

mint viszonyítási ponthoz igazodik. A második
felvonásban - melynek kerete a színésznő tiszte-
letére rendezett estély - önálló életre kelnek a
többiek is, fontosak lesznek a színész kollégák
egyedi történetei. Ekkor az ő nézőpontjukból is
megítélhetjük Krucsinyinát: beszélnek, véle-
ményt alkotnak, vitatkoznak róla akkor is, amikor
nincs jelen. Ugyanakkor nem ő a középpont ak-
kor sem, amikor megjelenik a színpadon.

Jelenet A nagybácsi álma művész színházbeli
előadásából (Korniss Péter felvétele)

A kétféle nézőpont kétféle színházi műfaj lehe-
tőségét rejti magában. A parodisztikusan ábrá-
zolt vidéki színészfigurák a komédia, Krucsinyina
érzelmeket mozgató története a szomorújáték
lehetőségét veti fel. E kettőt Vasziljev a színházi
muzsikusok, zenei idézetek felhasználásával iro-
nikusan megidézett melodramatikus játékban
egyesíti. A „színházi tükörjáték" sajátos jele, ami-
kor két zenekar is muzsikál a színpadon: az egyik
- mintha színházi zenészek lennének - a zenekari
árokból szól, a másik - mintha az estély muzsi-
kusait hallanánk - a jobb oldali takarások mögül.

A színésznő története

Osztrovszkij eredeti darabja reális közegben bo-
nyolódó, lineáris történetet tartalmaz. Az első

felvonásban Otragyinát váratlanul elhagyja a sze-
retője, akinek titokban gyereket is szült. Az

asszony szinte egyszerre tudja meg azt, hogy a
férfi mást vesz feleségül, illetve hogy a kisfiuk
halálosan beteg. A második felvonás tizenhét év

múltán folytatja a történetet. Közben Otragyina
nevet változatott: Krucsinyinaként híres

vidéki színésznő lett belőle. Most épp
a szülővárosában vendégszerepel. Itt
azonban régi „is-merőseivel"
találkozik: Murovval, egykori
szeretőjével és Galcsihával, akihez
annak idején gondozásba adta a
kisfiát. Fokozatosan kiderül, hogy a
gyermek mégsem halt meg.
Krucsinyina elkeseredett nyomozásba
kezd a fia után. Végül egyik színész
kollégájában, a hányatott sorsú,
kötekedő modorú Nyeznamovban
ráismer a gyermekére.

Vasziljev átdolgozása az Árta t lan

bűnösöket az illuzórikus játék és az
irrealitás irányába tolja el. Nem csak a
darab időszerkezetét teszi
bonyolultabbá azzal, hogy az eredeti
mű első felvonása (a szín-lap szerint
prológusa) az előadás második
képeként jelenik meg. Ez ugyanis nem
egyszerű flashbacket jelent, hiszen a
szövegutalások és a színpadi jelzések
azt valószínűsí-tik, hogy a szolnoki
előadáson ekkor nem(csak) a
színésznő meg-elevenedő múltját
látjuk, hanem azt a színházi előadást
(is), amellyel Krucsinyina lenyűgözte a
vidéki város publikumát. (Nagyrészt az
elő-térbe tolt díszes, barokk díszlet-
színpadon játszódik a jelenet, melyet a
zenekari árokban ülő muzsi-
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kosok dallamai kísérnek. Selavinának, a vetély-
társnőnek a szerepét az előadás első jelenetében
megismert színésznő, Korinkina - Hernádi Judit -
alakítja.) Mindez úgy hat, mintha Krucsinyina sok
év múltán fölkeresett szülővárosában olyan
szerepet játszana el, amely kísértetiesen hasonlít
a saját múltjához. Nem véletlen, hogy ez az egy-
beesés emlékképek özönét szabadítja rá.

Osztrovszkij darabja objektív tényként ábrá-
zolja a történetet, amelyben a színésznő majd két
évtized után halottnak hitt gyermekére talál,
Vasziljev előadása ezzel szemben a történet vi-
szonylagosságát és kiismerhetetlenségét hang-
súlyozza azáltal, hogy az eseményeket a színházi
illúziók és a fantáziaképek szűrőjén át láttatja. „Én
is láttam halálán a fiamat, mint Ljubov Otragyina,
akit tegnap este játszottam" - mondja a színész-
nő Dudukinnak (Fodor Tamás), a színészpártoló
gazdag úrnak. Osztrovszkijnál az előző este ját-
szott szerep neve Lady Michelefield, nála Ot-
ragyina és Krucsinyina kétségtelenül ugyanaz a
személy. Ezzel szemben Vasziljev változatában
csak szerepnévként hangzik el az Otragyina név,
mintha Krucsinyina története nem lenne feltétle-
nül azonos azzal, amit Otragyina szerepében el-
játszik.

Osztrovszkijnál valóságos szereplőként, kére-
gető öregasszonyként jelenik meg Krucsinyina
szállodai szobájában Galcsiha (Ráckevei Anna),
akire a színésznő egykor a kisgyermekét bízta. A
szolnoki előadásban ez az alak szinte a semmiből
bukkan elő - pontosabban a színésznő múltjából,
kínzó emlékeiből lép ki. (Megjelenését fény-
váltás előzi meg. Az éneklő beszédmód, a kötet-
lenebb térhasználat, a groteszkebb játékstílus
szintén a realitástól való elszakadást érzékelteti.)
De lehet ő is a később felidéződő színházi elő-
adás szereplője, hiszen Galcsiha Otragyinának
szólítja a színésznőt (aki a nevet hallva hirtelen a
nézők felé fordul, és egy váratlan „óh!"-t hallat.
Olyan ez, mintha egy melodramatikus színházi
pózt látnánk). A Ráckevei Anna által játszott figura
később a színpadra helyezett kis színpadon
jelenik meg (egy csecsemőbábut madzagon rán-
gatva bizarr halálelőérzetet sugall). Jelen van a
második felvonás estélyének befejező részében
is, igaz, csak a díszlet egyik felső ablaknyílásából
figyeli az eseményeket, akárcsak Annuska (Ru-
dolf Teréz), Otragyina szolgálólánya, akiről szin-
tén nehéz eldönteni, hogy a színházi előadás
szereplője-e, vagy megelevenedett emlékalak.

Ez az eldönthetetlenség a Krucsinyinát galá-
dul elhagyó Murov (Kaszás Mihály) alakjában
válik teljessé. A színésznő gyermekének apja a
felidézett színházi előadásban szintén megjele-
nik, és a színésznő tiszteletére rendezett fogadást
ábrázoló második felvonásban ismét felbukkan.
Igaz, a vendégek közül -az Osztrovszkij-darabtól
eltérően - csak Krucsinyinával találkozik, így
beszélgetésük inkább tűnik a színésznőre az es-

Törőcsik Mari (Krucsinyina) és Kaszás Mihály
(Murov)

télyen rátörő képzelgésnek, semmint valóságos
eseménynek. (Érre utal az is, hogy a jelenetben
egy - két évtizeddel ezelőtti életkorával azonos -
fiatalember beszélget egy idősebb asszonnyal.
De ha csak a színésznő képzeletében játszódik le
a találkozás Murovval, akkor Dudukin korábban
miért találja meg a férfi névjegyét Krucsinyina
előszobájában?) A jelenet előtt a színésznő arról
beszélt Dudukinnak, hogy túl sok izgalmat kell
kiállnia, mert feltámadtak az emlékei. Később
hozzáteszi, hogy majdnem az eszét vesztette,
amikor tegnap megtudta, hogy mégsem halt
meg a fia, hanem idegenbe adták nevelőszülők-
höz. (Mindez a Galcsihával folytatott párbeszéd-
ből derült ki, ami az előadás jelzései szerint aligha
lehetett reális találkozás.)

A bizonytalanságot tovább növeli, hogy a
Murovval való beszélgetés lényegében az első
felvonást záró színházi játékot, az Otragyina-tör-
ténetet folytatja. A felidézett előadásrészletnek
azonban nem minden szereplője azonosítható
egy-egy színésszel. Nem jelenik meg az estélyen
sem Murov, sem Annuska, sem Galcsiha alakí-
tója, holott a felvonás során többször is felbuk-
kannak, mintha a színészi szerepjátéktól függet-
len, önálló alakok lennének. Ezáltal önálló életre
kel az is, ami korábban színházi játéknak tűnt -
anélkül azonban, hogy valóságossága bebizo-
nyosodna. A saját múltját éli újra Krucsinyina a
jutalomjáték alatt? Egykori szeretője arcát mon-
tírozza színpadi partnere fejére? Az előadás foly

tatásaként képzeli el a találkozást egykori szerel-
mével (és a saját lelkiismeretével való szembe-
sülést), amitől huszonhárom éven át olyannyira
tartott? Miközben zajlik a színésznő tiszteletére
rendezett ünnepség, a fantáziájában a saját tör-
ténetét is továbbírja?

A Krucsinyina és Murov közti, Osztrovszkijnál a
harmadik és negyedik felvonásában lejátszódó
két valóságos találkozást Vasziljev egyetlen, igaz,
két részletre bontott jelenetté vonja össze. Kez-
dőpillanataiban Murov a pénzt adja vissza az
asszonynak, amelyet a színházi előadáson Ot-
ragyinától kapott kölcsön. Mégsem bizonyos,
hogy ez a történet folytatódik, hiszen a színész-
nőn ugyanaz a csillámszálakkal sűrűn teleszőtt
fekete ruha van; mint amelyet Krucsinyina visel
az estélyen. Murovot Annuska vezeti be, és egy
hétágú gyertyatartót helyez az asztalra, a férfi és
a színésznő közé. E múltfaggató beszélgetés a
lobogó gyertyalángon átszűrődve zajlik. (Annuska
is végig jelen van a találkozás első részében;
előbb oldalról, majd hátulról, a kis színpadról
figyeli a beszélgetést.)

Bizonytalan az is, hogy ebben a jelenetben kit
alakít a színésznő. „Otragyina vagyok" - mondja
a találkozás elején, de amikor a férfi a korábbi
érzelmeire tereli a szót, felcsattan: „Nincs Ljuba!
Krucsinyinát látja maga előtt." Majd hozzáteszi:
„Amíg meg nem látom a fiamat, semmiféle be-
szélgetésre nem kerülhet sor kettőnk között."
Aztán elsiet, mert színpadra kell lépnie. (Koráb-
ban megkérdezte Murovtól, hogy itt marad-e a
negyedik felvonásra. Lehet, hogy az asszony az
estélyen egy előző esti találkozást idéz vissza?)
Amikor a színésznő hátramegy, leereszkedik a
barokk kis színpad függönye. Miközben a szín-
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Fodor T a m á s (Duduk in ) é s Törőcs i k
M a r i

házi zenekar játszik, percekig csak a széken ülő
Murovot látjuk, aki visszavárja a színésznőt. Ami-
kor az asszony visszatér, már másfajta öltözéket:
barna, virágmintás ruhát visel (amely az első
felvonásban látott színházi előadás Otragyiná-
jának vajszínű, virágmintás öltözékét idézi emlé-
kezetünkbe). A színésznő és Murov közötti be-
szélgetés ugyanott folytatódik, ahol egy-két per-
ce abbamaradt. A hangneme azonban gyökere-
sen más: fiatalosabb, könnyedebb, játékosabb,
fájdalmasságában is elrajzoltabb. Lehet, hogy
most valóban az előadás folytatását látjuk? (A
jelenet után a színésznő ismét az estélyen viselt
sötét ruhában tér vissza, amely az előadás első
jeleneteiben viselt öltözék színeire emlékeztet.)

Sorolhatnánk tovább a példákat, melyek ha-
sonlóképp arra utalnak, hogy Vasziljev átdolgo-
zása (és színpadra állítása) szándékos bizonyta-
lanságban hagyja a nézőt a megjelenített esemé-
nyek természetét illetően. Osztrovszkij elvesztett,
majd fellelt gyermekről szóló melodramatikus
története a szolnoki előadáson előbb a színház a
színházban játék idézőjelei közé kerül, majd egy-
re több váratlan, irracionális elemmel bővül, s
egyre azonosíthatatlanabbá válik. Végül az tűnik a
legvalószínűbbnek, amiről Krucsinyina többször
is beszél: eleven valóságként képes átélni
emlék- és fantáziaképeit.

A színésznő tere

Ez utóbbi értelmezést erősíti a szolnoki előadás
tere is, amelyben a színésznő története lezajlik.
Igor Popov díszlete makettszerű, perspektivikus
fehér árkádsorával és színpadra görbülő zöld
épületfélkörívével az avantgárd olasz festő, De
Chirico metafizikai tájait idézi. Mindezzel éles
kontrasztot alkot a díszes, cirádás, oszlopos
színpad, mely mintha kora barokk olasz festmé-
nyekről került volna ide. Akármelyik elemét néz-
zük is, az illúzióteremtő színpadot (melynek füg-
gönyére, akárcsak a szolnoki színpad elé, szá-
zadfordulós kisvárosi életképet festettek) vagy a
valóság felbontását érzékeltető architektúrát,
egyértelmű belőle, hogy ez a színpad nem a
valóságot képezi le. Metafizikus teret és színpadi
stilizációt forraszt egybe, hogy játékként tegye
érzékelhetővé a valóságosnál mélyebb történé-
seket.

A színpadképet a díszes, cirádás kis színpad
helyzetének változtatása teszi variábilissá. Ami-
kor hátul helyezkedik el, tágas, nyitott színpadot
látunk, előrehúzva viszont zártabb tér jön létre,
amely a játszókat intimebb közelségbe kénysze-

get. Itt fogadja két kollégáját, az árva Nyezna-
movot (Kaszás Gergő) és a barátját, Smágát
(Eperjes Károly). Ezekben a jelenetekben alig áll
fel a helyéről. A Dudukinnal való beszélgetésnek
csak a végén megy be a kendőjéért, a színész
kollégákkal folytatott vitának csak a befejező
szakaszában lép középre, amikor hangsúlyos és
jelentőségteljes közlendői vannak a két férfi szá-
mára. Miközben a színésznő helyzetét tekintve
mozdulatlan, körülötte nagy ívű járásokkal,
nyugtalan helyváltoztatásokkal, váratlan eltűné-
sekkel és felbukkanásokkal sűrűn teletűzdelt já-
ték zajlik. Énnek nyugtalanságát erősíti, hogy
többnyire a színpadi mozdulatok is szélesek, a
gesztusok áradóak, túlrajzoltak, túlzóak. Ezzel a
-többféle variációban megjelenő - játékstílussal
alkot kontrasztot a színésznő első felvonásbeli
mozdulatlansága, visszafogottsága. Ezt a hely-
hezkötöttséget azonban sokértelművé teszi Tö-
rőcsik Mari játékának belső intenzitása, eszköz-
gazdagsága. Az a benyomásunk, mintha Krucsi-
nyina szemében egy fájdalmaiból, csalódásaiból

ríti a közönséggel. Ez a díszlet nagyon sokat bíz
a színészi kifejezőerőre, mivel lényegét tekintve
üres térrel van dolgunk. A játéknak ugyanis csak
hátterét adja, alig jelennek meg rajta berendezési
tárgyak, jobbára akkor is csak székek. Sajátos
színpadi geometriát rajzol ki az, ahogy a szerep-
lők különféle ülőalkalmatosságokat helyeznek el
a színpadon, illetve az, ahogy a székek között a
hely(zet)üket változtatják. Sajátos ritmusa van
annak is, ahogy testtartást váltanak, felállnak,
leülnek, elindulnak, megállnak. Ritka, tudatos
térkompozíciót látunk, amely állandó és változó
elemek variábilis viszonyára épül. A jelenetek
tagolását, hangsúlyváltásait, a szituációk módo-
sulásait érzékelteti.

Az előadás legfontosabb berendezési tárgya -
különösen az első felvonásban - az a zöld karos-
szék, amely a színésznő állandó tartózkodási
helyének tűnik. Az első felvonásban mindvégig a
színpad jobb oldalát betöltő épületkörív második
ajtónyílása mellett áll. Itt ül a színésznő - mint
afféle trónszéken -, amikor Dudukinnal beszél-
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bölcs emberismeretet kiküzdő asszonyt látnánk,
aki eleinte magabiztosan trónol megszenvedett
nyugalmának szigetén, érintetlenül azoktól a
bűnöktől és kicsinyességektől, amelyeket a
körülötte keringő alakok - egy nyugtalanító,
felkavaró világ árnyai - hordoznak. Azonban
fokozatosan ő maga is beleszédül abba a
kavargásba, amelyet ámulva figyel. Egyre inkább
elveszíti az egyensúlyát, ismét szemben találja
magát azokkal a fájdalmakkal és gyötrelmekkel,
amelyeken, eddig úgy hitte, sikerült túllépnie.
Amit most érez, abban életének alapvető
megoldatlanságát éli újra.

Ez érezhető abból is, hogy az első felvonás
második részében, illetve a második felvonásban
maga a színésznő is kilép kezdeti mozdulatlan-
ságából. A Galcsihával közös jelenetében
erőszakos, határozott mozdulatokkal rója a
teret. Kezében bot, így próbálja kikényszeríteni
az egykori dadából a gyermeke sorsát érintő
vallomást. Az Otragyina-jelenetben eleinte
fiatalosak, játékosak a mozdulatai. Aztán
megérkezik Murov, és a férfi viselkedése
elbizonytalanítja. Ha lerajzolnánk azt, hogy a
jelenet során hogyan változtatja helyét a férfi,
illetve Otragyina, hogy hol helyezkednek el a
kis színpadon, illetve annak előterében, hogy
mikor változtatják a helyzetüket, mikor ülnek,
állnak, mikor telepednek a földre, hogy milyen
szögből, milyen távolságból figyelik egy-mást,
akkor kapcsolatuk alakulásának, hangulataik
változásának rendkívül pontos geometriai
ábráját kapnánk meg. Otragyina mozgása ebben
a jelenetben azt érzékelteti, hogy ura akar lenni
egy elképesztő, felkavaró helyzetnek, amely fo-
kozatosan mégis maga alá temeti. Naiv
reménykedése helyére kettős fájdalom lép:
nemcsak azt érti meg, hogy a szeretett férfi
mást vesz felesé

ujját: „és a színésznőkét is, igaz?" Mosolyogva,
visszafogottan hallgatja, amikor Dudukin az
asszony színészi képességeiről áriázik. De zavar-
tan a nyakához emeli a kezét, amikor beszélge-
tőpartnere a polgárok gőgjéről beszél; közben
kissé nyugtalanul, félig felállva lábtartást vált.

Miközben Nyeznamov történetét hallgatja,
lassan a halántékához emeli a kezét, majd a
körmét rágja, később a tenyerébe zárja ujjait.
Szomorúan, majd egyre idegesebben figyel.
Mégis váratlanul csattan fel a kérdése: „Grigo-
rijnak hívják?" Aztán gyors, pergő kérdésekkel
tisztázza Nyeznamov életkorát. Dudukin kérdé-
sére, hogy miért érdekli mindez, ártatlan mo-
sollyal válaszol: ,,bizonyos egybeesések" - mond-
ja, és ujjainak finom, ironikus játéka teszi jelen-
téktelenné ezt a talányos mondatot: „Ne törődjön
vele, fantázia az egész." Es ismét vidáman, moz-
dulatlan testtel hallgatja Nyeznamov előző esti
botrányának felidézését. De amikor Dudukin ki-
mondja a zabigyerek szót, Krucsinyina zavartan
félrefordul, arcát félig eltakarja, és így kérdez
vissza: mit is jelent ez a kifejezés? Mikor beszél-
getőpartnere arról faggatja, hogy miként tudja a
színpadon ennyire hitelesen megjeleníteni az
anyai érzéseket, Krucsinyina előbb elhárítja a
kérdést. Ezt jelzi finoman széttárt, maga elé tar-
tott keze. „Annyi mindent éltem át, annyit szen-
vedtem magam is" - mondja könnyedén. Aztán
váratlanul hozzáteszi: „én is voltam anya", és
elfordul, nehogy beszélgetőpartnere lássa, hogy
csendesen sírni kezdett. Közben idegességében
jobb tenyerével finoman ütögeti a szék karfáját.
„Néha jó sírni" - mondja végül megkönnyebbül-
ten, kedvesen.

Talán örül is neki, hogy végre a titkairól be-
szélhet: ő maga is ebben a városban született, itt
töltötte a fiatalsága nagy részét, itt halt meg a
kisfia is. Eleinte mozdulatlanul, gesztikuláció nél-
kül meséli a történetét. Amikor a fiáról beszél,
lassú, bizonytalan kézmozdulatok kísérik a sza-
vait. Aztán mentegetőzve a halántékára mutat:
„túlságosan élénk a fantáziám" - mondja. A gye-
rek halálára vonatkozó mondatokat ismét erős
gesztusok kísérik, mintha önmagát is meg akarná
győzni a hihetetlenről. Előbb mosolyogva, majd
hitetlenkedve fogadja a Dudukin által felvetett
lehetőséget: mi lenne, ha váratlanul megjelenne
előtte elvesztett gyermeke. Képzelje el, hogy akár
Nyeznamov is lehetne! Amikor az asszony
egyedül marad, belegondol a lehetőségekbe.
Lassú, merengő kézmozdulatai az arcát, a
halántékát, a homlokát érintik.

A Nyeznamovval és Smágával zajló jelenetben
is ugyanilyen finoman, szinte észrevétlenül,
mégis célirányosan építkező gesztikuláció jel-
lemzi Törőcsik játékát. A testtartásváltások itt is

Törőcsik Mari ás Hernádi Judit (Korinkina)

gül, hanem azzal is szembesülnie kell, hogy el-
veszíti a kisfiát.

Ez a felkavarodott emlékekből fakadó nyugta-
lanság határozza meg a színésznő viselkedését a
második felvonásban. Az asszony idegesen jár-
kel, nem leli a helyét, szinte állandóan mozgásban
van. Most csak pillanatokra ül le - mintha
nyugalmat keresne - a zöld karosszékbe, amely a
színpad előteréből hátra, a kis színpad elé került.
Csak akkor jut ismét hangsúlyos helyzet-be a
szék (és akkor talál átmeneti nyugalomra benne a
színésznő), amikor előrehúzzák a kis színpadot,
és elé helyezik a karosszéket, hogy Krucsinyina
méltó helyről hallgathassa a tiszteletére
felcsendülő áriákat.

A színésznő eszközei

A szereplő helyzetének és állapotának változása
a színészi eszközöket is átértelmezi. Törőcsik
Mari sokféle hatáselemmel dolgozik, ezeket szé-
les skálán, végletekig fokozva, váratlan váltások-
kal használja. Mégis szigorú logikát követ az
alakítása: az egyensúlyvesztés különféle fázisait
és szélsőségeit mutatja meg.

Eleinte Törőcsik elsősorban testtartásával,
apró mozdulatokkal jellemzi a figurát. Ezek a
váltások sok mindent elárulnak róla, miközben a
színésznő majd ötven percen át lényegében moz-
dulatlanul ül a karosszékben. Feltartott kézzel,
nevetgélve hárítja el az ajándékokat, melyekkel
Dudukin igyekszik kényeztetni őt. Miközben a férfi
arról beszél, hogy mihaszna ember lévén legalább
a színészek életét igyekszik megkönnyíteni,
Krucsinyina játékosan, cinkosan felemeli az
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fordulópontokat jelölnek ki. Mindezek a jelzések
hasonlóképp érzékeny, rebbenékeny, sérülékeny,
szélsőséges hangulatok között sodródó figurának
mutatják Krucsinyinát. Ölébe engedett kézzel,
szinte mozdulatlanul nézi a férfiakat. Szavaikat
eleinte bizalmatlanul fogadja. Smága bohém
játékai azonban nevetésre ingerlik. Nyeznamov
egy széket helyez a zöld karosszékkel szem-be, és
letelepszik rá. Krucsinyina nyugtalanul figyeli,
hogy mit akar tőle a fiú. Magától értetődő,
természetes gesztus kíséretében beszél arról,
hogy miként mentette ki a kormányzónál előző
esti botránya miatt Nyeznamovot. De megriad,
amikor a fiú rákiált, hogy semmi köze ahhoz, ami
történt. Igyekszik ugyan magyarázatot adni a
kéretlen közbenjárásra, de hanghordozása egyre
inkább keménnyé, elutasítóvá válik. Mindamellett
a Nyeznamov durvasága keltette fájdalom
megértővé is teszi a fiú iránt. „Sértésekben, meg-
aláztatásokban elég gyakran volt már részem -
mondja. - Ez most fáj, de érdekel is. Meg akarom
ismerni az emberek gondolkodását, akikkel a sors
összehozott." Es a bal oldali karfához húzódva
teljes testével Nyeznamov felé fordul, hogy
meghallgassa a történetét. Együttérzően,
mentegetőzve reagál arra, amikor a fiú olyan
embernek mondja magát, aki egész eddigi élete
során semmiféle érzéssel nem találkozott. De
megriad az újabb durvaságtól, amikor Nyeznamov
letépi az asszony nyakából, majd az ölébe dobja
a kendőjét, talán azért, hogy nyomatékot adjon
együttérzést elutasító szavainak: „semmi közöm
magához!" Krucsinyina testétől kissé el-tartva
hajtogatja össze a ruhadarabot, majd félrerakja a
szék karfájára.

Törőcsik szerepépítkezése ezen a ponton
újabb elemekkel bővül: a mindeddig helyhez kö-
tött szereplő feláll, és mozgása, tartása is jelle-
mezni kezdi a figurát. „Nos, uraim!" - mondja, és
középre lép, hogy mint rutinos színésznőhöz illik,
határozott, nyugodt, egyenes tartásával is
nyomatékot adjon férfi kollégákat rendreutasító,
kioktató szavainak. Aztán a beszéd folytatásához
lassan hátrasétál, és fellép a kis színpadra. Gesz-
tusai, mozdulatai ekkor kissé teátrálissá válnak,
ezáltal némileg idézőjelek közé kerülnek az
asszonyi önfeláldozásról szóló szavai. Furcsa,
ironikus játékká, sajátos „kergetőzéssé" alakul,
ahogy a kis színpad előtt a szeretet, az irgalmas-
ság erejét bizonygatja Nyeznamovnak. De várat-
lanul kiesik a szerepéből, nyugtalanul keresi a
szavakat. Nyeznamov meg egyre csak provokál-
ja: mondja ki végre, amit valójában gondol róla.
Közben a színpad előterébe érnek, a fiú lehuppan
Krucsinyina előtt a zöld fotelbe, az asszony
fölötte áll, amikor kibukik belőle: még azokon is
lehet segíteni, „akik menthetetlenül romlottak". De
a színésznő nem jön zavarba a meggondolatlanul
kimondott ítélettől: felül arra a magasított bár-
székre, ahol néhány perce még Dudukin foglalt

fájdalmasan hátrahajtja a fejét. Közben vált a
világítás is, és a fehér árkádsor végén megjelenik
a fekete ruhás Galcsiha. A következő rövid jelenet
befejező részét középről figyeli. Ezek a jelzések
azt sejtetik, hogy az ezután következő mozzana-
tok, az előadás legszebb színészi gesztusai talán
csak Krucsinyina fantáziájában lezajló történé-
sekre utalnak: visszatér Nyeznamov, hogy meg-
köszönje a pénzt, amelyet Krucsinyinától kapott.
Amikor megcsókolja a kezét, az asszony váratla-
nul magához húzza, gyöngéden átöleli a fiút.
Aztán hirtelen hátrahőköl, értetlenül nézi, hogy
mit is csinált. „Bocsásson meg!" - mondja, és
riadtan hátrahúzódik a karosszékben, ernyedten

Kaszás Gergő (Nyeznamov) és Törőcsik Mari
(Szűcs Zoltán felvételei)

helyet, és könnyedén arról kezdi faggatni Nyez-
namovot, hogy tudja-e egyáltalán, mi a szeretet.

Amikor a két férfi magára hagyja, nyugtalanul
hátramegy a kis színpadra, és sétálgatni kezd
rajta, mint aki elvesztette a magabiztosságát.
Mintha nem találná a helyét, mintha keresne
valamit. Ekkor hátulról váratlanul mellélép Nyez-
namov, és a fiú mentegetőzése nyomán bizalom,
megértés alakul ki a két szereplő között. Ezt
fejezi ki az a meghitt mozdulatsor, ahogy a
színpad középen lassan, szinte egyszerre lépve
előresétálnak hátulról a rivaldáig. (Ez a motívum
még kétszer ismétlődik a második felvonásban,
ekkor azonban Dudukin lesz Krucsinyina
„sétapartnere", így az első rész váratlanul
meglelt intimitása nem születik újra.) A
színésznő visszaül a zöld fotelba, Nyeznamov
egy kis széken mellételepszik, hogy elköszönjön.
Miután a fiú elment, Krucsinyina feltérdel a
karosszék párnájára, és
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karfákra helyezi a kezét, mint akinek minden
rejét felélték az ismeretlen mélységekből előtö-
ő anyai érzések.

Az eddig elmondottakból talán kiderült, hogy
örőcsik Mari játékának gazdag, sokszínű gesz-

ikulációjából már akkor is sejthető a színésznő
első bizonytalansága, titkokkal teli múltja, ami-
or még úgy tűnik, teljes a nyugalom benne. A
ok apró kézmozdulat egyébként jellemző Tö-
őcsik játékára: akkor is mozognak az ujjai, ami-
or ennek nincs különösebb jelzésértéke. Egyfajta
észültséget érzékeltetnek. Sokszor úgy hat-nak,
intha az érzelmi állapotokat ezek az apró ujj-

átékok generálnák. Máskor meg - ahogy a
imondhatatlan érzések artikulált szavakká áll-
atnak össze - tagolt mozdulatok, megfontolt
ézjelek születnek belőlük. De amikor egy-egy
illanatra elragadja a figurát az indulat, a szenve-
és emléke, megkeményednek, a mozdulatok
egmerevednek.

Törőcsik Mari artikulációja bátran vállalja a
okszínű, szélsőséges megoldásokat. Gyakran
elennek meg a beszédében váratlan hangszín-
áltások, éles artikulációs kontrasztok. Mindez a
egformált figura végletes érzelmi hullámzását

ivatott közvetíteni. Kevés olyan magyar színész
an, aki ennyiféle hangon képes megszólalni (és
evés olyan színészünk van, akitől ennyiféle han-
ot fogadnánk el hitelesnek). Semleges, árnya-

atmentes középhangot viszonylag ritkán hasz-
ál. A Krucsinyinát kezdetben jellemző könnyed
angszínek, kacagások, heherészések kissé felü-

etes, öntudatos figurát mutatnak. A lebegtetett,
vődő dallammenetek a megformált alak maga-
iztosságát erősítik: olyasvalakit hallunk, aki tud-ja
agáról, hogy képes elbűvölni a környezetét, ha

rre van szüksége. Nem idegen tőle a huncut
átékosság sem. De hirtelen komorabb tónusok,
ötét színek jelennek meg a beszédében, mintha
gy-egy váratlanul elhangzó hívószó folyton haj-
ani fájdalmaira emlékeztetné. Murovval való ta-

álkozásában az ingerlékeny düh hangjai szólal-
ak meg. A történet előrehaladtával szaporodnak
fájdalmas, merengő hangütést jelző visszafo-

ott megszólalások, illetve az érzelmes hangula-
okat érzékeltető magasabb beszéddallamok. A
zínházi előadást (illetve a múltat) visszaidéző je-
enetben nemcsak a játékosabb mozgás, hanem a
önnyedebb, csacsogóbb beszédmód is érzékelteti
színésznő átalakulását: könnyedén vált át egy

letkoránál jóval fiatalabb figura szerepére.

sz íné sznő s zem ély is é ge

indezeknek az eszközöknek a számbavétele tel-
esen fölösleges lenne, ha az alakítást figyelve
em lenne az az érzésünk, hogy mindezekben a

elzésekben erőteljes színpadi személyiség nyi-

latkozik meg. Törőcsik Mari játéka bölcs, higgadt
színészetre utal, amelyet elsősorban nem a köz-
lési szándék, hanem a személyiség ábrázolásá-
nak igénye mozgat. Nem jelentése, inkább jelen-
tősége van színpadi megnyilatkozásainak. Törő-
csik néma, mozdulatlan jelenléttel ad súlyt az
általa megformált figurának, képes minden
egyes mozdulatát, gesztusát is jelentőséggel fel-
ruházni. A hangfekvések, hangsúlyok többről be-
szélnek, mint amennyit a szavak elmondanak. A
felhasznált színészi eszközök nem önmagukban
érdekesek, hanem változatosságuk, végletes
sokszínűségük ellenére koherens egységükben.
Nem résztulajdonságaiban, elszigetelt jellemzői-
ben, hanem emberi teljességében mutatják meg
az ábrázolt figurát.

A színház erejéről szól ez az alakítás. Arról,
amikor a játék teljes életet, ellentmondásosságá-
ban átélt sorsot teremthet. Ezáltal akár a valóság
helyébe léphet. Hisz ami megvalósult, miért lenne
több annál, mint amit az ember a képzeletében még
nagyobb intenzitással átél? Végkicsengésében
erről szól az Ártatlan bűnösök szolnoki előadása.

Míg Osztrovszkij hősnője elvesztett gyermekét
ismerheti fel Nyeznamovban, addig Vasziljev
átdolgozásának főszereplője inkább csak a szín-
padi illúziók világában találhat nyugalomra. A
végső bizonyíték ugyanis nem más, mint az első
felvonást záró színházi előadásban megismert
kel-lék. Nyeznamov azt a medált hajítja a
zenekari árokba, melyet Otragyina adott
elválásukkor Murovnak (és amelyet a történet
folytatása szerint a férfi afféle ismertetőjelként
akasztott a kisfiuk

Az Arbatszkaja metrómegállónál szállok ki, az új
Arbaton indulok el, és befordulok az első
keresztutcán. Ott, ahol egy kedves, kicsi, kék
hagymakupolás templomocska áll. Állítólag ide
járt annak idején Tolsztoj, és ide jár mostanság
Anatolij Vasziljev. A ház-számról ismerszik meg
színháza, amelyet az átlagosnál - moszkvai
viszonylatban - elegánsabb bérház néhány
egymásba nyitott lakásából alakíttatott ki az
immár legendás orosz rendező. Belépek a
lépcsőházba, a lefelé vezető lépcsősoron
riasztóan hosszú sor várakozik. A korlát mellett
békésen ácsorgó, csodában bízó emberek
szótlan beletörődéssel és néma irigykedéssel
nézik, ahogy a magabiztosság látszatát felöltve
le-csattogok a lépcsőkön. De vajon megvan-e a
jó

nyakába). Miközben Krucsinyina lemegy a me-
dálért, kezében ugyanazt a kelyhet tartja, melyből
korábban Otragyina emelte ki az ékszert. A po-
harat az estély zárójelenetében Korinkina hozta
be a színre, majd átnyújtotta Dudukinnak, aki
pohárköszöntőt tartott. Ezután Krucsinyina ja-
vaslatára mindenki ivott belőle a színészek
egészségére. Így került végül a kehely a színész-
nőhöz. Amikor Krucsinyina visszaér Nyezna-
movhoz a medállal, belehelyezi a pohárba, és a
kis színpad közepén álló oszlopra állítja. Dobper-
gés szól, miközben a színésznő összeesik, majd
gyorsan lehull a hagy színpad függönye. Vége a
színházi előadásnak? Es a színpadi életet élő
színésznő meghalt? A játéknak azonban nincs
vége. Miközben a közönség tapsol, újból föl-
megy a függöny. Ismét látjuk az utolsó jelenetet.
A színésznő a kehellyel megint a kis színpad felé
indul. Most azonban már nem csak Nyeznamov
várja. Ott állnak-ülnek a többiek is a kis színpa-
don - nemcsak a valóságos szereplők, hanem az
emlékekből előlépő figurák is. A kis színpad előtti
zöld fotelban Murov ül, az első takarásból An-
nuska hajol ki, a jobb hátsó oszlopról Galcsiha
néz le. Amint Krucsinyina fölrakta a posztamens-
re a kelyhet, újbóli összeesik. De most nincs vége
a jelenetnek. Kiderül, hogy csak elájult. Dudukin
aggódó szavaira („már azt hittem, hogy meg-
hal") kaján mosollyal válaszol: „Az örömbe nem
hal bele az ember!" Eközben lassan kivilágosodik a
nézőtér. Íme hát megint csak színházban va-
gyunk? Aki a valóságban meghal, az a színpadon
életben marad?

előre protekcióval lefoglalt belépőm? Igen, a
kedves beengedő hölgy megtalálja nevemet a
listáján, továbbad a kedves idős úrnak, aki beve-
zet a terembe, és továbbad a kedves ültető hölgy-
nek, aki - ő tudja, milyen rendszer szerint -
meghatározza, hová ülhetek. A lényeg az, hogy
belülre kerültem, kiválasztott lettem. Előttem
keskeny, magas tér, csupasz fehér falak- kivéve
a mennyezetet, mely megőrizte az eredetileg itt
lévő három lakás gyönyörű díszítését. Szigorú
rendben, szűk, templomi padokon harminc-
negyven ember, fölöttünk, a galérián is néhá-
nyan. Megilletődötten üldögélünk. Balra fent, az
erkélyívek közül is három-négy szerencsésen be-
lopott néző kukucskál. Velük szemben, a játéktér
jobb oldalán kis ablakok nyílnak a kék égre -
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