
arcok és maszkok
togott dicséretnek vagy feddésnek is. Ez a
helyzet azonban napjainkra meg-változni
látszik, méghozzá örvendetes módon.
Töredelmesen bevallom: nem számítottam
rá, hogy a Vers mindenkinek sorozatunk alig
néhány hónapos „múlt" után ilyen kritikai
visszhangot kelt, s ez a tény önmagában,
függetlenül a bírálatok tartalmától, már
jelez valami igen fontosat. Azt tudniillik,
hogy egy vers és annak interpretálása is
lehet méltó alkalom arra, hogy a kritikus
tollat ragadjon. Az a jelenség pedig, hogy
egy-egy produkció nemcsak a
„szakmában", de azon kívül is beszéd- és
vitatéma - nemcsak az, hogy milyen
bravúrral nyomozott a detektív -, jó
közérzetet teremt mind-azokban, akik
bíztak a vállalkozás sikerében.

- A kritikák kezdik felvetni a versek
„hátterének" kérdését is .. .

- A képi megoldások alkalmazásának
tekintetében a versműsorkészítők vélemé-
nye is megoszlik. Az egyik szélsőség
szerint hagyni kell a verset „élni", ér-
vényesülni minden képi „alásegítés"
nélkül, hogy a befogadó figyelmét ne
vonja el semmi, a szövegre, a gondolatra
koncentrálhasson. A zenét is száműzni
kell a textus közeléből, mert óhatatlanul
melodráma válik a dologból. A másik
végleten azok találhatók, akik a verset
csupán ürügynek tekintenék a saját
bravúros képkomponálásának, zenei
érzékének és kamerakezelésének bizo-
nyítására. Ok édeskeveset bíznának a
nézőre; pedig a képi szájbarágás, a vers-
lefordítás, szerintem, éppen az ellenkező
hatást éri el: megfosztja a verset igazi
arcától, attól a varázsától, hogy mindenki
a sajátjának érezhesse. Egy példát idézve:
József Attila Ódájának azon részénél,
hogy,,...amint elfut a Szinva-patak...",
bemutatható, méghozzá igen artisztikusan
a valóságosan csörgedező Szinva. Csak
hogy ez a látvány azonnal megfoszt
engem az én saját Szinvámtól, ami lehet,
hogy nem is a Bükkben van, hanem
másutt, nem ilyen fák szegélyezik, hanem
amolyanok stb. Mindenki ült már egyszer
csillámló sziklafalon, ezt a saját legbelső
„kisajátítását" a költői látványnak nem
szabad egy valóságos képpel letörölni.
Ugyanakkor lehetnek esetek, amikor a
látvány hozzásegíthet a vers - különösen a
bonyolultabb, hosszabb versek - jobb
megértéséhez. Ám ezt mindig az adott mű
dönti el, s az az általánosnak mondható
alapelv, hogy minden eszköz alkalmaz-
ható, de csak a mű szolgálatában és nem
ellenére.

FÖLDES ANNA

„Csak a színpadon
vagyok egész"

Jászai Mari és Csernus Mariann
találkozása

„...Zokogj mostoha kitagadott
Orestes, mert Elektra tűnt az alvilágba...

Hol a mozgókép, amely megőrzi leptél?
Hol a fonográf nemes hangjának? Elszállt
a sugár! Ki hozza vissza? Ki hozza
vissza?"

(Babits Mihály Jászai Mari halálára)

Visszahozni egy letűnő kor letűnt mű-
vészének mozdulatát, hangja orgonabú-
gását, szerepteremtő képzeletét, ezerszín
egyéniségét? Visszahozni - vagy legalább
megőrizni . . . Kortársaink behoz-hatatlan
előnye, hogy a huszadik század második
felében a technika bőven kínálja a
lehetőségeket. A hangosfilm, a tévé, a
magnó és a hanglemez korszakában már
„csak" az élet forrósága, a személyiség
sugárzása az, ami kihűl, ami elvész az
időben. Jászai Mari és nemzedéktársai
színészsorsa sokkal mostohább: fél
évszázad múltán már egyre kevesebben
őrzik szívükben, emlékezetükben a
hajdani színházi élményeket. Jászai Mari
hangjára az élő tanúk közül a legszebben
talán Gyergyai Albert emlékszik vissza:
„Amikor . . . megszólalt, senki sem
vonhatta ki magát hangjának a varázsa
alól. Gyönyörű, zengő, tiszta beszéde,
mint az esti harangszó a falut, az egész
színházat betöltötte; sose szólhatott olyan
halkan, hogy ne hallhatták volna
mindenütt, s legélesebb tirádái sem
fajultak soha sikoltozássá: tagoltan és
ugyanakkor szenvedélyesen vitte a szót ...
zenévé oldotta fel a legvadabb indu-
latokat, s éppúgy el tudta kerülni a fran-
ciák tragikus dorombolását, mint elődei s
kortársai tragikusnak vélt üvöltözését."

Gyergyai Albert még hallotta . . . De mi
marad az utókornak? Egy-két sem-
mitmondó filmkocka, pár tucat pózba
merevedett, sárguló fénykép ... A gon-
dosan archivált színlapokon kívül né-hány
múzeumban őrzött jelmez, személyes
használati tárgy vagy ékszer. De
mindennél többet jelent, hogy megmaradt
a legenda, és megmaradt az írás. Az írás,
ami tárgyaknál, képeknél hívebben őrzi a
tragika emlékét.

Az írás, a nyomtatott és kéziratban ránk
hagyott szellemi örökség, Jászai Mari
esetében nagyon is tágan értendő. Mert a
nagy tragika a magány és az el-múlás
rémével csatázva, már a múlt század
kilencvenes éveiben szükségét érezte,

hogy papírra vesse emlékeit, múltját, és
memoárírás közben folyamatosan ki-
kívánkozott belőle a jelen idejű vallomás
is. A Széchényi Könyvtár kézirattárában
őrzött nyolc vonalas füzet éppen ezért
szertelen emlékezés és zaklatott napló :
sajátos, bevallott és vállalt „kétidejűsége"
folytán szerkesztetlen, és mégis,
formátlanságában, zabolázatlan áradásá-
ban izgalmasan modern olvasmány. Írója
évtizedeken át folytatja és mégis örökre
újrakezdi: vívódva a műfajjal, önmagával.

„Életem történetét írjam meg? Nincs
hozzá elég tehetségem. Sokkal inkább
színészi tehetség vagyok, hogysem sza-
badulni bírnék tőle. Nem bírok teljesen
igaz lenni! (Jászai Mari kiemelése.) Az
örökös pose ellen küzdök. A pose el-len,
mely velem, bennem született, és amely a
színpadon legbecsesebb tulajdonságom
volt, amelyet már tizenhét éves koromban
egy kolozsvári kritikusom úgy fejezett ki,
hogy » Jászai kothurnusban született«;
csak ma, öregségemre tudom meg, hogy
ez mennyire igaz! Hogy ez a kolozsvári
író milyen jól látó ember volt."

Igazságkeresés és félelem az igazságtól:
„Sokan és régóta biztatnak, barátok és
ismerősök, tulajdonképpen valahányszor
egy cikket olvasnak tőlem, hogy írjam le
színészi pályafutásomat a közönség
számára, és ezzel egyhuzamban írjak a
színészetről a jövő nemzedék számára. De
eszemben sincs!

A jövő nemzedék éppoly kevéssé okul
az előtte lehullott nemzedék példájából,
mint az a lomb, amely ismét csak kihajt
májusára, ha az előtte való évit meg is
csípte a dér. Az én utánam jövő nemzedék
is csak úgy bízik magában, mint én
bíztam, mikor még jövő nemzedék vol-
tam; csak akkor kezdtek érdekelni az írott
példák, mikor a magam élete már
úgyszólván - készen volt.

És amúgy is nevetségesnek tartanám
annyira fontoskodni kis reprodukáló
iparművészetünkkel, a színészettel, hogy a
jövő számára próbáljam fixírozni."

A kívülről jött ösztönzés - két cég
egyidejű kiadási ajánlata - kecsegteti
ugyan, de mégis van ereje nemet mondani:
„A lelkem életét nem nyitom ki, még
pénzért sem." Nem, és nem: „Te-hát - nem
írom pénzért, vagyis a nyilvánosságnak -
pláne életemben! - amit itt leírok, mert
akkor másképp kellene írnom. Nem
engedhetném meg tollam-nak, hogy az
igazság szánján szálljon. Annyi tekintettel
kellene lennem eleve-



nekre és holtakra és szegény magamra,
hogy csak árnyképeket tudnék adni, élet
nélkül.

Mert nem vagyok hajlandó több há-
borút végigküzdeni, több harcot meg-
harcolni, életem kegyetlen bálványáért, az
Igazságért, mely ifjúkorom szépségét falta
föl, ha egyszer nincs hatalmam neki
érvényt szerezni.

Leírom magamnak életem folyását,
mert emlékeim egyre élénkebben és
plasztikusabban állanak elém, és mint kész
történetek kínálkoznak leírásra olyan
események, melyek a maguk idejében
egymásból és egymásba folytak, és én
őket fájdalmamban vagy haragomban
átéltem."

Írás közben, valahányszor újrakezdi,
dickensi gyötrelmekkel teli gyerekkorához
kanyarodik, szülei -- szenteskedő,
kegyetlen édesapja - árnyával viaskodik,
azután örökségével, nehéz természetével,
a beleszorult nagy haraggal, örökös
elégedetlenségével, szerepjátszó szenve-
délyével. S mindezekkel szembenézve hol
elszalad, hol megbicsaklik a tolla. Szí-
vesen időzik rajongva szeretett szerepei-
nél, de elég egy feltoluló gondolat, s már
beleütközik a tehetsége útjában álló aka-
dályok valamelyikébe. Az igazgatói ön-
kény vagy a pályatársi rosszindulat való-
ságos, vélt, esetleg felduzzasztott meg-
nyilvánulásába - s abban a pillanatban
sisteregni kezd a papír. Vagy azért, mert
az emlékező tűzbe hajítja a megírt olda-
lakat, vagy mert szenvedélyének hőfoka
magasabb az elviselhetőnél.

„Legjobban szeretem olvasni az élet-
rajzokat. Szeretném olvasni a magamét is,
milyen olvasmány lenne belőle, ha
őszintén megírnám? Már többször bele-
fogtam, sokszor elkezdtem elölről a gye-
rekkoromon - kezdtem mátul visszafelé -
vagy a közepén az életemnek, vala-melyik
szerepemnél, mint a japán festők azt az
ismert két flamingót, hol a lábán, hol a
fején vagy a farkán. Nem tetszett. Sokat
tűzbe is dobtam belőle.

Az első szentimentális volt, és nem
mert őszinte lenni. A második csupa ke-
serű vád és zúgó panasz, azok igazság-
talansága iránt, akik között éltem . .
Azután nagyon őszinte és nagyon igaz-
ságos akartam lenni, és olyan kegyetlen
lettem magam iránt, hogy nem ismertem
magamra. Nem én voltam. Oly igen nehéz
kifejezni, mondatokba foglalni azt, ami az
emberekkel történik és amit gondol.
Lassanként, hosszú idő múlva tudja meg,
aki írni akar, de nem rászületett tehetség,
hogy írni tudni: művészet!"

Megrendítő a viaskodás ezzel a mű-
vészettel, ezért a művészetért. Három
változatát ismertem eddig Jászai Mari
emlékei folyásának. A kéziratban levő
pepita-füzeteket, a Jászai halála után nap-
világot látott, többé-kevésbé egységes
önéletrajzi regénnyé ötvözött Lehel Ist-
ván-féle kiadást és a Debreczeni Ferenc
gondozásában megjelentetett autentiku-
sabb változatot. A teljes anyag és a nap-
lóban leírtakat kitágító Jászai-cikkek, -
tanulmányok ismeretében eddig is val-
lottam, hogy az autodidakta Jászai --nagy
színész elődeihez, Dérynéhez, Egressy
Gáborhoz hasonlóan - birtokába jutott
ennek a művészetnek. De most, a
negyedik önéletrajz - Jászai Mari cm-
lékeinek monodrámává komponált vál-
tozata - még egyértelműbb bizonyságot ad
a színésznő gondolati és verbális ki-
fejezőkészségéről.

Csernus Mariann vállalkozása olyan
kézenfekvő, hogy szinte azon csodálkozik
az ember, hogyhogy mostanáig kellett
várnunk erre a változatra. (Tudtommal
Földes Mihály színpadi művén és Kellér
Bal négyes páholyának Jászai-jelenetein
kívül mostanáig csak az élet-rajz egyes
fejezeteit feldolgozó dokumen-
tumregények születtek, de egész estét
betöltő Jászai-film például nem.) Csernus
- nyilatkozata szerint - évek óta
foglalkozik hősével. Korábbi előadó-
estjén is mondott már Jászai-szövege-ket,
s valójában az idén másodszor
rugaszkodott neki a nagy témának. Az
Egyetemi Színpadon még az előadó-
művész szerkesztette meg a maga önálló
Jászai Mari-estjét, míg az új, nemzeti
színházi változat - Zsámbéki Gábor
ösztönzésére -- színpadra komponált
monodrámává szerveződött.

Az adaptációk korát éljük, ilyenkor a
lelkiismeretes kritikus legalább két
irányból fut neki a klasszikus anyagból
szerkesztett, teremtett mű vizsgálatának.
Ha már filoszelfogultsággal Babits
búcsúztatóját választottam mottónak,
Jászai kézirataiból idéztem, akkor vála-
szolnom illene arra is, hogy vajon mit
sikerült visszahoznia Csernus Marian-nak
a letűnt sugárból, mennyiben tudta életre
kelteni Jászai alakját? De hogyan felelhet
arra az, aki maga is csak írott lenyomatát
ismeri ennek a művészetnek ? Hiszen a
napló (teljes) anyaga is csak az életrajz
szálát gombolyítja, s a jellemről -
indulatokról, gondolatokról, szenvedé-
lyektől - ad számot. A szerepformálás
módszeréről, titkáról, nehézségeiről, te-
hát a színész életművéről és életének

értelméről inkább a kiadott kortársi írá-
sokból, Jászai Mari tanulmányaiból,
Rakodczay Pál és mások publikációiból
értesülhetünk. Rakodczay, a színészből
lett színdirektor, kritikus és színházi
szakíró, Jászai művészetének egyik leg-
hivatottabb értője joggal veti kollégái
szemére, hogy a rossz színészekről többet
tud az utókor, mint a jókról. Ő az, aki
legalább kísérletet tesz néhány nagy
alakítás tüzetes, mimetikai leírására. (Neki
köszönhető például Jászai Elektrájának
legteljesebb szerepelemzése.) Justh
Zsigmond és Bródy Sándor, Hevesi
Sándor és Kárpáti Aurél írásai mind csak
egy-egy ecsetvonást jelen-tettek a
homályba tűnő portrén.
Őszintén szólva nem hiszem, hogy az

esztéták vezették volna Csernus Mariann
képzeletét, amikor kifaragta a maga
Jászai-szobrát. Sokkal inkább maga a
modell: a napló kereteit szinte szétfeszítő
robusztus egyéniség, aki ezerszer meg-
bánta, hogy nem tud gátat szabni indu-
latainak, hogy mindig utólag ébredt rá,
mit és hogyan kellett volna tennie, s
akinek egész élete csak hivatása alárendelt
része. . . Csernust az a Jászai foglal-
koztatta, aki csak a színpadon volt egész,
akinek kortársai szerint csak
gyertyagyújtáskor jön meg az esze, s
akinek minden élménye, érzése azonnal
színészetté vált, mert „színészből volt"

teremtve, gyúrva. Az a Jászai, aki élete
nagyobbik részében vélt és valóságos sé-
relmekkel, méltatlan ellenfelekkel és törpe
hatalmasságokkal küzdött - az igazságért.
Csernus a művészt és az asszonyt kereste.
Hiszen Jászai a szerepért folyt csaták
közepette is mindvégig lángolóan,
lobogóan asszony volt. A szerelemben is a
teljességet adta, s azt követelte meg
választottjaitól is.

Csernus a szerelmes Jászai folytatásos
regényének is csak néhány poétikus feje-
zetét lapozza fel a színpadon. Megidézi
Kassai Vidort, a lélektani komikust, az
ifjú Jászai Mari férjét, és a fiatalkori író
barátokat, Szomory Dezsőt, Reviczky
Gyulát, Justh Zsigmondot és az élet kései,
utolsó ajándékát, a kothurnusban élő idős
tragika és az érdekei által vezérelt vonzó,
ifjú fürdőorvos rajeci regényét. Ha az

életrajz korai, romantikus szakaszában
eltekintettünk a königgrätzi csatában részt
vevő Krippel Mari markotányosnő
megjelenítésétől, s a megidézett szerepek
sorában nem reklamáljuk Az ember tragédiája

első Éváját --miért éppen Jászai és Feszty
Árpád sok-éves, szoros kapcsolatát
hiányolnánk?



A Jászai-portré és az életrajz valóságos
gazdagságából nem a kimaradt részlete-
ket sajnáljuk. Hiszen nyilvánvaló, hogy a
teljesség igénye szétfeszítette volna a
drámát, feloldotta volna az élet konflik-
tusainak lényegét.

Mégis, van egy szála az életútnak,
amellyel Csernus Mariann adósunk ma-
radt. Jászai Mari közösségi tevékenysé-
gére, a társadalmi cselekvés altruista
szenvedélyére gondolunk. Akár arra a
filantróp tevékenységre, amely az első
világháború alatt szinte betöltötte a tra-
gika életét. Mintha hiányozna a portrénak
az a vonása, amelyről Ady Endre nyilat-
kozott „Jászai Mari apostolnő" című
cikkében:

„Társadalmi apostolnő tudtunkkal még
nem lett nagy színészből. Jászai Mari, a
régi stílus papnője volna az első újító.
Vajon ez a nagy asszony nem volt-e elég
nagy színésznő, hogy most a szín-padon
kívüli élet így tudja érdekelni? Vagy nagy
színésznő volt, de sokkal nagyobb ember,
mintsem meg tudjon elégülni a
színpaddal? Akárhogyan, de Jászai Mari
ma: apostolnő. A váltóról és pálinkáról
prédikált pár ízben falusi embereknek.
Most írásban izgat egy budapesti
betegség, a kávéház-nyavalya ellen.
Minden érdekli, ami az élettel, a
társadalommal, a jövővel összefügg.
Mégis belső tragédiának kell rejtőznie a
nagy energiamutatás mögött. A szín-
padot kellett megutálnia, talán csak a mai
színpadot Jászai Marinak, s ezért érdekli
olyan lázasan, sőt tüntetően a komoly élet
a komolytalan színpad helyett."

Egyszer-kétszer előfordulnak Csernus
drámai szövegében elhamarkodott vágá-
sok is, amikor a színésznő idő előtt zárja,
valósággal félbevágja az idézett
gondolatot. Ettől eltekintve megállapít-
ható, hogy Csernus dramaturgiai munkája
példamutató, s szövegének kulcsa az

átgondolt szelekció. Néhány polemikus
gondolatunkkal nem az elismerést kíván-
juk tehát csökkenteni. Ellenkezőleg.
Inkább csak a vállalkozás nehézségeit
érzékeltettük, éppen azért, hogy vilá-
gossá váljék, milyen nagy teljesítmény
az, hogy ötnegyed órába sűrítve sikerült
felidézni Jászai alakját, életútját, a
színészetről és a szerelemről vallott fel-
fogását azok számára, akiknek Jászai Mari
neve mostanáig csak egy a tudat mélyén
rejtőző márványszobrot jelölt, vagy talán
még azt sem.

Ennek a képzetteremtő csodának a
szöveg csak az egyik eszköze lehetett.
Ezzel egyenrangú az a vizuális, akuszti-
kus, mozgásban megfogalmazott Jászai-
kép, amelynek kialakítására a dramaturg
Csernus gazdája és szövetségese, a színész
vállalkozott. Mondanunk sem kell talán,
hogy Csernus Mariann 1980ban kísér-
letet sem tett a soha nem látott tegnapi
tragika utánzására. Alakjában, megjele-
nésében, hanghordozásában egyértelmű-
en önmaga maradt. A szabad színpadi
mozgást és plasztikus sziluettet biztosító,
egyszerűségében is dekoratív görögös
jelmez - háziruha vagy peplosz? - volt az
egyetlen „engedmény", de erre Cser-
nusnak valószínűleg az elengedhetetlen
távolság megtartása érdekében volt szük-
sége. Hogy jelezze: a mába nyúló konf-
liktusok megvallásakor is Antigoné és
Elektra, Sappho és Phaedra megjelení-
tője, eleven szobra szól. Hogy az indula-
tok parttalan átáradása az átélt traumák-
ban és a romantika közelségében gyöke-
rezik. A szerepformálásnak ezen az
elengedhetetlen kettősségén csúszhatott
volna legkönnyebben félre a produkció.
Ha Csernus Mariann elhiszi, hogy ő Jászai
Mari, és Jászaiként dörög, dübörög, vagy
ha csak a XX. század második felének
fölényesen hideg intellektusával alakítja a
források alapján megismert tragikát.
Elképzelhető, hogy néha a

Nagyasszony Justh Zsigmond rajzolta
modellje lebegett Csernus szeme előtt:
alakjának klasszikus, görögös arányait,
fenségét láttatja, s a megtervezett
mozdulatokat plasztikusan harmonikus-
nak szánja. De amikor a lélek belső rugói
hirtelen kipattannak, a szenvedély áttöri a
fegyelem gátjait, s a szobor darabokra
hull. A nyersen vonagló szív, a vérig
sebzett hús kilátszik a szavak takarója
mögül...

A rendelkezésre álló színpadi idő és a
választott műfaji keret természetesen nem
tették lehetővé Csernusnak, hogy Jászai
szakmai tanulmányait, szerepelemző
cikkeit is megidézze. Szerepfelfogásával
azonban igazolta, hogy ebben is vállal-ja
annak a Jászai Marinak az örökségét, aki
az Egy színészlélek című tanulmányban
számot vetett a színpadi élet sajátos
kétlelkűségével. „Én úgy tudom, hogy
előadás alatt bennem tulajdonképpen
mindig annak az embernek a lelke él, akit
személyesítek; mert a magamé kívül őrt
áll. Vagy a magamé kettéválik? Mert
kettő van, az kétségtelen. Míg az egyik
odabenn él, cselekszik, kacag vagy sír,
tombol vagy cselt sző, tudom, hogy a
másik kívülről figyel és nyugodtan vigyáz.
Nézi és ellenőrzi azt a munkát, melyet
már rábízott a végrehajtó felére.

Ezért mulatságos az ember jóakarói-nak
az a kedveskedése, mikor dicséretképpen
azt mondják: »mennyire átérezte a
szerepét! Valódi könnyeket sírt.« Gyer-
mekes kis színjáték volna az, amelynél a
színész átengedné magát a szerepének és
annak minden próbáján és minden
előadásán igazi könnyeket sírna! Két év
alatt megvakulna. De ez még hagyján:
hanem ki vigyázná kívül? Ki fogná az
indulat gyeplűit, ha a színész elfeledkez-
nék magáról; sohasem higgadtabb és
meggondoltabb a színész, mint mikor
tombol és féktelenkedni látszik, mert
akkor van a legnagyobb szükség az
eszére; akkor van a legnagyobb vesze-
delemben, hogy nevetségessé válik."

Ezúttal Csernus Mariann éli és látja,
figyeli és felmutatja Jászait. Szenvedély-
lyel és folyamatos rajongással éli, de némi
tárgyilagossággal, sőt helyenként
betüremlő iróniával ábrázolja a tragikát. A
hőshöz való viszonyának ezt a
többrétűségét motiválja, variálja a
szerepen belüli váltások gyakorisága.
Csernus a napló, az életrajz szimmetrikus
szerkezeti keretbe illesztett kronológiáját
követve úgy építette fel a mono drámát,
hogy a szöveg és az attól elválaszthatatlan
játék Jászai csapongó

Jászai Mari: Csernus Mariann (lklády László felv.)



világszínház
gondolatvilágát, szélsőséges hangulati
hullámzásait is érzékeltesse. A mono-
drámában - a műfaj természete szerint -
sokszor egy-egy lefékezett gesztus, hely-
változtatás, a tények változása jelzi csak
az idő múlását. Csernus alakítókészsé-
gének izgalmas próbatétele volt a ke-
délyállapot pillanatnyi és az életrajz
szakaszos váltásának megkülönböztetése.
S amit már annak idején, Psyche
megjelenítésekor megcsodáltunk, Csernus
most is a szemünk előtt éli végig hősének
egymást követő évtizedeit, megint csak
maszk és jelmez támasztéka nélkül
érzékelteti az időnek a testre, lélekre
nehezedő, kitörülhetetlen nyomait. Kassai
Vidor ifjú neje és a szerepeitől búcsúzó
nagy tragika egy és ugyanaz a személy,
csak éppen a tapasztalatok, élmények és
sérelmek markánsabbra faragták az arcot,
a lelket.

Jászaitól Csernus Mariann csak akkor
és annyiban távolodik el, amennyiben
kortárstudata feltétlenül megköveteli.
Furcsa ellentmondása a színész maga
választotta szerepének, hogy míg a
szövegben Jászai szenvedélyesen pana-
szolja humorának hiányát, Csernus he-
lyenként becsempészi, kölcsönadja neki a
magáét. Egy árnyalatnyi iróniával helyére
zökkenti az átkokat, a nagy szavakat és a
szerelem felhabzó indulatait. Ily módon
nemcsak elfogadtatja a Jászai-stílus
romantikus túlzásait, de a távlatteremtés
szűrőjén keresztül kor-és jellemfestő
tényezővé is transzponálja.

Meglehet, az illendőség - és Csernus
Mariann érdeke is -- azt kívánná, hogy
ezen a ponton véget érjen a beszámoló.
Esetleg még néhány buzdító mondat, hogy
irodalmunk kincsestára kifogy-hatatlan,
hogy lám, érdemes a színház-történet
limbusából is előkotorni azokat az emberi
dokumentumokat, amelyek
drámatörténetünk hiányzó láncszemeit is
pótolhatják.

Csakhogy ez a konvencionális befejezés
méltatlan lenne Csernus bátorságához.
Mert a színésznő a Nemzeti Színház
emeleti büféjében, az alkalmi színpadon
egyetlen percig sem titkolta, hogy műsorát
vallomásnak szánta. Szívéből szólt - nem,
róla beszélt! - a művész akkor is, amikor
csak Jászai vádló kérdéseit sorolta.

SZŰCS MIKLÓS

Cseresznyéskert

Harag György rendezése
Újvidéken

Az Újvidéki Színház Csehov-ciklusának
második darabját, a Cseresznyéskertet

akárcsak az elsőt, a Három nővért - ven-
dégként Harag György rendezte.

Az 1903-ban írt drámában Csehov egy
önmagát túlélt osztály, az orosz nemesség
életmódjának csődjét egy család
széthullásának történetén keresztül ábrá-
zolta, gúnyolta ki. Á darab hősei makacsul
ragaszkodnak régi, elavult élet-
stílusukhoz. Birtokukat, a gyönyörű
cseresznyéskertet hamarosan elárverezik,
de ők képtelenek reálisan felfogni a
körülöttük zajló eseményeket. Tovább élik
megszokott, mindennapi életüket, tétlen
szemlélői lesznek saját pusztulásuknak.
Egy világ, egy hosszú korszak búcsúzik az
élettől, szinte észre sem véve a végleges
elmúlás tragikumát. Pusztulásuk
történelmi szükségszerűség, de ezt a néző
fájdalmas együttérzéssel veszi tudomásul,
mert dekadens erőtlenségük-ben is valami
szépséget képviselnek.

A tragédia, a komédia és a líra furcsa
keveréke a mű: a komikus, néhol már
groteszk jelenetek drámai-lírai jelenetek-
kel váltakoznak.

Harag György nem konvencionális,
hanem, ha úgy tetszik, kísérleti előadást
rendezett, ugyanakkor, úgy érzem, nem
távolodott el Csehov eredeti elképzelé-
sétől, hiszen mint egy előzetes interjúban
is nyilatkozta: ,,... szeretném megvalósí-
tani valamilyen formában azt a csehovi
óhajt, amellyel Sztanviszlavszkij soha-sem
értett egyet, sem előadásban, sem pedig
elméletben, hogy ezek a darabok
vaudeville-ek, komédiák".

Ezúttal is, mint a három nővér színre
vitelénél, a nézők a színpad széleire
helyezett tribünökön ülnek, míg az eredeti
nézőtér díszletként funkcionál. Itt, a
széksorok között építették fel a
cseresznyéskertet. Harag tulajdonképpen a
Cseresznyéskert egy körszínházi
kamaraváltozatát rendezte meg. A sze-
replők tőlünk karnyújtásnyira, a nézők
által három oldalról körülülve játszanak.
Minden, a színpad, a nézőtér, a díszletele-
mek hófehérek. A román tervezőnő, Doina
Levinta Bocaneti munkája minden
tekintetben Harag Csehov-értelmezését

segíti, támogatja. Ebben a díszletben és
környezetben még ironikusabbnak hat-
nak az önmagukban vergődő emberek
reménytelen fecsegései. A funkcionális
díszlet egyszerre tágítja ki és zárja le a
teret. Így a színész és a közönség relációja
megváltozik. A rendező szinte
észrevétlenül aktivizálja, vonja be a né-
zőket a játékba. Az egész történet minden
tekintetben közelebb kerül hozzánk,
mintha nagyító alatt néznénk végig a
drámát.

Harag következetesen arra törekedett,
hogy a színpadon Csehov elképzelése
valósuljon meg, amelyet az író egyik
levelében így fogalmazott meg: „Én csak
őszintén meg akartam mondani az
embereknek: nézzetek magatokra, néz-
zétek, milyen rosszul, milyen unalmasan
éltek! A legfontosabb, hogy az emberek
megértsék ezt, mert ha megértik, feltét-
lenül teremtenek maguknak egy másik,
jobb életet. Értsék meg hát, milyen rosz-
szul, milyen unalmasan élnek! Mit kell itt
siratni?!" Ennek megfelelően a lírán, a
finom, apró rezdüléseken kívül felszínre
hozta a drámában meghúzódó szatírát,
komédiát. De nem harsány bohózatot,
hanem groteszk, abszurd elemekkel fű-
szerezett, szelíd iróniával átszőtt komédiát
rendezett, amelynek a ma nézője számára
is van mondanivalója.

A látvány és a szerkesztés Harag
rendezéseiben mindig döntő fontosságú,
meghatározó. Ezúttal is nagyszerűen
megkomponált térbe és keretbe foglalja a
játékot. A színpadon keresztülhaladó,
helyüket elfoglaló nézőket dermedt
mozdulatlanság fogadja: középen
Lopahin, kétoldalt Várja és Dunyasa
hever. Kis idő múlva bizonytalan lép-
tekkel Firsz csoszog végig a cseresznyés-
kerten, eltűnik, bemegy a szobába, majd
egy régi, apró, csontkeretes színházi
látcsővel tér vissza, amelyen keresztül
hosszan fürkészve figyel a cseresznyés-
kert felé, ahonnan Ranyevszkajáék érke-
zését várják. A család megérkezése után a
színpad közepén fehér lepedőbe cso-
magolt, kicsinyített bútorok, apró játékok,
kacatok, csecsebecsék szétrakásával
kezdődik a játék. Az előadás végén majd
ugyanez a fehér lepedő fogja össze az
elszállítandó bútorokat, s ez nyújt végső
nyughelyet az itt felejtett öreg Firsznek.
Miután mindenki elment, Firsz vánszorog
elő, megindul kifelé, de útját állja a
színpad nyílásán leereszkedő, vakítóan
fehér mozivászon. Harag észre-vétlenül
bennünket is csapdába ejtett, most
vesszük észre, hogy Firsszel együtt


