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Nyitott színpad fogadja a nézőt. Az előszín-
ad mindkét oldalán egy-egy ajtó, mellettük
zürke huzattal beborított bútorok. A színpad
élyén, baloldalt, kopasz nyírfa, jobboldalt

ongora, hátul fehér fal (amelyet később fekete
rapéria takar el). Félhomály. Bejön egy nő, a
ongorához ül, s egy fájdalmasan szép oroszos
elódiát kezd játszani. Egyre többen

zállingóznak be, s kapcsolódnak a dalba, a
ene szépségébe-szomorúságába feledkezve
nekelnek. Nincs kapcsolat a kisebb-nagyobb
soportokba verődött emberek között, mégis a
ene összehozza őket. Szól a dal, de mintha
em ajelenben történnék mindez. Mintha egy
égmúlt idillikus állapot idéződnék fel. Aztán a
illanat széttörik: leereszkedik a vasfüggöny,
mely most egy szoba fala lesz; hátulról még

hallatszik a zongoraszó, elöl Dunyasa tesz-vesz.
Kezdődik a darab.

A már-már drasztikus váltás parányira szűkíti
az első felvonás játékterét, ugyanakkor
félreért-hetetlenné teszi, hogy a múlt és ajelen, a
vágyak és a realitások között éles határ van. A
keskeny vasajtó nem jelent átjárást a két világ
között, a háttér sötétjére nyílik, s mindaz, ami a
hajdani gyerekszobában zajlik, realista közege
ellenére is egy, a valóságból kiszakított,
irreális „szigeten" történik.

Bizonytalanná válik a térbeliség, akárcsak a
többi helyszínen, ahol a kint és bent összemosó-
dik. Az első felvonás végén felmegy a vas-

Jelenet a Cseresznyéskertből

függöny, s a mezei színt csupán a színpad
közepére terített fehér abrosz jelzi; a
báljelenetben a még fennmaradt huzatok is
lekerülnek az előtér-ben lévő bútorokról (az első
felvonásban, Ranyevszkaja megérkezésekor
csak a legszükségesebbekről vették le), s a
negyedik felvonásban a szekrényt, a székeket és
asztalkákat, a díványt középre tolják, s ismét

lefedik a huzatokkal. De a kis fácska és a
zongora mindvégig a helyén marad.

A térbeli kontúrok elmosása kifejezi a szerep-
lők belső bizonytalanságát és egymás közötti
kapcsolataik megoldatlanságát. lvo Krobot ren-
dezésében nem a cseresznyéskert által szimbo-
lizált, nemes értékeket hordozó múlt eltűnésére s
ennek siratására helyeződik a hangsúly, hanem
az emberek közötti kapcsolatok hiányára. A cse-
resznyésről mintegy mellékesen esik szó, s nem
hallatszanak a búcsúzáskor a fejszecsapások
sem, ezzel szemben érzékenyen és nagyon
pontosan van kidolgozva a szereplők közötti vi-
szonyrendszer s az az állandóan megújuló pró-
bálkozás, hogy szót értsenek egymással az em-
berek; ám az eredmény újra meg újra az egymás
mellett elbeszélés, az egymástól elszigetelt lé-
tezés.

S ha a cseresznyéskert a dramaturgiai sze-
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repét nem is, de a dominanciáját elveszti, a
szereplők között sem jön létre az az ellentét,
amely szembe állítja egymással a hajdani
életforma értékeit képviselő áldozatokat és az
ezen értékeket megsemmisítő új világ
érzéketlen, bűnös egyedeit. Ez esetben
nemcsak arról van szó, hogy sem az áldozat,
sem a bűnös szerepe nem egyértelmű, hanem
sokkal inkább arról, hogy a szereplők közötti
viszonyok alakulása a cseresznyéskert
eladásától függetlenül is reménytelen, a
tulajdonoscsere mint katalizáló esemény csak
felgyorsítja, felerősíti a kapcsolatképtelenséget.

Krobot nagyon jól tudja, hogy a kapcsolatkép-
telenséget csak a kapcsolatok precíz kidolgozá-
sával lehet ábrázolni. Ezért - is - száműzi az
előadásból az általános csehovi játékkliséket, és
a szereplők minden megnyilvánulását színpadi
szituációba helyezi. Eszerint az első felvonás
térszűkítése nemcsak metaforikus tartalmú, ha-
nem pontosan kifejezi Ranyevszkaja gondolatát
is, hogy felnőttként milyen kicsinek érzi a gyerek-
szobát. Nem a bútorok mérete gyerekszobai, ha-
nem a kis térben összezsúfolódó emberektől
lesznek a szubjektív arányok irreálisak.

Vagy egy másik példa: Varja (Orosz Anna) és
Ánya (Bodor Erzsébet f. h.) beszélgetése köz-
ben Csehov instrukciója szerint Lopahin be

dugja a fejét az ajtón és mekeg; csak azért, hogy
indokolható legyen Ánya kérdése Varjához:
Mennyire vagytok? Ezt a képtelen dramaturgiai
helyzetet Krobot úgy oldja meg, hogy behozza a
szobába Lopahint, aki keres valamit a szekrény-
ben, s kifelé menet a férfi is, Varja is mondana
valamit a másiknak, tenne egy gesztust, de a
mozdulatok félbemaradnak, hang nem jön ki a
torkukon, s végül Lopahin zavarában csúfolja ki
a lányt. A helyzet feloldásaként bővül a
következő epizód is: Varja észreveszi Ánya
méhecskés melltűjét, mire Anyának eszébe jut,
hogy ajándékot hozott neki is, s előkotor egy kis
dobozkát. Orosz Anna ellágyulva, kislányos
kíváncsisággal bontja ki a skatulyát s eközben
mondja el panaszát életéről s vágyait a
szabadabb életre. Nem tudjuk, hogy mit kapott,
de hogy nem olyasmit, aminek igazán örülne,
azt igen. Ezektől az ötletektől egyszeriben
többrétegűvé válnak a szituációk, s
árnyaltabban jellemzettek a figurák is.

A figura gazdagításának más módját válasz-
totta a rendező Gajev esetében. Gados Béla jól
öltözött, pedáns úriembert ábrázol, akinek a ke-
délye azonban - Csehov szerint is - meglehe-
tősen hullámzó. Erre az állástalanság, a pénzte-
lenség nem elegendő magyarázat, így Krobot a
szerzői utasítás szerinti öregedő, cukorkaszopo-
gató férfi helyett zugivóvá változtatta a figurát.
Így egész viselkedése, szónoklatai, sztereotip
beszédfordulatai motiváltabbak lettek. De az
ivás nemcsak Gajev jellemzését árnyalja, hanem
a Ranyevszkaja és bátyja közötti viszonyt is: az
utolsó felvonásban, a búcsú pillanatában az ide-
ges, kétségbeesett Gajev kabátjának belső zse-
béből Ranyevszkaja kihúzza a lapos flaskát és
megitatja a férfit. Ahogy Gajev húgának erkölcsi
gyengeségét, úgy Ranyevszkaja testvérének az
ivásba menekülését kénytelen elnézni, így ez a
színészi-rendezői megoldás a két ember egy-
másrautaltságának szép pillanata.

A dráma áthangolását jelzi az is, hogy a ren-
dező a szokásosnál fiatalabb szereposztásban
játszatja a darabot. (Azt is mondhatnánk: ponto-

san olvasta a művet.) Mivel Gajev is, Ranyev-
szkaja is a legaktívabb korban van, eleve nem a
birtok elvesztése miatti fájdalom hatja át őket.
Nem passzív szenvedők. Inkább elrontott életű-
ek, felelőtlenek, élhetetlenek, de élni akarók. Et-
től igazán tragikomikusak az előadás figurái és
helyzetei. Ez magyarázza, hogy a máskor oly
sokkoló koldusjelenet is meg a halálmotívum is
kisebb hangsúlyt kap az előadásban (Bajzáth
Péter és Venyige Sándor kolduspárjáról kiderül,
hogy ügyes szélhámosok, illetve Firsz is életben
marad a darab végén).

Ez a felfogás kitűnően érvényesül Molnár Eri-
ka Ranyevszkaja-alakításában is. Az ő megkö-
zelítésében Ljubov Andrejevna csupa élni vá-
gyás. Szenvedése csupán szenvelgés. Egy pil-
lanatra talán szomorkodik a birtok elvesztése

Firsz: Tóth Károly
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miatt, de képtelen felfogni az esemény igazi je-
lentőségét; fontosabbnak tartja az élet apró s na-
gyobb örömeit. Többnyire csak magára tud fi-
gyelni, s egyáltalán nem áll „fölötte a szerelem-
nek". A báljelenetben kihívóan kacérkodik, szinte
felkínálja magát a nálánál nem is olyan sokkal
fiatalabb Trofimovnak. Játszik vele, tüzeli, de
amikorafiú végre leküzdené gátlásait, ellöki ma-
gától. Nem akarja, hogy komolyra forduljon a do-
log? Vagy a pillanatnyi vágyon győz a szolid er-
kölcs? Vagy zavarja a fiú ügyetlensége? Nincs
eldöntve, mert nem is kell eldönteni. Az epizód
ugyanis a maga komplexitásában mondja el a
legtöbbet az asszony lelki és fizikai állapotáról.

Hasonló mondható Ternyák Zoltán Trofimov-
járól is. Ez a túlkoros diák mindenről csak szóno-
kolni tud, mert életismerete nulla. SzavaI a mun-
káról, a szebb jövőről, a munkások életkörülmé-
nyeiről s mindenekelőtt a szerelemről. Ám Ányá-
val nem tud mit kezdeni: a lány hiába kínálja
csókra a száját, Ternyák Trofimovja megretten
az alkalomtól. Az érett nő ugyan felingerli, ezúttal
viszont nem tudja, hogyan fogjon hozzá a
csókolózáshoz, megszégyenítve távozik...

Igazi bensőséges kapcsolatba - furcsa mó-
don - Lopahinnal kerül. E két, látszatra oly kü-
lönböző ember - ha csak néhány pillanatra is -
szót tud érteni egymással. A fehér öltönyös, ve-
lúrcipős Lopahin Megyeri Zoltán alakításában
nem hangoskodó, kupectermészetű, újgazdag
paraszt. Abban a házban, ahol a postamester és
az állomásfőnök együtt polkázik a hervadó Du-
nyasával (Zubor Ágnes) meg a bűvészkedő Sar-
lotta lvanovnával (Pregitzer Fruzsina), ahol Szi-
meonov-Piscsik (Juhász György) a tánctól felhe-
vülve sakkozás közben lábat mos, ahol a tenyér-
be mászóan pimasz Jása (Horváth László Attila)
és a szervilis Jepihodov (Korcsmáros Gábor)
urat játszhat, Lopahin sokkal inkább tartozhat
Ranyevszkajáékhoz, mint a többiekhez. Nem-
csak azért ódzkodik a leánykéréstől, mert nem
fűlik a foga a házassághoz, hanem azért is, mert
őt is, mint a többi férfit, Ranyevszkaja vonzza
igazán. Megyeri Lopahinja nem ellenszenves,
inkább bumfordi, mackós, kisfiús mosolyú figura.

Amikor az általános búcsúzkodás zűrzavará-
ban sokadszorra is megfogalmazódik a kapcso-
latok lehetetlensége, Lopahin pezsgőzni invitálja
Trofimovot, aki egy ölnyi könyvet cipel, s mindkét
keze foglalt. Lopahin tartja a két poharat, Ter-
nyák egyik kezével álla alá fogja a könyvoszlopot
s így ügyetlenkedve próbál inni. Eközben a köny-
vek kihullanak a kezéből, s erre a könyvkupacra
kuporodik a két nagyjából egyidős fiatal férfi. Lo-
pahin durván elzavarja Jepihodovot, s szinte sut-
togva beszélgetnek, Lopahin pénzt kínál, Trofi-
mov jó tanácsokat ad. Testvéri közelségbe ke-
rülnek. S nem véletlen, hogy épp ők ketten, akik
más-más módon, de egyaránt elütnek a
többiektől. Aztán az intim pillanat természetesen
szerte-

Ternyák Zoltán (Trofimov) és Bodor Erzsébet
(Anya) (Ilovszky Béla felvételei)

foszlik, mindketten zavartan folytatják a többiek-
kel együtt céltalan készülődésüket.

Krobot különös leleménye Firsz szerepének
értelmezése. Tóth Károly az első felvonásban
frakkban és mamuszban jelenik meg a vasfüg-
göny ajtókeretében. Megáll, szertartásos moz-
dulattal befehéríti szemöldökét és haját, meg-
görnyed - s a fiatal színészből öreg Firsz lesz.
Hangsúlyozottan öregesen csoszog, mozog, be-
szél, de amikor fiatalkori emlékeiről szól vagy a
bálon egy hajdani mulatság idéződik fel benne,

visszaváltozik fiatallá, hogy aztán ismét, min-
den átmenet nélkül felvegye az öregember jel-
legzetességeit. Ez a megoldás kizárja a natura-
lista-realista figuraábrázolás buktatóit, ugyan-
akkor hangsúlyossá teszi a fiatalítási koncepci-
ót, hiszen Firsz e társaság szemében olyan kor
túlélője, amelyhez nekik már semmi közük, ő
idegen számukra, csodabogár, s ezt a színész
és a rendező épp ezzel a túlstilizálással tudja
érzékeltetni.

Az előadás végén a házból távozó szereplők
közül elsőnek Sarlotta Ivanovna lép ki a játéktér-
ből; a zongorához ül, s a kezdő dalt intonálja, majd
a többiek a színpad mélyén találkoznak, s kap-
csolódnak be az éneklésbe. Míg az előadás ele-
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egyeri Zoltán (Lopahin), Molnár Erika (Ro-
yevszkaja) és Gadó Béla (Gajev) (Csutkai Csa-
a felvétele)

én örömmel daloltak, most lemondóan szól a
al. A színpad közepén lévő bútorhalom közül ki-
ászik Firsz, előrecsoszog, dohog, hogy gazdá-

a biztosan megint könnyelműen öltözött, majd
iegyenesedik, letörli arcáról-fejéről a fehér pú-
ert, s a többiek közé áll.
Mérhetetlen szomorúság sugárzik az ének-

em igaz, egészen egyszerűen nem igaz, hogy
kritikus szeret „levágni" egy produkciót,

lmeélét a gúnyolódáson edzi, s felragyog az
rca, ha hibára lel. Mindnyájan alig várjuk -
lsősorban nézőként, mert akiben nem maradt
eg a rácsodálkozó várakozás, be se üljön a
iztosan szabad tűzoltó-helyre -, hogy tessék
alami, örüljünk, szívből tapsolhassunk s
icsérhessünk. Szinte frusztráló, ha nem

ehetjük. Ezen az estén (és egy másodikon is), a
oszty-adaptáción nem tehettük.

ből. Valami végleg elveszett az életükből. Mind-
annyiukéból. Mindannyiunkéból.
Csehov: Cseresznyéskert (nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház)
Fordította: Spiró György. Dramaturg: Bognár Róbert
m. v. Zene: Jirí Bulis. Zenei vezető: Kollonay Zoltán.
Jelmez-koreográfia: Zoja Mikotová. Díszlettervező-
rendező: Ivo Krobot.
Szereplők: Molnár Erika m. v., Bodor Erzsébet f. h.,
Orosz Anna m. v., Gados Béla, Megyeri Zoltán, Ter-
nyák Zoltán m. v., Juhász György, Pregitzer Fruzsina,
Korcsmáros Gábor, Zubor Ágnes, Tóth Károly, Hor-
váth László Attila, Bajzáth Péter, Venyige Sándor.

Nem mondom, hogy megint nem, mert bár
nyilvánvalóan a sikertelenségeknek is lehetnek
közös okaik, előzetes előítéletes feltételezésük
alávalóság volna, különösen, hogy a színház vi-
lágában axiomatikus érvényű a megállapítás: a
rossz munkába rengeteg áldozatos ember kü-
lön-külön jó munkája is beépül, hogy aztán az
elemek egymásrautaltságának eredményeképp
megsemmisüljön.

Itt ugyan még ez sem érvényes igazán: próbá-
lom bevenni az enumerációba, mi az, ami végül

is jónak mondható, csak hát az összbenyomás
eljelentékteleníti. Nehéz. Jó Mikszáth Kálmán.
Elsőrendűen jó. Jó Karinthy Ferenc és Benedek
András átirata: bár az általuk kerekített kép talán
kissé sommásan negatív, a vonzó, derűs, bájos
avagy a gazemberkedésben a kesernyés bohé-
miát is értékelő epizódokból, jellemszilánkokból
viszonylag kevesebbet tartottak meg. Jó még
Bessenyei Ferenc, Kállai Ferenc és Moór Ma-
rianna. Már amennyire jók lehetnek (vö. fentiek-
kel).

Amúgy közepes minőségű, rutinból előveze-
tett illusztráció van. Vajon milyen meggondolás-
ból? Hogyne kelljen még annyit sem olvasniuk a
középiskolásoknak, mint amennyit úgyse? Egy-
szerűen képtelen vagyok más okot kiötölni.
Vagyis akadna még egy: meglehetősen népes
szereplőgárda kell ide, a foglalkoztatásra tehát
nem lehet panasz.

Igazi, eldöntendő kérdés azonban: vajon
egyáltalán lehetne-e ma színházi eseményt, va-
lódi alkalmat csiholni e nem hibátlan, de élveze-
tes és szeretni való regény átültetéséből? Talán
még ebben sem reménykedhetünk? De ha már
valamikor, valamiért műsorra tűzik, mi foghatná
meg belőle a serdülők vagy a nosztalgiázó idő-
sebbek lelkét? Már-már választ leltem a magam
számára egyik becsült pályatársnőm bírálatá-
ban: akkor lenne mindez nézhető, ha a kínálkozó
párhuzamokat hangsúlyosan megfeleltetnék a
mai élethelyzetekkel. Hiszen parvenük, feltörek-
vők annyian vannak körülöttünk, mint égen a csil-
lag, mindenféle deklasszálódottak éppúgy.
Snájdig, hódító uracsokkal is tele a padlás, csak
ők, tegyük fel, Black Jack-eznek. Politikai áthal-
lásokról már ne is beszéljünk: ki hol legyen képvi-
selő, ki kinek kíjét hová helyezi, kit hogyan lehet
percek alatt más véleményre kényszeríteni stb.
stb. Arról nem is beszélve, hogy a kisebbségi
kérdés megoldatlanságainak gondjait is (pro és
kontra, „nálunk és más nemzeteknél") tálcán kí-
nálja Mikszáth. Remek, rajta, lássuk hát egyszer
az aktualizált, mának szóló Mikszáthot, lelkesül-
tem fel. Egy pillanatra. Aztán elborzadva képzel-
tem el egy SZDSZ-MDF összecsapást a bontó-
vári megyeházán, egy Bősről szóló odavágást a
folyószabályozás kapcsán, vagy Jakab Róbert-
né megfelelőjét a szlovák nemzetiségiekkel való
bánásmódról nyilatkozni.

Ennél sokkal kellemesebb lenne egy virtigli
korhű előadás. Egy pontos, megérzékítő, kor-
rekt, művelődéstörténeti alapozású. Csodálko-
zom Gali Lászlón, a meghívott rendezőn: tőle
nem lehetne idegen egy ilyen megoldás sem.

De itt zsíros, hosszú hajú, rosszul beszélő fia-
talemberek a bontóvári korteskedők, kristálycsil-
lártalan Kozsejuba étterme, rossz népszínmű a
szüreti bál, invenciótlan a zene, lelassult, a nagy
színpadon üresen lötyögő a játék.

És egyáltalán: miért nem mutatja fel a butaság

B U D A I K A T A L I N

DE HOL MARAD A KOS?
MIKSZÁTH:A NOSZTYFIÚ ESETE TÓTH MARIVAL


