
rövid és szokatlan „elôjáték” után egy gyerekszoba képe tárul elénk. Színes falak, me-
lyeken mintha gyermekrajzok mintáznák a cseresznyefákat. Elszórt játékszerek, furcsa

tárgyak. A szobába különös ajtók vezetnek – az egyik például sakktáblát formáz. A szereplôk
édesdeden alszanak, vagy vásottan hancúroznak. A tér késôbb hátul megnyílik, a szobából
azonban nem vezet kiút; a függönyszerûen felnyíló „falak” a szobához hasonló zárt tereket rej-
tenek.

A Cseresznyéskert Csehov utolsó darabja, poétikailag legradikálisabb alkotása. A korábbi
drámákban kidolgozott dialógusszerkezet, kihagyásos szituációteremtés és cselekmény-
redukció csaknem eléri a fokozhatatlant. Alighanem a legnehezebben játszható Csehov-mû;
a magyar színház tradícióitól mindenesetre ez áll a legtávolabb. Jelentôs hazai elôadásai-
nak többsége gyakran azzal vált izgalmassá, hogy magát a cseresznyéskert szimbólumot
érzékítette meg erôteljesen, akár azon az áron is, hogy allegóriává redukálta. A rendszervál-
tás után a „Mit jelent a cseresznyéskert?” kérdése egyre kevésbé érzôdött fontosnak. Ettôl
talán nem függetlenül az utóbbi években nem születtek a darabból jelentôs elôadások –
magam legalábbis egy ilyenre sem emlékszem. Egy részük a tradicionális pszichologizáló
játékmód felôl közelítette meg – inkább kevesebb, mint több sikerrel. Ritkábban próbál-
ták a drámát a forma felôl megragadni, s még ritkábban kísérelték meg a cseresznyéskert
szimbólumot valami új, érvényes tartalommal megtölteni. A marosvásárhelyi elôadás je-
lentôségét az adhatná, hogy a román vendégrendezô, Andreea Vulpe most ezzel próbál-
kozik.

A gyermekszoba többféleképpen is értelmezhetô szimbólum: lehet egy örökre infantilis
világ jelképe, de a szereplôk vágyainak, álmainak, nosztalgikus életérzésének érzéki kive-
tülése is. Az elôadás megôrzi ambivalenciáját: eljátszik és nyitva hagyja mindkét értelme-
zési lehetôséget. Iuliana Vilsan díszletei és jelmezei színes fantáziavilágot teremtenek.

Tarkabarka festmények, gyerekrajzok vál-
takoznak szürreális tárgyakkal. E váltako-
zás természetesen befolyásolja a játék at-
moszféráját is; az álomszerû nosztalgiavi-
lágból pillanatok alatt furcsa, bizarr közeg-
be kerülünk (ami befogadói szempontból
jót tesz az elôadásnak, hiszen oldja a játék-
nak az alapötletbôl szükségszerûen fakadó
monotóniáját). A ruhák többsége színeket,
mintákat váltakoztat, pontosabban komp-
lementer színeket és mintákat ütköztet.
A kontrasztos szabásminták változatosan,
de következetesen tarkítják a ruhákat – né-
hány jelmez kivételével (Sarlotta Ivanovna
például olykor a díszletfallal megegyezô
mintájú és színû ruhát hord).

És ezzel el is érkeztünk Vulpe koncepci-
ójának fô problémájához: ha van szereplô,
aki nem része, hanem álmodója, teremtôje,
varázslója e világnak, s így valamelyest kí-
vülrôl nézi, akkor csak ô lehet kívül, más
nem. Ha Sarlotta kívül van, nem lehet Lo-
pahin is kívül – nem is beszélve Firszrôl.
Mintha keverednének itt a vulpei és a tra-
dicionális értelmezési szempontok, mint-
ha a csehovi világ valamelyest ellenállna a
koncepciónak, s a rendezô kevéssé töreked-
ne a kettô összehangolására. Talán ezért
érezzük egyre inkább elmosódott álomvi-
lágnak a színpadi gyermekvilágot, s ezért
vesztik el fokozatosan jelentôségüket ma-
guk a történések. Egyre hangsúlyosabb az
atmoszféra, ennek következtében az alakí-
tások egysíkúbbá válnak a kelleténél, a já-
ték tempója túlontúl lelassul, s inkább csak
a váratlan (többnyire mutatós, ám nem
mindig konzisztens) rendezôi ötletek és a
gondosan megkonstruált képek oldják e
monotóniát.

A hatáshoz Vulpénak erôsebb készsége
van, mint az árnyalt és következetes elem-
zéshez, de az elôadás – érdekes alapötlete,
erôs atmoszférája, szép képei okán – kon-
cepcionális problémái ellenére is jelenté-
keny lehetne, ha a színészi alakítások át
tudnák törni a játékmód kényszerû egyszí-
nûségét, igazi súlyt, jelentôséget adnának a
figuráknak, s az egyes jeleneteket valóban
élményszerûvé tudnák formálni. Ám a ren-
dezôi elképzelés nem könnyíti meg a színé-
szek dolgát, ráadásul a közelmúltban több
változást elszenvedô, ezúttal néhány egye-
temistával is kiegészült marosvásárhelyi
társulat igen vegyes képet mutat – így az
alakítások inkább fokozzák a produkció
egyenetlenségeit.

Az, hogy Sarlotta Ivanovnát B. Fülöp Er-
zsébet személyében komoly színpadi jelen-
léttel rendelkezô, némán is erôt sugárzó
színésznô játssza, természetesen követke-
zik a rendezôi koncepcióból. Ám hogy a
másik kiemelkedôen erôteljes epizodista
Szimeonov-Piscsik legyen, azt koncepcio-
nálisan semmi nem indokolja, ez egyértel-
mûen Szélyes Ferenc játékának következ-
ménye, aki tökéletesen vegyíti az infantiliz-
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must az ingyenélô földbirtokos életképtelenségével, s még valami sajátos bájt is kölcsönöz
a figurának. Ezzel szemben Veress Albert távolról sem rendelkezik azzal az erôvel, szug-
gesztivitással, mellyel el tudná helyezni ebben az elôadásban, ebben a konstrukcióban
ezt az igencsak megfiatalított Firszt. (A kornak persze itt nincs jelentôsége, hiszen a sze-
replôk, még a halál felé haladó Firsz is, kortalan gyermekek, ám utóbbinak mindenkép-
pen rendelkeznie kellene valamilyen „földöntúli” kisugárzással, erôvel.) Ruszuly Éva és
László Csaba figurája eltér a karaktersablonoktól. Ruszuly karcosabb, érdesebb, mint
amilyennek Ányát megszoktuk, László pedig piknikus alkatú Trofimov, akinek ambíciói
egy pillanatra sem vehetôek komolyan. Sajátos „papás-mamást” játszanak, ahol a nad-
rágot Ánya viseli. Trofimovot egyedül a Ranyevszkajával való kettôsében lehet igazán ko-
molyan venni – aligha véletlen, hogy ez az elôadás legsikerültebb jelenetei közé tartozik.
A többi mellékszereplô jóval tradicionálisabb: Fülöp Beáta igen halovány Varjája, Henn
János az alapszíneket precízen kikeverô Jepihodovja, Bodolai Balázs színes, árnyalt
Jásája és Porzsolt Erzsébet egyszerû sablonokból építkezô Dunyasája a leghagyományo-
sabb Cseresznyéskertben is elmenne – rájuk érezhetôen kevesebb rendezôi figyelem jutott.

A három fôszereplô közül a Lopahint szinte beugróként játszó Korpos András érzékel-
hetô színpadi jelenléttel rendelkezik ugyan, de azzal, hogy alakját a rendezô a játék fôsod-
rán kívülre helyezte, megoldhatatlan probléma elé állította a színészt. Ördög Miklós
Levente sajátos alkata viszont kitûnôen illeszkedik az elképzeléshez: Gajev tekintete
szüntelen önfeledt bárgyúságot sugároz, ô boldogan él a mindent elfedô infantilis játék-
világban. Tompa Klára alakítása sûrítetten mutatja a rendezôi koncepció erényeit és prob-
lémáit. Ez a Ranyevszkaja örökre elkényeztetett csitri maradt, aki korlátlan ura a maga
babaházának; az élô emberekkel is úgy bánik, akár a babákkal. Szeretetre méltónak és
kedvesnek látszik ugyan, de mind gyakrabban kiütközik belôle a korlátlan gyermeki ön-
zés, kegyetlenség. Ez utóbbiak erôs jelenetek, de a játék jelentôs hányadában egy sík, a
gyermeki báj dominál. 

Hullámzó így az elôadás, a rendezô az ígéretes kezdetek után nem tudja igazán elmé-
lyíteni, jelentésessé tenni a szimbólumot. Egy lehetséges, érdekes, de nem következetesen
végigvitt koncepció körvonalai sejlenek fel, de csak az atmoszférát ôrizzük meg: az álmok,
a naiv vágyak, a hiány képeit, melyeket játékos derûvel, mégis szomorkásan idéznek meg
a kizárólag a szoba falaira festett ákombákomként létezô cseresznyefák levelei.

ANTON PAVLOVICS CSEHOV: CSERESZNYÉSKERT
(Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulata)
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Zsolt/Korpos András e. h., László Csaba, Szélyes Ferenc, B. Fülöp Erzsébet, Henn János,
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tálok rossz kritikát írni. Nem okoz örö-
met ledöfni egy alkotót, megforgatni

benne a mérgezett pennát, sárba rángatni, le-
hetôleg jó gyilkosan, mer’ arról ismerszik meg,
egy életre, az úgynevezett kritikus. Ilyenkor tök
tehetségtelen zsöllyevitéznek érzem magam,
aki csak ül, bámul maga elé bambán, de a gon-
dolatai másfele járnak, legfeljebb ironikusan
kommentálja magában a látottakat, vagy csak
szimplán ásítozik, az opust mégis végig kell
néznie, „böcsületbôl”, ha már írásra adta a fe-
jét. Apropó „végignézés”: az íratlan szokásjog
azt diktálja, a recenzens minden elôadást köte-
les végignézni. Egyébként honnan is venné az
erkölcsi bátorságot, hogy olyasmirôl értekez-
zen, aminek csak egy részletét látta? A mérleg
másik serpenyôjében meg az áll, hogy egy elô-
adás minôsége, struktúrája, jelenettechnikája,
szereposztási kompromisszumai vagy sikeres-
sége többé-kevésbé hamar kiderülnek, s ha nem
egy részben játsszák a produkciót, bizony ke-
serves dolog feláldozni még valahány órát. De
hát a színházban, mint tudjuk, bármikor
bármi megtörténhet…

A József Attila Színház aluljárójában be-
mutatott SZENTIVÁNÉJI metroÁLOMás
2006. március 22-i elôadásán hosszú, tö-
mött sorban távoztak a nézôk a szünetben.
Egész pontosan huszonnyolcan marad-
tunk, sajna volt idôm számolgatni. Ami
önmagában, természetesen, még az égvilá-
gon semmit nem mond el a mû esztétikai
értékeirôl. Azt nem gondolom, hogy túlsá-
gosan inspiráló lehet a mûvészeknek intim
térben foghíjas széksorok elôtt játszani. Az
meg egy színház vonzerejérôl, közönsé-
gérôl, noch dazu marketingjérôl árul el nem
keveset, hogy tíz nappal a premier után az
elôadás kezdetén már eleve ritkás volt a
nézôtér. 

E rövidke kitérô után nézzük, mi is lát-
ható a kiváló rendezôrôl, Gaál Erzsébetrôl
elnevezett stúdióban. Már a darab megne-
vezésével is gondban vagyok. Mûsorfüze-
tet, szórólapot nem látni, információs for-
rásként marad a színház honlapja, ami
szintén nem sokat árul el. (Elképzelem köz-
ben a tanácstalan nézôt, aki elhatározza,
hogy ha hazamegy, otthon vagy másnap a
munkahelyén tájékozódik a neten a pro-
dukcióról. Már ha van neki „hozzáféré-
se”.) Az internetes színlapon ennyi áll:
„Shakespeare: Szentivánéji álom c. darabja
nyomán A terepszemlét írta: A társulat”. Elte-
kintve a megfogalmazás nyelvi talányossá-
gától és sutaságától, vajon honnan is tud-
hatná a gyanútlan nézô, mi az A terepszem-
le, amelyet A társulat írt, Shakespeare nyo-
mán? Talán a tér segít az eligazodásban.
A Gaál Erzsébet Stúdió koszlott, piciny,
üres terében szétdobált lomok, építkezési
hulladékok, alumíniumkürtô-darabok he-
vernek, amilyeneket kazánházakban, pin-
cei alagsorokban látni. Funkciójuk itt
mindössze annyi, hogy ha a játékosok belé-
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