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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

a Cse resz nyés kert-elôadás sal van dol gunk, el -
-

vár juk, hogy le gyen benne cse resz nyés kert. Nem
kell, hogy ott vi rá goz za nak a sze münk elôtt a fák, vagy
hogy ko sár szám szed jék a ját szók a gyü möl csöt (pe -
dig szép lenne!), de azért de rül jön ki, mi lyen az a hí -
res, ha tal mas, gyö nyörû bir tok. Tud juk meg, mit je -
lent a szín re vivôk szá mára, akik a „cím sze rep lôt” nyil -
ván tág ab ban ér tel me zik, mint ma guk a hô sök. A
cse resz nyés kert több mint cse resz nyés kert. Le tûnô
éra, el veszô múlt, ér ték vál tás tár gya/ál do zata. Cse hov
da rabja mint kor szak ha tár, ha tár eset, eset ta nul  mány –
és ezen ki fe je zé sek hosszú szó össze té tele – mind két
irány ból meg kö ze lít hetô. Oda le het állni vele az új

mellé vagy igaz sá got szol gál tatni ál tala a ré gi nek. (És
a kettô kom  bi ná ci ója is ezer nyi ár nya la tot mu tat hat.)
Min den esetre igényli a mû az al ko tói el gon do lást.
Mind a konk rét és szim bo li kus ele meirôl – a kerttôl a
gye rek szo bán át az est élyig –, mind az am bi va lens ér -
zé se ket keltô sze replôirôl, Lju bov And re jev ná tól Lo -
pa hi non át Pe tya Tro fi mo vig.

A Mis kolci Nem zeti Szín ház Cse resz nyés kertje az
a fajta elôadás – sok ilyen van egyéb ként –, ami kor a
nézô tá jé ko zat lan ma rad a te kin tet ben, hogy mit
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akar tak kö zölni vele. Nem sem mit mon dás  sal vá do lom
a pro duk ciót jegyzô Ra dos lav Mi len kovićot – an nál is
ke vésbé, mert en gem egy szer már meg hó dí tott Cse -
hov val, ami kor Eger ben színre vitte a Há rom nôvért –,
ha nem av val, hogy ren dezôi esz kö ze i vel, szí nész ve ze -
té sé vel, sze replôivel nem tudta célba jut tatni a fel dol -
go zandó in for má ciót. A leg jobb aka rat tal is csak ta lál -
gat ha tunk Mi len ković szán dé kait és in terp re tá ci ó ját
il letôen.

Fabry Ju raj jel zé sér tékû szoba dísz le tet ter ve zett a
kez dés hez. (Az elsô je le net a ku tyáké. Szé tu gat ják, fel  -
vé telrôl.) A pá lya ud var ról ér kezô há zi a kat vá rók át lát -
ha tat lan ab la kon né ze get nek ki az ut cára. Nincs sem -
mi ki lá tás. Az egy kori gye rek szoba
áll elôttünk, erre a vi rág min tás
mos dó áll vány utal. Mind vé gig ke -
vés tárgy van a szí nen, így min den
sze replô ah hoz a ke vés tárgy hoz
húz. Fandl Fe renc (Lo pa hin) pre cíz
ala pos ság gal be mo sak szik a mos -
dó nál, Baj László je pi ho dovi bé ná -
zás ként kis hí ján fel bo rítja, Hal má -
gyi Sán dor foly ton ré szeg Szi me o -
nov-Pis csikje egyen  súlyp rob lé mái
meg ol dá sá hoz ve szi igénybe. Ke -
re kes Va lé ria je len ték te len Sar lot -
tája késôbb be le fojt a vízbe egy já -
ték ba bát. Vége le gyen a kis ko rú -
ság nak! 

A gye rek szoba má sik, el ma rad -
ha  tat lan bú tor da rabja a szá zé ves
szek  rény. (Száz éve volt szá zé ves.
Mára vol ta képp két száz.) Ese tünk -
ben bi zo nyos ér te lem ben el játssza
ma gát a cse resz nyés ker tet, amely
sem mi lyen vo nat ko zás ban nem
képzôdik meg az elôadás ban. Ebbe
a szek rénybe Lo pa hin za va rá ban hir te len be le bú jik,
ami kor Lju bov And re jevna meg ér ke zik. El fog lalja.
(Me gelôle gezve azt, hogy övé lesz a bir tok, s ô fogja ki -
vá gatni a cse resz nye fá kat.) Ugyan ide ül be an da logni
a két test vér, Ra nyevsz kaja és Ga jev. Majd az elsô fel -
vo nás dísz le té vel együtt – amely mû fûszônye gek ré -
vén mint egy át ve zet a sza bad ban ját szódó má so dikba
– el fe lej tünk szek rényt, mos dót, múl tat és jö vendôt. A
szép re mé nyû nya  ra ló hely buk kan fel, há tul ná das,
mö götte csó nak si kol hat ke resz tül a szín pad mé lyen.
(A ná das, meg le het, ván dor mo tí vum, amely Mi len -
ković ta va lyi, új vi déki Si rály-ren de zé sébôl te le pült
ide.) A har ma dik fel vo nás ban a bál hoz ele gáns, bordó
ta pé tás fa lak ad nak ke re tet. Ezek el száll nak, el tûn nek
a ma gas ban az ár ve rés ered mé nyé nek hí rére. Csak a
csu pasz ság ma rad az új tu laj do nosra, Lo pa hinra és a
va lódi bir to kosra, Firszre, aki leg vé gül be to tyog biz -
ton sági pa pucs ban a szín kö ze pére. Fel köti az ál lát, és
le fek szik meg halni, mi köz ben hull rá a hó. (Ez az
elôadás leg szebb je le nete.) Firsz sze re pé ben Csapó
Já nost lát hat juk. Már a hu szon egy év vel ezelôtti, Csi -
szár Imre ren dezte mis kolci Cse resz nyés kertben is ô
ját szotta a vén la kájt. Ha lenne al kal mas mû szer, bi -
zo nyára ki mu tatná, meny nyi vel töb bet tud ma Csapó

Já nos Fir sze a sza bad ság fel vir ra dá sát kö vetô vi lág né -
zeti el bi zony ta la no dás ról, mint két év ti zed del ezelôtt.
Ha akad a mis kolci pro duk ci ó ban iga zán mar káns
szí né szi meg nyil vá nu lás – ame lyen kapva ka punk ab -
ban a re mény ben, hogy meg vi lá gítja az elôadás lé nye -
gét –, ak kor ez az: Csapó Já nos Fir szé nek té tova, bal -
jós meg em lé ke zése a nagy sze ren csét len ségrôl, a
jobb ágy fel sza ba dí tás ról. Most min den össze van za -
varva, nem ér teni sem mit – pa na szolja. Olyannyira
ka va rog nak fe jé ben ko rok és kor sza kok, hogy egy gye -
rek nad rág gal to pog Ga jev után, ami kor át öl tö zésre
akarja bírni. A pro duk ció má sik, je lentôsnek tûnô szí -
né szi moz za nata Lu kács Gá bor (Tro fi mov) éle tün ket

ve he men sen os to rozó
szó nok lata. Lu kács Gá -
bor Pe tya Tro fi movja
né hány éles vo nás sal kar ak te re sen jel lem zett alak. Sze -
m ü ve ges, ma ga san hord ja az or rát, oly kor nyitva fe lejti
a szá ját. Ki csit idét le nek, szé le sek és sze le sek a moz -
du la tai. Csöp pet ha  son lít a fi a tal Szö ré nyi Le ven tére,
ami nem jön rosz szul, mert könnye dén fel kelt heti fi -
a tal lá nyok (Ánya: Barta Má ria Vi ola) lel ke sült sé gét.

Mi len ković jó rit musú ren de zé sé ben sok ha tá ro -
zott, el szánt cse lek vés le zaj lik. Pél dául Mol nár Erik fi -
gye lemre méltó, lakli Já sája a víz par ton cél tu da to san
ma gá évá te szi Varga And rea lel kes Du nya sá ját, mi -
köz ben ki mondva-ki mon dot tan rosszallja, ha egy lány
csak úgy oda dobja ma gát. Ugyanô, ez a ki csit sem se -
lyem fiús kül le mû inas úgy sze reli le a ki bo ruló Ra -
nyevsz ka ját, mint aki nek gya kor lata van asszo nya fi zi -
kai érin té sé ben. Fandl Fe renc Lo pa hinja nyíl tan pénzt
ad Sar lot tá nak. Du nyasa, mi u tán Jása ej tette, szí ve sen
vissza kun cso rogná ma gát Je pi ho dov hoz, s az in tézô –
aki ben Baj László ta lán egy le endô Lo pa hint is meg -
sej tet – haj la mos ma gá hoz venni az alá za to sabbá és
há lá sabbá váló cse léd lányt. Sok min den ki je löl te tik te -
hát a sze replôk szá mára, és még sem igen lát szik meg  -
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