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maga Ja mes Bond, se a ma gát ôrült nek tet tetô Szé che -
nyi Ist ván, se az örök sé gén ma ra kodó el len zéki és
emig ráns. Vé gül még is ki jut a szín pad ról. Lá nya jön
érte, hogy el hívja az es küvôjére. A hosszan meg nyi tott
szín pa don va kító el len fény ben lép del ki ka röltve apa
és le á nya. A fe kete fo lyosó vé gén fel iz zik a fény. Már
nem a po li ti kus, nem a köz em ber, ha nem egy édes -
apa, egy ma gán em ber lép be az új életbe. Ta lán Tó ték,
a min den kori ma gyar kis em be rek, Ör kény Ist ván
emb lé mává emel kedô alak jai is vissza tér nek az emig -
rá ci ó ból, ahova a mér he tet len szen ve dés haj totta ôket. 

A gö rög de mok rá cia vál ságba zu hant, a po lisz-pol -
gár nak se kedve, se ereje nem volt többé a köz életi té -
mák hoz. A szín ház vissza vo nult, az óko mé dia el halt.
Ré gen rossz lenne, ha Mo há csi Já nos nak és a ka pos vá -
ri ak nak ked vü ket szeg nék, meg til ta nák, eset leg csak
le he tet lenné ten nék, hogy pro vo kál ja nak, el gon dol kod  -
tas sa nak, szembe sít se nek, vagy ha az em be rek már
nem len né nek kí ván csiak rá juk. A ka pos vári elôadás
nem a leg jobb, de az egyik leg fon to sabb Mo há csi-ren -
de zés. 

MO HÁ CSI IST VÁN – MO HÁ CSI JÁ NOS – 
KO VÁCS MÁR TON: 
56 06 / ÔRÜLT LÉ LEK VERT HA DAK
(Csiky Ger gely Szín ház, Ka pos vár) 

Dísz let: Khell Zsolt. Jel mez: Szûcs Edit. Moz gás:
Uray Pé ter. Ren dezô: Mo há csi Já nos.
Sze replôk: Bo a teng She ila, Csapó Vi rág, Felhôfi Kiss
László, Hor nung Gá bor, Husz tóti Ist ván, Ka rá csony
Ta más, Ko csis Pál, Ko vács Zsolt, Les tyán Luca, Mes -
ter Szil via, Mó zes Ba lázs, Nagy Ilona, Nagy Imre,
Nagy Vik tor, Né medi Ár pád, Pa tocs kai Ka ta lin, Petô
Kata, Se besi Ta más, Serf Egyed, Si mon Vik tó ria, Si -
pos Esz ter, Szá ger Zsu zsanna, Szent györ gyi Ist ván,
Szé kely György, Szula László, Tóth Géza, Tóth Ri -
chárd, Valcz Pé ter, Varga Zsu zsa, Vé kes Csaba.

mi kor Firsz bi zony ta lan mon da ta i val be fe je zô -
dik az elôadás, a fél sö tét ben a szí né szár nyak

meg haj lásra ké szülôdnek, és a ta nács ta lan nézôk erre
el kez de nek tap solni, azon tûnôdöm, hogy a Víg szín -
ház nak mo rá li san most job bat tett volna egy je lentôs
bu kás, mint ez a Cse resz nyés kert-elôadás. Egy for má tu -
mos, nagy aka rás, lá zas gon dol ko dás, me rész és nagy
igye ke zet porba hul lása, egy igazi nagy té ve dés, amely
fel rázza a szín há zat és elôbb-utóbb a tisz te let tudó, a
szín ház ról mint (együtt)gon dol ko dási for má ról már
le mon dott nézôt is. A szín házi bu kás fon tos sá gát (és
fel haj tó e re jét) ugya núgy el fe lej tet tük, mint a da rab bé -
liek azt, hogy mi min denre volt jó va laha a cse resz -
nye. Mert hogy az a szép nagy cse resz nyés kert a ter -
mé szet te he tet len ségi ere jé nél fogva vi rág zik ugyan,
de nem tudni, mi végre. Mint a Hel mer és Fell ner
épí tette, szin tén szép nagy, ezer férôhe lyes kert,
amely ben ülünk. (Nem én fan tá zi á lok: két szer is föl -
kap csol ják elôadás köz ben a nézôtéri fényt, a szín ház
és a cse resz nyés kert pár hu zama te hát az al ko tók fe jé -
ben is meg for dult.) 

Ezen az es tén azon ban nincs hova hul lani. Pusz tán
a zene kari árokba ug ra nak be a szí né szek az elôadás
vé gén – „Süllyesztôbe ve lük, min den ki vel!”, blöf fölte
tán a ren dezô, még Lo pa hint is le sö pörve a szín pad -
ról, és az tán így lett vége az elôadás nak. Meg nem
gon dolt gon do la tok sora ez az est, ami vel nem le het
bukni. Min den olyan a szín pa don, mint ha a múlt ból
ma radt volna itt, a je len ben ér tel mez(het)et le nül:
ipari kör nye zet, va lami szá zad eleji gyár mára már
moz du lat lan gép csar noka, amirôl nem tudni, mit
gyár tott, de te he tet len ségi ere jé nél fogva ott ra gadt
(dísz let: Menc zel Ró bert). „A gye rek szoba!” – mondja
rá a fôhôsnô. A ha tás majd nem ko mi kus. Mi féle cse -
resz nyés kertrôl pa pol nak annyit? Ha va lami ide gen
ettôl a sa ját végsô pil la na tait szem lélô és pusz tu lá sá -
ban tet szelgô vi lág tól, az ép pen ez a le állt gyár vi lág,
amely azt su gallja, hogy itt va laha ter me lés folyt.
Nem, ezek nem dol goz tak. Ha így lett volna, nem ide -
gen ked né nek annyira a mun ká tól, amely meg ment -
hetné ôket. A dísz let nek nem csak titka vagy di na mi -
kája nincs (oly kor leg fel jebb fel le het rá mászni vagy

Tompa And rea
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zon go rát eresz teni rá), de nem is ér tel mezi ön ma gát.
És ugya nez sze replôk so rára is igaz. Itt van az öreg
szolga, Firsz. Rá adja urára a kön tö sét. Leg alább fél év -
szá zada adja rá, leg alább is a da rab sze rint, még sem
húzza össze rajta a két szár nyát, az övét meg egy sze -
rûen bogra köti. Mi lyen ha nyag szolga ez? Mi ért nem
rúg ták ki ed dig?! Vagy nem fi gyel oda? Ilyen nek látja
a ren dezô? Vagy ilyen fi gyel met len szí nész Kern And -
rás? Mire gon dol jon a nézô? Vagy itt van Sar lotta Iva -
novna, aki mint af féle Ho u dini, egy szer csak le lán -
colva je le nik meg a szín pa don. A sza ba du ló mû vész
ke zére la zán csa var ják a lán co kat, háta mögé nézve fi -
tyegni lá tom a mu tat vány kel lé keit. Most le van lán -
colva vagy sem? Az est ilyen és ha sonló el dön tet len
mo men tu mok hosszú so ro zata. 

A har ma dik fel vo nás nagy je le ne té ben a bálba ér -
kezô kissé ré szeg Lo pa hin, aki az „urak” tár sas ágá ban
ko ráb ban már le bun kó pa rasz tozta ön ma gát, most,
ami kor be je lenti, hogy meg vette a ker tet, fel má szik a
zon gora te te jére, és ug rálni kezd rajta. A ren dezôi
igaz sá gosz tás ban Lo pa hin, a gaz dag pa raszt, az új föl -
de súr egy moz du lat tal söpri le az asz tal ról (zon go rá -

azt, hogy ef féle fej sze(ka la pács)csa pá sok kal, fe hér-fe -
kete ér tel me zé sek kel, ké nyel mes, le egy sze rû sítô iga z -
sá gok kal, kép le tekké sze gé nyí tett em beri váz la tok kal
nem ér de mes Cse ho vot színre vinni. Ez a szimp li fi ká -
lás, a sze replôk össze tett fi gu rá i nak és igaz sá ga i nak
ki cson to zása Al földi ren de zé se i nek leg na gyobb ve -
szé lye. Ha a múlt (Ra nyevsz kaja kép vi se le té ben) fel té -
tel nél kül szép és ér té kes, ha a je len (Lo pa hin sze mé -
lyé ben) nem tar tal maz sem mi lyen ér té ket, ak kor mi
ér telme en nek a da rab nak? Cse hov nem ide o ló gia, ha -
nem gaz dag, bo nyo lult em be rek te le vény szerû együtt -
élése, egy mást ki záró vagy egy más mel lett ér vé nyes
iga zsá gok pár be széde. Nem a rész le tezô, re a lista vagy
na tu ra lista szín ját szást, ér tel me zést ké rem szá mon.
És nem is a szín ház ról való gon dol ko dást. Ha nem az
em berrôl való gon dol ko dást. Hogy mit je lent el ve szí -
teni va la mit. Mit je lent egy gye rek kori sé re lem. Mi a
pénz. A munka. A re mény. A sze re lem. Egyéb ként
egye dül ez utóbbi szó lal meg hi hetôen ezen a szín pa -
don, az is csak Ra nyevsz kaja (Esze nyi Enikô) szá já ból.
Aki, mint ál lítja, alatta áll a sze re lem nek, akit úgy lök
ide-oda, Pá rizs ból Orosz or szágba és vissza ez a sze re -

lem, mint va lami te he tet len ségi erô. Esze nyi nek ez az
egyet len vesz te ség ada tik, amit meg él het, el játsz hat
ma este. 

Eb ben az elôadás ban nem sok féle igaz ság üt kö zik,
sôt, sen ki nek sincs igaza, itt min den ki nyers, em be ri -
leg ta szító, üres, fel es le ges és egy szerû, mint egy báb.
Ezek az em be rek sze re tet te le nül és kín lódva él nek
egy más mel lett. Nem hisz nek és nem is bíz nak sem -
mi ben, ám lé te zé sük si vár sága nem vá lik meg él hetô
drá mává a nézô szá mára. Még soha nem lát tam ilyen
ki áb rán dult és ci ni kus ren de zé sét Al földi Ró bert nek.
Lo pa hin nak egyet len pil la nata sincs, ami kor, úgy -
mond, a nézô iga zat ad hatna neki: nincs em beri arca,
nem ro kon szen ves az ál landó mun kál ko dása; sé rel -

ról) a fi nom, te he tet len és sze gény ura kat. Fe hér-fe -
kete lá tás mód ez. Nosz tal gia a múlt iránt, le egy sze rû -
sítô és la pos anti mar xista lecke az új rendrôl. Ra -
nyevsz kaja, mint af féle de ka dens dzsentri, le csa tolja
dí szes uszá lyát, és alá fe küdne a je len nek: fel má szik a
zon go rára, és fel kí nálja ma gát a ház új urá nak. De Lo -
pa hin nak nincs szük sége rá, az asszony fej jel le felé
csú szik le, a töb biek óvó kar jai közé. 

Egy kor társ kri ti kus, Ge or ges Banu meg írta az el -
múlt év ti ze dek kor szak al kotó Cse resz nyés kert-elôadá -
sa i nak – Streh ler, Brook, Şer ban, Ha rag, Mu gur és
má sok ren de zé se i nek – kró ni ká ját. Ta lán meg kel lene
írni e könyv el len pont ját is: mind azt, amitôl ez a da -
rab ki ü rül, je len ték te len és ér dek te len lesz. Pél dául

Tornyi Ildikó (Varja),
Danis Lídia (Ánya)
és Eszenyi Enikô
(Ranyevszkaja)
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mei, gyenge sé gei sem te szik szán ha tóvá. Le het ez per sze szí né szi kér dés
is, Pind roch Csaba ala kí tá sá ban szûk lá tó körû, üres fejû, csak pén zé vel
törôdô, egy síkú fi gu rát ka punk, se ké lyes lel ki vi lág gal. Ánya (Da nis Lí dia)
és Varja (Tor nyi Il dikó) foly ton üvöl te nek, mint ha a két ség be e sés szé lén
áll ná nak, de csak fe szül tek és ide ge sek, nincs drá má juk, amit meg él het -
né nek. Du nyasa (Cseh Ju dit) har sány és üres (a szí nésznônek csupa fel -
színi esz köze van), a szol gák, Je pi ho dov (Gyu riska Já nos) és Jása (Csôre
Gá bor) még csak nem is hu mo ro sak. Szi me o nov-Pis csikrôl (Raj hona
Ádám) nem tudni, mit ke res eb ben a kö zeg ben. Sôt még Sar lotta Iva -
novna (Bör csök Enikô) lé nye és trükk jei is fe lejt hetôek, de ez biz to san
nem szí né szi kér dés. Ho gyan lé tez nek ezek az em be rek együtt, mi kö zük
egy más hoz, mi tartja ôket össze, nem tudni. Ga jev (He ge dûs D. Géza)
job ban és jobb hí ján kötôdik bi li árd go lyó i hoz, mint ro ko na i hoz. Szinte
egyet len em beri vi szonyt sem látni. Hogy Ánya sze retné ezt a gro teszk
Pe tyát (Ka ma rás Iván ne vet sé ges fi gu rát hoz ugyan, de mi köze az
elôadás egé szé hez?). Hogy Varja és Lo pa hin közt bár mi lyen múlt-je len-
jövô idejû kötôdés le het sé ges lenne. Hogy ez a Lo pa hin va ló ban kötôdne
Ra nyevsz ka já hoz. Ta lán csak a két test vér, Ga jev és Ra nyevsz kaja közt
van az együtt lét nek va lami fi nom ter mé sze tes sége. Ez is a múlt te he tet -
len ségi ereje okán: He ge dûs D. és Esze nyi so kat meg él tek együtt ezen a
szín pa don. 

AN TON PAV LO VICS CSE HOV: 
CSE RESZ NYÉS KERT 
(Víg szín ház)

For dí totta: Spiró György. Dísz -
let: Menc zel Ró bert. Jel mez:
Bartha And rea. Moz gás: Ki rály
At tila. Dra ma turg: Vö rös Ró -
bert. Bû vész mu tat vá nyok: Holcz
Gá bor. Vi lá gí tás: Ko mo róczky
Gá bor. Szce nika: Krisz ti áni Ist -
ván. A ren dezô munka társa: Vár  -
nai Il dikó. Ren dezô: Al földi
Ró bert.
Sze replôk: Esze nyi Enikô, Da -
nis Lí dia, Tor nyi Il dikó, He ge -
dûs D. Géza, Pind roch Csaba,
Ka ma rás Iván, Raj hona Ádám,
Bör csök Enikô, Gyu riska Já nos,
Cseh Ju dit, Csôre Gá bor, Kern
And rás.

Csôre Gábor (Jása), Börcsök Enikô (Sarlotta Ivanovna) 
és Cseh Judit (Dunyasa) 
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