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A Cseresznyéskert-vita
folytatása

Csehov Cseresznyéskertjében a közeledő
katasztrófa előérzete nyugtalanította
Horvai Istvánt, és ennek rendelte alá
szokatlan elgondolását. Valamikor - a
század elején - Vszevolod Mejerhold volt
az, aki nem fogadta el a Művész Színház
híres és magasztalt előadását, és a rá
jellemző kategorikussággal kereste Csehov
komédiájában a végzet és a sors témáját.
„A szerzőnél van így" - állította
meggyőződéssel Mejerhold. Ezt írta:
„Körös-körül mindenki valahogy ostobán
él; lám, elégedettek - lejtenek a zsidó
zenekar monoton macskazenéjére, és
lidérces forgatagként keringenek egy
unalmas mai táncban... nem tudják, hogy a
föld, amin táncolnak, kicsúszik a talpuk
alól. Egyedül Ranyevszkaja látja meg előre
és várja a Bajt, és egy pillanatra otthagyja a
forgó kört, egy mutatványos
marionettfiguráinak hétborzongató táncát.
És sírva sorolja az embereknek bűneit,
csak hogy ne legyenek olyan »tiszták«, mert
a bűnön ekeresztül el lehet jutni a szent-
séghez, de a középszerűségen keresztül
semmikor sehová. A felvonás a következő
»összhangzatra« épül: Ranyevszkaja sóhajai
és a közelgő Baj előérzete (a
végzetmotívum Csehov új misztikus
drámájában) egyfelől - a marionettfigurák
lidérces mutatványostánca más-felől..."

Mejerhold rendezői vázlatának exp-
resszionista zűrzavara (maga az elő-adás
nem jött létre sem Mejerhold érettebb
korszakában, sem később - amikor már
saját színháza volt) jut önkéntelenül is az
eszünkbe, ha Horvai István vígszínházbeli
előadását nézzük.

A Művész Színház előadása

Sztanyiszlavszkij 1904-ben állította
színpadra a Cseresznyéskertet a MHAT-
ban. A realista részletek pontos kidol-
gozásával a Művész Színház arra a szerzői
gondolatra összpontosította figyelmét,
hogy a Cseresznyéskert birtokosainak
lelépése a történelem színpadáról
elkerülhetetlen szükségszerűség. Mejerhold
számára a Cseresznyéskert kétség-
bevonhatatlanul szimbolista darab volt,
ezért engedett meg magának bátran

erőszakoltságnak, szabadosságnak ne-
vezhető momentumokat is értelmezésé-
ben. A MHAT előadása hosszú-hosszú
színpadi életet ért meg - szinte kano-
nizálódott tradíciók sorát hagyva maga
után. A rendezők, akik színpadra állították
a Cseresznyéskertet, ehhez hasonló
ösvényen jártak. Még a díszleteket is
ugyanúgy szitára dolgozva építették - a
második felvonásban a kutat például és az
elhagyott kápolna düledező rommá lett
gerendáit, amelyek mellett a Művész
Színház előadásában megjelenik a
Vándorlegény. (Az 1904-es, első MHAT-
előadás díszlettervezője Szimov volt.)
Csehov zseniális komédiáját (ezt a műfaji
megjelölést ő adta művének) akkor írta,
amikor Oroszország gyökeres társadalmi
változások küszöbén állott. És a Művész
Színház elő-adása a történelem témáját
hozta a néző elé.

Én 1948-ban láthattam először a Cse-
resznyéskertet a MHAT színpadán, ami-
kor a színház fennállásának ötvenéves
jubileumát ünnepelte. Azon az estén Ra-
nyevszkaját - valószínűleg utoljára - Olga
Knyipper-Csehova, a csodálatos és
megismételhetetlen művésznő játszotta .
M á r nyolcvanéves volt. Gajevet Kacsalov
alakította. Az előadás örökre megmarad
azok emlékezetében, akiknek olyan
szerencséjük volt, hogy láthatták. A
színpadra bejöttek a felejthetetlen 1904-es
ősbemutató szereplői. (Kacsalov akkor
még Potya Trofimovot játszotta.) És ismét
bejött - ki tudja, hányadszor - Olga
Knyipper-Csehova mint Ranyevszkaja,
bájosan, varázslatosan - ez a fiatalnak
igazán nem mondható asszony őszinte
örömet, élményt szerzett a nézőknek.
Emlékszem nyugtalan, bár-mely
pillanatban kitörni kész nevetésé-re; ahogy
a „Leonyid" névben az o-t elhúzta; arra a
kedvesen szeszélyes gúnyra, ami vontatott
mellhangjából ki-csendült: „Fejezzék be a
kuu-urzust." Kínzó sajnálat töltött el,
gyengéd nőiessége, természetes
gyöngesége és „ahhoz az emberhez" ott
Párizsban fűződő szerelme láttán, akinek
értékét tudta ugyan, mégis szerette.
Sajnáltam keserű sorsáért. És Gajev-
Kacsalov, a báró is szánalomra méltó és
megindító volt szép mosolyával,
életképtelenségével és bő-beszédűségével
együtt. És hányszor, de hányszor nem
tudták később elhinni a nézők, hogy
Ranyevszkaja és Gajev --noha könnyelmű,
léha, önmagukat túl-élt semmittevők -
könnyfakasztóan szánalomra méltók is
egyben. Később... - később már
megváltoztak a szereplők.

Ranyevszkaját Popova és Androvszkaja,
Taraszova és Sztyepanova játszotta - de a
szerepértelmezés és a rendezés változatlan
maradt.

És minél mélyebbről hangzott a Cse-
resznyéskert előadásának történelmi
kikerülhetetlensége, annál drágább volt a
nézőknek a napfelkelte melegsége, a vonat
távoli zakatolása, amint hajnalban
odahallatszik; az a kellemes rendetlenség,
amit Ranyevszkaja támaszt, ami-kor - alig
kezdve néki a kipakolásnak

otthagy mindent, és szalad megnézni, mi
változott és hogyan - vagy ellenkezőleg:
éppen mi maradt úgy, ahogy volt a régi
házban. A Művész Színház pontosan,
kifogástalan alapossággal alkotta újra a
Cseresznyéskert urainak eltűnő életét. És
minél teljesebbek, életszerűbbek voltak a
szereplők, annál élesebben támadt fel a
szomorúság érzése a néző-ben, hogy ezek
a Reanyevszkaják, Gajevek és Szimconov-
Piscsikek örökre el-tűnnek a történelem
süllyesztőjében. Egy szovjet
színházkritikus, Inna Szolovjeva nemrégen
helyesen vette észre, hogy a
Cseresznyéskert tönkrement urainak
nemtörődömsége több, mint egyszerű
gondatlanság, hanyagság: ez a „sors
beteljesünésének" szinte fennkölt
elfogadása. És abban, ahogy Ánya a
cseresznyéskertből elmegy - nem sajnálva
semmit, amit hátrahagy -, nemcsak Petya
leckéi látszanak meg, hanem Ranyevszkaja
házának egész erkölcsi atmoszférája.
Hiszen Ranyevszkaja és Gajev egyszer sem
úgy tette fel a kérdést, hogy „hogy fogunk
élni a cseresznyés-kert nélkül", hanem úgy,
hogy „miből fogunk élni a cseresznyéskert
nélkül" - aminél gyönyörűbb pedig nincs a
földön, és ami nemcsak az ő életük szépsé-
gét és értelmét, de egész Oroszország
költői értékét is szimboizálta.

Amikor a Cseresznyéskertet a Művész
Színházon kívüli színpadokon adták elő,
rendszerint a MHAT előadásának kifo-
gástalan rajzát próbálták ismételni - bár
előfordultak a tradicionális megoldástól
eltérő kísérletek is. Az ötvenes évek végén
a moszkvai Majakovsakij Színházban a
szovjet színházi élet egyik legnagyobb
színésznője, Marija Babanova kísérelte meg
a szokásos Ranyevszkaja-portrét
átalakítani. A színpadon egy okos,
gyönyörű és bánatos asszonyt láthattunk,
akinek a sorsa az első pillanattól fogva
megpecsételődött, és aki tudta ezt. Neki
egyáltalán nem volt fontos, hogy „ki vette
meg a cseresznyéskertet" - számára az volt
a központi kérdés, hogy „eladták-e vagy
sem".



Babanova Ranyevszkajája szilárdan fo-
gadta a cseresznyéskert eladásának hírét.
És csakis keserű, lenéző mosolyra
fintorította arcát, mikor megtudta, hogy
Lopahin vette meg. Ez a Ranyevszkaja
habozás nélkül utazott Párizsba, és egy
percig sem akart abban a házban tar-
tózkodni, amelynek Lopahin a gazdája.
Nem lehetett tudni, hogy végzi majd életét
ott, Párizsban, de az világos volt, hogy
bármi várjon is rá - méltósággal fogja
fogadni.

Sajnos ez a bonyolult és sokoldalú
szereprajz magányos maradt az előadás-
ban, a többieknek nem sikerült ugyan-ilyen
összetett figurákat mellé sorakoztatniuk, és
Babanova így egyedül maradt „engedetlen"
módszerével, hogy ne olyan legyen, mint
mindenki más.

Borovszkij színpada

A Horvai István rendezte előadás már
kezdő momentumában eltér a szokásostól.
A díszlettervező, a szovjet David
Borovszkij meglepő megoldást alkalmazott
a színpadi tértben. Magasságában mintha
kettéosztotta volna a színpadot. Lent
rügyező fák fehér ágai - fent fogadószoba,
ami egyidejűleg az út, ahol megjelenik a
Vándorlegény, továbbá egyszersmind a
gyerekszoba is. Lent, a fatörzsek között
két hinta. A bútorokat fehér védőhuzat
takarja. Három „láda" szimbolizálja a ház
tárgyait. Egyelőre be vannak fedve, csak az
egyik belsejében játszik két gyertya
pislákoló fénye mellett a szánalmas zsidó
zenekar. Játékuk még a tulajdonképpeni
előadás kezdete előtti zenei kíséretet nyújt
ah-hoz, hogy elfoglaljuk helyeinket. De
nem kell azt gondolnunk, hogy Borovszkij
„tényleg" kettéosztotta a színpadot. Ez a
megformálás - az előadás szimbóluma,
egységes képe, amelyet lehet elfogadni,
lehet elvetni, de egy vitathatatlan: hogy
tehetségről tanúskodik.

Csehovnál - ahogy őt Horvai István
olvasta - a hősök sorsa és a baj előérzete a
fő alapgondolat. Ettől pereg olyan gyorsan
az előadás. Első részében a rendező
egyesítette Csehov darabjának első három
felvonását, a második részre maradt az
eredeti negyedik felvonás. Mindössze
huszonegy perc (ennyi maradt a darabbeli
vonatindulásig). Itt bizony nem talál a
néző csodálatos szekrényt, száz éve
megmaradt furnérjával, és nem találja az
eladott bőrkarosszéket sem, amelyben a
kivágásra ítélt kertre hulló fejszecsapások
hangja mellett meghúzódhatna a házban
felejtett, halni készülő Firsz. A

színpadon levő tárgyak mindössze szim-
bolizálják azokat a tárgyakat, amelyekről a
darabban szó esik. A rendező
szántszándékkal kerülte az életszerű tárgyi
részleteket. Az előadás nyers, éles,
kegyetlen, szánalommentes. Az utolsó
felvonásban minden olyan részletet
eltávolítanak, ami akár csak emlé-
keztethetne az életre. Elviszik a
bútorhuzatokat és a csillárokat is. A bal sa-
rokban halmozódnak föl azok a tárgyak,
amelyeknek körvonalairól mondják: „ez a
bútor". Csak egy hatalmas puszta
tükörkeret marad ott felfüggesztve. A
„ládákat" elvitték. Az egész első
felvonásban a színpad előterében áll az
elhunyt kis Grisa egykori fa
hintalovacskája. Firsz ezen hozza be
Gajevet, és benne botlik meg Lopahin,
amikor
cseresznyéskert „új gazdájáról" szóló
monológot befejezve saját magával tán-
colva kikering a színpadról a kulisszák
mögé.

Kikerülhetetlen sors

Horvai István számára egy volt a fontos:
egymás mellé állítani, összevetni, mit értett
Csehov és mit ért ő a cseresznyéskert
eladásának történelmi szükségszerűségén.
Előadásának hősei a kezdet kezdetétől
fogva kikerülhetetlen sorsra vannak ítélve.
Érzik a levegőben az előadás
atmoszférájában szétáradó katasztrófát, és
ezt a légkört a rendező rendkívül
tehetségesen és találékonyan
összeválogatott apró részletek sorával
érzékelteti.

A konvencionális megoldás más „le-
vegőt" - poétikusat, finomat, gyönyör-
ködtető-szépet - követelt. Hiszen Ra-
nyevszkaja és Gajev maguk is egy magas
kultúrszint szülöttei, és bár gyengék, és az
égvilágon semmire sem alkalmasak, de
hozzá nem értésükben van valami varázs
és egyfajta szépség. De ez a téma nem
érdekelte a rendezőt. Ruttkai Éva
Ranyevszkajája hosszú szipkás cigarettával
a fogai között jelenik meg, hosszú ideig
nem veszi le a kalapját, és egész külső
megjelenése azt sugallja, hogy jó néhány
évet lehúzhatott egy negyedik emeleti
füstös és kényelmetlen párizsi szobában.
Mindjárt meg kelt mondanunk, hogy
Horvai Istvánnak ragyogó segítőtársai
akadtak elgondolása valóra váltásában:
Ruttkai Éva és Koncz Gábor. Ritkán
találkozni ilyen nagy tehetségű és hatalmas
mesterségbeli tudással rendelkező
színészekkel. Ranyevszkaja és Lopahin
sokban meg is határozták ennek a
kétségtelenül vi

tatható, de vitathatatlanul tehetséges
előadásnak a sikerét.

Századunk hetvenes évei erősen
rányomták bélyegüket a rendező koncep-
ciójára, anélkül, hogy megváltoztatták
volna viszonyát a csehovi udvarház
lakosaihoz. Az egyetlen ember, akihez
Ruttkai-Ranyevszkaja vonzódik: Lopahin.
Koncz Gábor Lopahinja erős és férfiasan
vonzó. Varja nem kell neki, és ha eszébe
jutna is feleségül venni, csak azért tenné,
hogy ezzel is közelebb kerüljön
Ranyevszkajához. Koncz utánozhatatlan
intonációval ejti ki Ranyevszkajához
címzett szavait, amiikor az asszony - a
rendezői instrukciót követve -
lecsüggesztett fejjel fekszik, és Lopahin
homlokon csókolja, mint egy halottat
(szokás. Lopahin-Koncz nem csapja össze
a kezét kétségbeesett sopánkodással
valami olyan attitűddel, hogy „hát (mit
gondolnak önök, a cseresznyéskert
gazdái", hanem figyelmes hozzáértéssel és
gyakorlati érzékkel megmagyarázza, mi a
teendő. Nem tesz ugyan túl nagy
erőfeszítést, hiszen ő is tudja, hogy
minden már rég előre elrendeltetett. De
öröm számára, hogy beszélhet Ruttkai-
Ranyevszlkajával - ilyenkor férfi módon
gyúlnak ki szemei, és ezekben a
pillanatokban képes ha csak rövid időre is
- megfeledkezni az üzletről és „barátságos
húrokat penget-ni". Nem Ranyevszkaja
húzza magához Lopahin fejét - mint a
MHAT előadásában történt hanem
Lopahin Ranyevszkajáét. Paraszti lelke
vonzódik hozzá, és valóban őszintén
fájlalja, hogy Ranyevszkaja elutazik, és
hogy ott, Párizsban, él „az az ember",
akiben az asszony nem „hajlandó"
csalódni.

Lopahin meg van elégedve, hogy
megvette a cseresznyéskertet, és bár
megbotlik a hintalóban - ebben a ház
kiirthatatlan, mégis halott múltját idéző
tárgyban -, Lopahin föl tud emelkedni, és a
lovacskát magához ölelve, egy percre sem
engedve ki a kezéből keringőzik ki a
színpadról. Koncz Lopahinja nem dobja dl
a múltat. Okos ember, és ismeri a dolgok
és az erkölcsi kategóriák értékét. A jelenet,
amelyet Horvai István gondolt ki,
önmagában is telj es értékű jellemképet ad.

Ruttkai

Lenyűgözően játszik ebben az előadásban
Ruttkai Éva. Egyszerre vidám és szomorú,
elkeseredett és mosolygó. Elég ránézni,
amint sírva fakad, megpillantva Petya
Trofimovot (Tahi Tóth László, egy igen
érdekes színész alakítja).



Vagy amint egyedül állva a színpadon
elmondja: „Nézz csak o d a . . . a mi jó
édesanyánk is itt jár még a kertben... fehér
ruhában." Mozdulatainak, beszédének,
egész megjelenésének költészete azonnal
elbűvöli és meghódítja a nézőt. Ruttkai-
Ranyevszkaja még az előadás fináléját is
vidáman játssza - rajta, rajta, el innen, csak
minél hamarabb Párizsban legyek. Eszébe
sem jut, mi lesz vele, hogy fog élni és
berendezkedni ott. Csak egyetlen
pillanatra, amikor a többiek - az összes
szereplő - sorba leülnek a „felső színpad"
szélére, lábukat lógázva, hogy búcsút
vegyenek a háztól, húzódik át arcán a
bánat árnyéka - de ez csak egy pillanatig
tart. Valahogy úgy tűnik, Ruttkai-
Ranyevszkaja könnyelmű, nemtörődöm
női életet é . Létének értelmét női
mivoltában látja.

A cseresznyéskertnek pedig befellegzett.
Vége. Semmit sem lehet megváltoztatni.
Minden mindegy - semmi sem függ tőle. A
személytelen erők túl hatalmasak a
történelemben ahhoz, hogy a
legegyszerűbb emberi erőfeszítések bármit
meg tudnának változtatni. Isten neki. És
Ruttkai-Ranyevszkaja ugyan-abban a széles
karimájú kalapban, amelyben Párizsból
megérkezett, indul, hogy leélje életét -
illúziók nélkül tekintve a múltba és
remények nélkül a jövőbe.

Az előadásban számos színészi telita-
lálat van. A magyar színházi élet egyik
legnagyobb színésze, Darvas Iván játssza
Firszet, ritka igényességgel. Kiváló
alakítások Gajev szerepében Tomanek
Nándor, Trofimovéban Tahi Tóth László
és Varjáéban Kútvölgyi Erzsébet. Tahi
Tóth László Petya Trofimovja mögött
érezni az örök diákság levegőjét, az
„ősbölcsészét", egy olyan emberét, aki
szenvedélyesen szereti az
elmegyakorlatoztató monológokat, és
imádja hallani a saját hangját. Érdekes
megfigyelni, hogyan építi föl a rendező
Petya monológjának jelenetét, amikor
Anya végigfekszik a füvön, [és Petya - a
szó szoros értelmében - átlép rajta, és sem-
mit nem vesz észre a lány hangulatából.

Tény, hogy egynémely dologban sze-
mére hányhatjuk a rendezőnek: „sza-
bados", önkényes megoldásai olykor
nemcsak a csehovi dramaturgia, de saját
rendezői alapgondolata ellen fordulnak.
Durván bántó a Petya és Ranyevszkaja
közötti jelenet („a ,maga korában nincs
szeretője!"). A Jasa-Dunyasa-Jepihodov
vonal érdekes elgondolásról tanúskodik, de
Jepihodov sze-

repének színészi megoldatlansága és
Dunyasa rajzának felemás volta miatt a
megvalósítás nem sikerült tökéletesen
(bár Oszter Sándor nagyszerűen játssza
Jasát). Nem teljesen tisztázott a fehér
lepedő szerepe, amelybe Firsz a darab
végső jelenetében belegabalyodik. Hosszú
kászálódása a lepel alól humort fakaszt,
és bármilyen kegyetlen megoldás esetén is

a jelenetben a „humor" tragikus és
kíméletlen.

Darvas Iván finoman játssza Firszet.
Magasan és öregen tipeg végig a szín-
padon Gajev nyomában, gondosan
ügyelve az odaadás és a méltóság furcsa,
mulatságos keverékére. Őt nem lepi meg
a fináléban, hogy „ottfelejtették", és az
előadásban úgy alszik el - azt a
meggyőződést keltve a nézőben, hogy
örökre - anélkül, hogy együttérzést és
sajnálatot hívna ki maga iránt.

Nem [kívánok írni a rendezői értel-

mezés tehertételeiről. Az előadásban
kétségtelenül akadnak hibák. De az a
gondolat, amely arra késztette Horvai
Istvánt, hogy a nagy orosz drámaíró
művéhez forduljon, tiszta és egyértelmű.
A cseresznyéskert fáira zuhogó tompa
fejszecsapások és a megpattanó húr
nyugtalanítóan zengő hangja az éles
fénnyel megvilágított teremben - ezzel
végződik ez a kiemelkedő előadás, amely
ismét bebizonyítja: a tradíciók-tál való
eltávolodásnak csak akkor van értelme,
ha a rendezőnek olyan pontos és
határozott elképzelése van, amely együtt
gondolkodásra készteti a nézőt. Ez az
előadás nem hagyja közömbösen azt, aki
megnézi. Engem meglepett mindannak a
váratlansága, amit láttam mint ahogy -
bevallom - meglepett a mai magyar
drámai színház tehetsége és igazi
művészete is. De ez már más téma, és
erről máskor.
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