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A Cseresznyéskert Szegeden

Csehov darabjainak s köztük elsősorban a

Cseresznyéskertnek lassan sorsa lesz az
újabb magyarországi bemutatókon, hogy
fölgördül a függöny (ha van), bejön a
díszlet (vagy már a székünkbe-fészkelődés
ideje alatt is előttünk pompázik), s el-
játssza a darabot. A színházi alkotó kol-
lektíva, elsősorban a rendező és a tervező
figyelme döntően a díszletre irányul, ezt az
előadás minden egyéb eleménél sokkalta
alaposabban munkálják ki. Ez ter-
mészetesen nem lenne baj - ha a világí-
tásra, a színészi játék kidolgozására és
összefogására, minden másra is maradna
erő és ötlet. Sőt, maradna még magára a
díszletre is, hogy ne csupán szimbólumo-
kat, jelentéseket hatásosan közvetítő, ál-
mélkodtató, mellbevágó vagy megrendítő
látvány legyen, de funkciójában, használata
közben is alkalmas játéktér.

A Szegedi Nemzeti Színház Léner Péter
rendezte előadásának díszletét (és jel-
mezeit is) Gyarmathy Ágnes tervezte.
Hatalmas tüllfüggönyök mögött sejlik föl
Ljubov Andrejevna háza, a szobák, az
öreg, masszívan barna vagy pattogzóan
fehér bútorok - és az emberek.

A tüll négyzetméterei mindenhová be-
nyomulnak, és mindenütt jelentenek va-
lamit. Behálózzák a házat, mintha finoman
bepókhálóznák is, pedig Varja biztosan
igyekezett ragyogóvá tenni minden zugot a
régóta várt kedves személy haza-
érkezésére. És mintha puha, tejfehér ködöt
is gomolygtatna a tüll, ködöt, amely - nem
elégedvén meg a kerttel - birtokba veszi a
szobákat is, eltakarja egymás elől az
embereket, szigeteli szavukat. Azt hiszik,
egymásnak beszélnek, de nem értik a
másikat; azt hiszik, mondanak valamit, de
nem figyel rájuk senki.

Az ősi kertben bizonyára a cseresznye-
fák, a szeretett cseresznyefák is tüllszir-
mokat virágoznak; és messze, Párizsban
tüllcsipkés világ boldogságában élhetett
Ranyevszkaja földbirtokosnő. S ha most
majd hazaérkezik, meghitt tüllök fogadják,
s ha birtokának dobraveréséről tudomást
nem véve estélyt ad, mulatni akar, akkor
tüllbokréták, tüllmasnik, tüllszegélyek
fognak díszelegni minden ruhán.

A szegedi előadás díszlete ki van találva.

Csak az a veszély fenyeget, hogy
önmagában is eljátssza a darabot.

Ha valaki ismeri a Cseresznyéskertet,
esetleg látta is már, annak a tüll néhány
perc alatt betölti küldetését. De termé-
szetesen annak a nézőnek a szemével kell
néznünk, eszével gondolkodnunk, szívé-
vel éreznünk, akinek a darab, sőt talán
Csehov is újdonság. Beleélve magunkat
helyzetébe, azt kell hinnünk, hogy az il-
lanó, lebbenő hatalmas tüllfüggönyök
számára is igen rövid idő alatt eljátsszák a
darabot, fölkeltenek és kioltanak irodalmi
asszociációkat, századvégi hangulatokat,
havas-ködös-cseresznyefás gondolatokat.

A tüll, ez a nagyon könnyű anyag rá-
nehezedik az előadásra; nem kerete, nem
szolgálója - inkább tehertétele. Egyszer-
kétszer hatásos, szellemes, később már
unalmas, sőt alkalmanként nevetséges,
hogy az érkező és távozó személyeknek
gabalyodó tüllök között kell átvágniuk
magukat, s hogy a forgószínpad lassú,
nehézkes változásainál a kisebb-nagyobb
függönyök ide-oda, föl-le gördülnek, utat
engedve a zsúfolt játéktér érkező
bútorainak. Gyarmathy Ágnes biztos
ízléssel, kitűnő beleérző készséggel válo-
gatta a bútorokat és tárgyakat, s talán
annyira meg is szerette őket - amint ezt az
általa tervezett, szöveget alig, hangulatos
fotókat bőven tartalmazó műsorfüzet is
sugallja-, hogy nem volt szíve sem-miről
lemondani. Pedig ha igaz a régi színházi
mondás, hogy minden színész annyit ér,
ahány poént képes kihagyni, akkor most
igaz lett volna az is, hogy a nem
alapvetően fontos kellékek elhagyásával
vagy megszűrésével sikerültebb lenne a
díszlet, sikerültebbek lennének a
„szűkszavúbb" jelmezek is. Egyébként is
zavaró a szimbolikus hatású, nem-
naturalista térbeosztású színpad hang-
súlyozottan naturális zsúfoltsága. Egyik
vagy másik tárgy, bútordarab, kellék azt
mondatja a nézővel: nekünk is épp ilyen
van otthon - s ez összhangban van a ren-
dezői elképzeléssel; ám ugyanezt a célt
egyszerűbben, visszafogottabban még
inkább el lehetett volna érni.

*

Léner Péter - amint nyilatkozatából is
kiderül - Csehov eredeti elképzeléséhez
híven tragikomédiának kívánta fölfogni a

Cseresznyéskertet: az időt nem érzékelő
emberek tragikomédiájának. Jó érzékkel
kerülte el a fölösleges aktualizálást, tud-

va: éppen elég szellemi energia van ah-
hoz a darabban, hogy egy napjainkban is
létező típus kritikája legyen az előadás.
Kár viszont, hogy a rendezői koncepció
tudatosan leegyszerűsítő: a „távlatos"
figurákat a tényekkel, térrel, idővel szem-
benézni képtelen vagy gyáva többség
szintjére kényszeríti. Jermolaj Aleksze-
jevics Lopahin, a kereskedő talán nem
túlzottan vonzó figurája a műnek, de
racionális, józan elme. Szegeden pillana-
tonként kapja elő az óráját, folytonosan
siet - de csak órákban-percekben tud
gondolkodni, esztendőkben-tervekben
nem. Szabó Kálmán határozottan formálja
meg az érzelmek nélküli, s tulajdonképp
csak vagyona által, fitogtatott anyagi
javaiban létező embert, aktuális
vonásokkal ruházva föl Lopahint. Ennek a
Lopahinnak az ésszerűen alakítható
jövőnél sokkal fontosabb a megbosszult
múlt: Szabó Kálmán arcán szinte csak
akkor jelenik meg az öröm kifejezése,
amikor kikiálthatja: az apám a ti jobbá-
gyotok volt még, ti viszont - akarjátok
vagy nem akarjátok, akarom vagy nem
akarom - az én pénzem szolgálói vagy-
tok.

Trofimov, a diák is elvesztette azt, ami
félbemaradt egyéniségében vonzó, bum-
fordian kedves, eszejárásában, nézeteiben
pedig jövőidejű volt. Ifj. Ujlaky László
egy, a kamaszkorból alig hogy kinöve-
kedett, ellenszenves, gyámoltalan és
meglehetősen nagyképű-ostoba alakot hoz
a színpadra - nyilván Léner Péter
elképzeléseivel harmonizálva, hiszen alkata
és tehetsége szerint a diák összetettebb
voltát is érzékeltetni tudná. Trofimov
ráadásul zugivó, folyton előkapdossa a
lapos üveget. Meglehet, napjaink egyik
fiatal értelmiségi típusáról, az élvezetekbe
menekülő, mellébeszélő, álművelt
entellektüelről akart kritikát mondani a
rendező? Ha igen: leegyszerűsítő a kritika.

Trofimov gyöngeségéből, kallódásából
az is következik, hogy Anya megle-
hetősen fölöslegessé válik: egy jelenték-
telen figura mellett nincs keresnivalója. A
feladat-nélküliség lehet az oka Falu-helyi
Magda színtelen játékának, amelyből' csak
egy tétova félmosolyra emlékezhetünk.

A Cseresznyéskert-előadások remény-
kedve-szorongva várt pillanata mindig
Firsz színre lépése. Király Levente recse-
gő hangú aggastyánt formál, óvakodva az
öregemberszerepek modorosságainak
csábításától; éreztetni tudja, hogy az ő
hajlott háta tartja még ezt a házat. Léner



Péter egy-két kivételtől eltekintve ará-
nyosan megosztott rendezői figyelméből
Firsznek jutott a legtöbb. Firsz a figura
tartalmával és látványával is kulcssze-
replő. A történelmi idő és a történés iránti
teljes érzéketlenségnek ő a végletes,
minden kételkedés nélküli megtestesítője -
de az ő érzéketlensége legalább
történelmileg indokolható, részben föl is
menthető és minden pillanatban etikus.
Neki nincs felelőssége, mégis felelősséget
vesz magára minden fuvallatért, amely
gazdáját meghűtheti, minden eltörött
porcelánért, amely a ház vagyonát csor-
bíthatja, minden eseményért, amely urai
kedvét szegheti. Urainak - ha különböző
mértékben is - éppenséggel lenne felelős-
ségük: saját sorsukért, a család sorsáért,
Oroszország sorsáért; de ők, nevetségesen,
kissé sajnálhatóan és mindenképp
erkölcstelenül, kibújnak a felelősség alól.
Etikailag sokkalta értéktelenebbek az
inasuknál.

A gondosan kimunkált, de kissé elsie-
tett záróképben a fehér tüllfüggönyök
alatt-mellett eltörpülő, fekete ruhás Firsz
alakja: figyelmeztetően és elgondolkod-
tatóan kontrasztos látvány. Amikor a
házban magára hagyott öreg keserűség
nélkül, belenyugvóan tudomásul veszi,
hogy itt felejtették, s kiejti kezéből a botot:
utolsó pillanatait éli egy letűnő világ. Firsz
már nem támaszkodhat a botjára, őreá nem
számíthat Leonyid Andrejevics, tőle
viszont végképpen hiába kérne kölcsönt
Szimeonov-Piscsik, s így tovább: a
Szegeden játszott Cseresnyéskert szereplői
közül senkire (Lopahinra, Trofimovra se)
számíthat Oroszország.

Király Levente biztos mesterségbeli
fölkészültséggel, szereplőtársai elé a hálás
figurával nem tolakodva, funkcióját
pontosan érzékelve játssza Firszet; színé-
szi munkája az előadás jelentős értéke.

Léner Péter rendezői terve a többi
szereplőt nem mozdította el a
Cseresznyéskert általánosan megszokott
hagyományaitól. Valamennyiükre gonddal
ügyelt, az előadás szervezettsége (igaz,
több héttel a bemutató utáni tapasztalat
szerint) föltétlenül dicséretes. Kár viszont,
hogy a nézőnek van is ideje belemerülni e
szervezettség tanulmányozásába, mert
noha egyrészt a díszlet, más-részt az
alapvető rendezői gondolat ki-dolgozott, a
részletekre már nem mindig jutott
elegendő ötlet, néha percekig terjeng az
unalom. Ezen a precíz és lélekteli színészi
játék sem tud változtatni - bár például
Kovács János (Gajev) ízlésesen

harsány eszközökkel is megpróbál tempót,
színt adni egyes lelassuló, megálló
jeleneteknek. Kátay Endre (Szimeonov-
Piscsik) széles gesztusokkal, az alakhoz
illő tevés-vevéssel igyekszik átvészelni a
passzivitás időszakait; Nagy Zoltán
(Jepihodov) magas termetét kihasználva
szerencsétlenkedik, új színekkel gazda-
gítva ezt a „velem mindig történik vala-
mi"-embert. Szendrő Ivánnak „jól áll" Jasa
szerepe, de ő - ellentétben Király
Leventével - túl is játssza lehetőségeit,
sokszor „tüntetően" van jelen a színpa-

don. Alakja egyébként Trofimovénak
kiegészítője: egy másik, még léhább fia-
talember-típus kritikája, aki otthonához,
családjához nem kötődik, s mindenáron
Ljubov Andrejevnával akar visszautazni
Párizsba - „Nyugatra vágyik". Ami Fa-
luhelyi Magdának nem sikerült, az Nagy
Marinak (Dunyasa) inkább: átveszi
Szendrő tempóját, mellé szegődve a túl-
zásokban is. A főiskolás Nagy Anikóra
viszont épp a túlzott visszafogottság jel-
lemző Varja szerepében. Ha színpadi ru-
tinja gyarapszik, bizonyára fölszabadul-

Szabó Kálmán (Lopahin) és Barta Mária (Ranyevszkaja) Csehov Cseresznyéskertjében
(Szegedi Nemzeti Szinház) (Hernádi Oszkár felvétele)



tabban gazdálkodik majd tehetségével.
Egervári Klára (Sarlotta lvanovna) tragi-
komikus magánszámokat ad elő, akár
elszaladt életéről értekezik, akár gyön-
gécske mutatványokkal szórakoztatja a
mulatozókat. Egyedül van; s magá-
nyosságát azzal oldja föl, hogy őszintén,
szomorúan, könnyesen sajnálja magát.

Szándékkal hagytuk utoljára Ranyev-
szkaját. A Cseresznyéskert több hasonló
nagyságú alakja között ő a legfontosabb,
körötte történik minden, övé a főszerep.
Barta Mária játékán érződik, hogy a
szereppel való találkozást ünnepinek te-
kinti. Minden mozdulata, hangja helyén-
való, jól eltalált, a figurát jellemző. Úgy
érezzük azonban, hogy néhány mozdulat
és hang hiányzik : az örömé, a „nem aka-
rok a bajokra gondolni" fölszabadultságáé,
a naivitásé. Megtörtebb, fáradtabb
Ranyevszkaja a kelleténél - pedig ő csak
felelőtlen, szinte vonzó vidámságában,
természetességében lehet középpont. És
Ranyevszkaja mindig középpont akar
lenni, társaságot - biztonságot - tudni
maga körül, nem gondolni üres erszény-re,
szaporodó ősz hajszálakra, lecsapó
fejszékre. Barta Mária Ljubov
Andrejevnája mintha mindig épp e
terheket hordozná magával, mintha
folytonosan rágódna, mintha nem is
remélné reményeit.

*

A szegedi Cseresznyéskertnek vannak
sikerült, sikerületlen és „túl sikerült"

elemei. Tanulságos előadás. Föltehetően
sok és összehangolt munka fekszik ben-
ne; s a produkció szilárd és következete-
sen végigvitt alapgondolaton: a történelmi
idő nem-érzékelésén nyugszik. Kár, hogy
ezt a fontos mondanivalót nem sikerült
mindenütt kellő színességgel,
változatossággal, ötletességgel közvetíteni
- innen a helyenkénti unalmasság, s az
érzet, hogy az első felvonásnak legkésőbb
a közepén már mindent tudunk. A kritikus
azonban elsősorban az értékekre akart
figyelni; az előadásból, a díszletből, a
színészi játékból a sikerültet őrzi meg.

Csehov: Cseresznyéskert (Szegedi Nemzeti
Színház)

Fordította: Tóth Árpád. Díszlet- és jelmez-
tervező: Gyarmathy Ágnes.
Rendezőasszisztens: Teszáry Gábor. Rendező:
Léner Péter.

Szereplők: Barta Mária, Faluhelyi Magda,
Nagy Anikó f.h., Kovács János, Szabó
Kálmán, ifj. Ujlaky László, Kátay Endre,
Egervári Klára, Nagy Zoltán, Nagy Mari,
Király Levente, Szendrő Iván, Apró András,
Fekete Alajos, Mezey Károly.

NÁNAY ISTVÁN

„Politikai darab-e
a Hamlet?"

Shakespeare Debrecenben

Egy képzeletbeli színház próbáján a kö-
vetkező párbeszéd zajlik le:

- Rendező úr - kérdi egy idősebb szí-
nész -, politikai darab a Hamlet?

- Ez attól függ, hogy mit jelent Dánia a
három fiatal - a Hamletet, a Laertest és az
Opheliát játszó színész - számára -
válaszol a rendező. - Vagy talán attól
függ, hogy milyen lesz a mi Fortinbras-
unk?

A párbeszédet Jan Kott írja le Hamlet-
elemzésében, de tulajdonképpen elhan-
gozhatott volna Debrecenben, a Sándor
János rendezte Hamlet próbáin is. Hiszen
minden alkalommal, amikor a Hamletet
színre viszik, ez az első és legfontosabb
kérdés : politikai darab-e, és milyen vég-
kicsengésű politikai darab a Hamlet?

Az idézett beszélgetés szellemében
milyen hát a debreceni Csokonai Színház
Fortinbrasa? Pökhendi, nyegle, fölényes.
Természetesnek veszi, hogy ölébe hull
Dánia. Ingerülten, mint akit zavar, hogy
minden aprósággal zaklatják, ront be:
„Hol az a látvány?" Gyorsan körbepillant,
tárgyilagosan, szenvtelenül megállapítja,
hogy „Itt koncolás volt", s már menne is
tovább. Kelletlenül, türelmet-lenül
hallgatja végig Horatio közlendőjét, s
indul dolgára. Csak futtában, menet
közben, félig már a színfalak mögött adja
ki utasítását.

Szavaiban semmi meggyőződés, sem-
mi megrendülés, protokollszöveget mond
a leendő király, s a Hamletről mint egy
nagy király ígéretéről mondottak is
csupán protokoll-udvariasságnak hatnak.

S milyennek érzi a három fiatal Dániát?
Laertes és Ophelia se nem jónak, se nem
rossznak, élnek benne, nemigen
gondolkodnak ilyen kérdéseken. Ám
Hamlet - Cserhalmi György - elviselhe-
tetlennek tartja. Fojtogató levegőjűnek,
bűnösnek, korruptnak, aljasnak. S nem-
csak - és nem elsősorban - az embereket,
az egyes funkciókat betöltőket utálja,
hanem mindazt, amit megtestesítenek,
amit képviselnek, amit sugároznak. A
légkör elviselhetetlen, a kiszolgáltatottság,
a cselekvési lehetőségek szűkössége,

mindaz, ami a levegőben van, szinte
megfoghatatlan.

Az akarat nélküli, csupán akaratoskodó
király, a passzív királyné, a szűklátó-körű
háziintrikus Polonius, a besúgóknak is
tehetségtelen Rosencrantz és Guildenstern
megtestesítette kisszerű környezet mint
mocsár veszi körül Hamletet. E mocsári
tenyészet ellen nem lehet a környezethez
hasonulva harcolni, itt ütni-vágni kell.
Cserhalmi ezt az ütő-vágó fiatalembert
testesíti meg, akinek nem az a problémája,
hogy kell-e tennie, v a g y nem, inkább attól
tart, hiába áll bosszút apja
meggyilkolásáért, mégsem enyhül rossz
közérzete, melynek oka: „Dánia börtön".

Amikor a környezet kisszerű képviselői
holtan fekszenek a színen, Hamlet-
Cserhalmi halálos sebe ellenére is győz-
tesen áll fel. Hiszen kortársaiba vetett hite
mondatja vele, hogy lesz folytatása
életének: „ . . . íme, jóslok: Fortinbrasra
száll Az ország . . ." De az utolsó szava:
„A többi, néma csend" - hitetlenkedő,
vádló kérdés: hogyan fajultak idáig a
dolgok, és valóban a néma csend követ-
kezik? Aztán merev testtel a nézőtér irá-
nyába tompán végigzuhan Cserhalmi.
Kidőlt egy hatalmas fa, magával söpörve a
csenevész fácskákat, bokrokat. Ezek után
jelenik meg Fortinbras, aki még a
Claudiusoknál is kisszerűbb, a hamleti
bizalomra méltatlan.

A képzeletbeli kérdésre - politikai darab-
e a Hamlet? - a debreceni válasz tehát
nyilvánvaló. Pontosabban a szándék
nyilvánvaló. Az előadás egészének
körvonalai is. A részletek, s ezáltal az
arányok, a hangsúlyok azonban már ko-
rántsem egyértelműen nyilvánvalók.

Mielőtt ennek részletezésébe fognék,
érdemes eltűnődni azon, mekkora isten-
kísértés ma magyar színházban Hamlet-
előadásra vállalkozni. Szinte elképzelhe-
tetlen, hogy bármely vidéki - és nemcsak
vidéki! - színházban a jelenleg rendelke-
zésre álló idő alatt tisztességesen fel lehes-
sen készülni a Hamletra vagy a Peer Gynt-
re, a Holt lelkekre és folytathatnám a sort.
Amikor a színészek minden áldott este
(sokszor délután is) színpadon vannak, s
közben más kötelezettségeiknek is eleget
tesznek, napi néhány órás próbával csak
rutinmegoldások születhetnek. Az áldatlan
műszaki állapotok, a korlátozott szcenikai,
tervezői lehetőségek tovább rontják az
előadás megszületésének esélyeit. S
mindehhez vegyük hozzá - különösen a
vidéki színházaknál - azt a lelki tényezőt,
hogy akár sikeres, akár siker-


