
világszínház
gondolatvilágát, szélsőséges hangulati
hullámzásait is érzékeltesse. A mono-
drámában - a műfaj természete szerint -
sokszor egy-egy lefékezett gesztus, hely-
változtatás, a tények változása jelzi csak
az idő múlását. Csernus alakítókészsé-
gének izgalmas próbatétele volt a ke-
délyállapot pillanatnyi és az életrajz
szakaszos váltásának megkülönböztetése.
S amit már annak idején, Psyche
megjelenítésekor megcsodáltunk, Csernus
most is a szemünk előtt éli végig hősének
egymást követő évtizedeit, megint csak
maszk és jelmez támasztéka nélkül
érzékelteti az időnek a testre, lélekre
nehezedő, kitörülhetetlen nyomait. Kassai
Vidor ifjú neje és a szerepeitől búcsúzó
nagy tragika egy és ugyanaz a személy,
csak éppen a tapasztalatok, élmények és
sérelmek markánsabbra faragták az arcot,
a lelket.

Jászaitól Csernus Mariann csak akkor
és annyiban távolodik el, amennyiben
kortárstudata feltétlenül megköveteli.
Furcsa ellentmondása a színész maga
választotta szerepének, hogy míg a
szövegben Jászai szenvedélyesen pana-
szolja humorának hiányát, Csernus he-
lyenként becsempészi, kölcsönadja neki a
magáét. Egy árnyalatnyi iróniával helyére
zökkenti az átkokat, a nagy szavakat és a
szerelem felhabzó indulatait. Ily módon
nemcsak elfogadtatja a Jászai-stílus
romantikus túlzásait, de a távlatteremtés
szűrőjén keresztül kor-és jellemfestő
tényezővé is transzponálja.

Meglehet, az illendőség - és Csernus
Mariann érdeke is -- azt kívánná, hogy
ezen a ponton véget érjen a beszámoló.
Esetleg még néhány buzdító mondat, hogy
irodalmunk kincsestára kifogy-hatatlan,
hogy lám, érdemes a színház-történet
limbusából is előkotorni azokat az emberi
dokumentumokat, amelyek
drámatörténetünk hiányzó láncszemeit is
pótolhatják.

Csakhogy ez a konvencionális befejezés
méltatlan lenne Csernus bátorságához.
Mert a színésznő a Nemzeti Színház
emeleti büféjében, az alkalmi színpadon
egyetlen percig sem titkolta, hogy műsorát
vallomásnak szánta. Szívéből szólt - nem,
róla beszélt! - a művész akkor is, amikor
csak Jászai vádló kérdéseit sorolta.

SZŰCS MIKLÓS

Cseresznyéskert

Harag György rendezése
Újvidéken

Az Újvidéki Színház Csehov-ciklusának
második darabját, a Cseresznyéskertet

akárcsak az elsőt, a Három nővért - ven-
dégként Harag György rendezte.

Az 1903-ban írt drámában Csehov egy
önmagát túlélt osztály, az orosz nemesség
életmódjának csődjét egy család
széthullásának történetén keresztül ábrá-
zolta, gúnyolta ki. Á darab hősei makacsul
ragaszkodnak régi, elavult élet-
stílusukhoz. Birtokukat, a gyönyörű
cseresznyéskertet hamarosan elárverezik,
de ők képtelenek reálisan felfogni a
körülöttük zajló eseményeket. Tovább élik
megszokott, mindennapi életüket, tétlen
szemlélői lesznek saját pusztulásuknak.
Egy világ, egy hosszú korszak búcsúzik az
élettől, szinte észre sem véve a végleges
elmúlás tragikumát. Pusztulásuk
történelmi szükségszerűség, de ezt a néző
fájdalmas együttérzéssel veszi tudomásul,
mert dekadens erőtlenségük-ben is valami
szépséget képviselnek.

A tragédia, a komédia és a líra furcsa
keveréke a mű: a komikus, néhol már
groteszk jelenetek drámai-lírai jelenetek-
kel váltakoznak.

Harag György nem konvencionális,
hanem, ha úgy tetszik, kísérleti előadást
rendezett, ugyanakkor, úgy érzem, nem
távolodott el Csehov eredeti elképzelé-
sétől, hiszen mint egy előzetes interjúban
is nyilatkozta: ,,... szeretném megvalósí-
tani valamilyen formában azt a csehovi
óhajt, amellyel Sztanviszlavszkij soha-sem
értett egyet, sem előadásban, sem pedig
elméletben, hogy ezek a darabok
vaudeville-ek, komédiák".

Ezúttal is, mint a három nővér színre
vitelénél, a nézők a színpad széleire
helyezett tribünökön ülnek, míg az eredeti
nézőtér díszletként funkcionál. Itt, a
széksorok között építették fel a
cseresznyéskertet. Harag tulajdonképpen a
Cseresznyéskert egy körszínházi
kamaraváltozatát rendezte meg. A sze-
replők tőlünk karnyújtásnyira, a nézők
által három oldalról körülülve játszanak.
Minden, a színpad, a nézőtér, a díszletele-
mek hófehérek. A román tervezőnő, Doina
Levinta Bocaneti munkája minden
tekintetben Harag Csehov-értelmezését

segíti, támogatja. Ebben a díszletben és
környezetben még ironikusabbnak hat-
nak az önmagukban vergődő emberek
reménytelen fecsegései. A funkcionális
díszlet egyszerre tágítja ki és zárja le a
teret. Így a színész és a közönség relációja
megváltozik. A rendező szinte
észrevétlenül aktivizálja, vonja be a né-
zőket a játékba. Az egész történet minden
tekintetben közelebb kerül hozzánk,
mintha nagyító alatt néznénk végig a
drámát.

Harag következetesen arra törekedett,
hogy a színpadon Csehov elképzelése
valósuljon meg, amelyet az író egyik
levelében így fogalmazott meg: „Én csak
őszintén meg akartam mondani az
embereknek: nézzetek magatokra, néz-
zétek, milyen rosszul, milyen unalmasan
éltek! A legfontosabb, hogy az emberek
megértsék ezt, mert ha megértik, feltét-
lenül teremtenek maguknak egy másik,
jobb életet. Értsék meg hát, milyen rosz-
szul, milyen unalmasan élnek! Mit kell itt
siratni?!" Ennek megfelelően a lírán, a
finom, apró rezdüléseken kívül felszínre
hozta a drámában meghúzódó szatírát,
komédiát. De nem harsány bohózatot,
hanem groteszk, abszurd elemekkel fű-
szerezett, szelíd iróniával átszőtt komédiát
rendezett, amelynek a ma nézője számára
is van mondanivalója.

A látvány és a szerkesztés Harag
rendezéseiben mindig döntő fontosságú,
meghatározó. Ezúttal is nagyszerűen
megkomponált térbe és keretbe foglalja a
játékot. A színpadon keresztülhaladó,
helyüket elfoglaló nézőket dermedt
mozdulatlanság fogadja: középen
Lopahin, kétoldalt Várja és Dunyasa
hever. Kis idő múlva bizonytalan lép-
tekkel Firsz csoszog végig a cseresznyés-
kerten, eltűnik, bemegy a szobába, majd
egy régi, apró, csontkeretes színházi
látcsővel tér vissza, amelyen keresztül
hosszan fürkészve figyel a cseresznyés-
kert felé, ahonnan Ranyevszkajáék érke-
zését várják. A család megérkezése után a
színpad közepén fehér lepedőbe cso-
magolt, kicsinyített bútorok, apró játékok,
kacatok, csecsebecsék szétrakásával
kezdődik a játék. Az előadás végén majd
ugyanez a fehér lepedő fogja össze az
elszállítandó bútorokat, s ez nyújt végső
nyughelyet az itt felejtett öreg Firsznek.
Miután mindenki elment, Firsz vánszorog
elő, megindul kifelé, de útját állja a
színpad nyílásán leereszkedő, vakítóan
fehér mozivászon. Harag észre-vétlenül
bennünket is csapdába ejtett, most
vesszük észre, hogy Firsszel együtt



mi is be vagyunk zárva, mi is foglyok
vagyunk, saját cseresznyéskert-illúziónk
foglyai. Harag tehát Firsz két jelenete
közé építette fel az előadást.

A remek, magas színvonalú, ha nem is
minden ponton teljesen kidolgozott
előadásnak néhány nagyon érdekes és
értékes újdonsága van. Külön elemzést
érdemelne Harag szimbólumrendszere.
Az előadásban fontos, szimbolikus sze-
repe van egy kétkerekű, használaton
kívüli homokfutónak, amelyen keresztül
a rendező két életfelfogást tud ütköztetni.
Ha Ljubov Andrejevna és Gajev ül
benne, mindig mozdulatlanul áll, amikor
Trofimov és Anya száll fel rá,
megmozdul. Haragnál Trofimov meg-
próbálkozik nemcsak a szavakkal, mint a
legtöbb Cseresznyéskert-előadásban, ha-
nem a tettekkel is. A kocsi rúdjához áll,
nekilendül, de a „szűk hely" miatt sokáig
nem húzhatja, visszatolja, majd újra
nekirugaszkodik, de a bezártságból
kitörni nem tud. Trofimov ebben az
előadásban nem tartozik a paraziták
táborába, ő egy esetleg lehetséges har-
madik út képviselője.

A dráma szereplői a múltat idézik elénk
a színpadon, kedvesek, de felületesek.
Harag rendezésében nem vonzók és nem
sajnálatra méltók. Búcsúzásuk sem
megrendítő, mint általában a
Cseresznyéskert-előadásokban. Rendezői
rokonszenv nem kíséri őket.

A rendező, ha az egész előadásban nem
is mindig következetesen, de szelíd
iróniával állította színpadra a művet.
Irónia figyelhető meg például a tárgy-
választásban, vagy abban a jelenetben,
amikor Firsz a régi időkre emlékezik
vissza, miközben Ranyevszkaja és Gajev
kisded játékaikat folytatják: jojóznak.

Harag a meglévő kontrasztokat a lehető
legélesebbre állítja. Nem töri szét az
illúziókat, hanem még jobban megerősíti
őket. Egész addig fokozza ezeket, míg

át nem látszik hazug és életidegen
tartalmuk. Ranyevszkajáék megfoghatat-
lan, kétségbeejtő nemtörődömségét, fele-
lőtlenségét az előadás két nagyszerű
jelenetében külön is aláhúzza. Először
amikor Ljubov Andrejevna az ősi birtok
dobra kerülése idején zajos estét rendez,
mulat, s nemcsak azért, hogy fájdalmát,
szorongását leplezze, hanem mert nem
tud, nem képes és nem akar igazán
szomorkodni. A család tagjai valójában
észre sem veszik, hogy pont került eddigi
életük végére, hogy ők nem ugyanazok
holnap, mint akik tegnap voltak.
Önfeledten járják haláltáncukat.

Másodszor, az előadásnak rendezőileg
és színészileg egyaránt a csúcspontján,
amikor Lopahin a sikertől megrészegülve
elmeséli az árverést, hogyan vette meg a
cseresznyéskertet. Harag Lopahin
monológját- az eredeti színiutasításoktól
eltérően - csak Szimeonov-Piscsikkel
hallgattatja végig. Piscsik behoz egy
karosszéket - közben mindenki más
kimegy a színről - és izgatottan, felfoko-
zott várakozással, érdeklődéssel hallgatja a
„produkciót", a győzelemtől és az italtól
mámorban úszó Lopahin monológját.

Az előadást színvonalas együttesjáték
jellemezte. Harag kivételes színészveze-
tésének köszönhető, hogy néhány egészen
nagyszerű teljesítményt láthattunk. A
nézők közelsége, a kamaraszínházi vál-
tozat a megszokottól eltérő játékstílust,
intimebb, még jobban átélt, vissza-
fogottabb alakítást kívánt. A felfokozott
gesztusok, a túlzott teatralitás néha egy-
két színésznél azonban zavaró volt.

Romhányi Ibi Ljubov Andrejevnaként
kimunkált, érett alakítást nyújtott. A figura
hangulatváltásait természetes könnyed-
séggel játszotta el. Néha azonban külsőd-
leges eszközökkel érzékeltette a léha,
életét elfecsérlő földbirtokosnő felszínes
ragyogását.

Fejes György érzékletesen jelenítette
meg a dráma végére banktisztviselővé
süllyedő, munkáról, tettekről szónokló, de
közben a kisujját sem mozdító, érzelgős,
erőtlen, akaratgyenge, önmagával
szembenézni képtelen Gajevet.

Trofimov alakját Harag a megszokottnál
egy fokkal pozitívabbra hangolta. Bicskei
István jól megérezte a Trofimov
figurájában rejlő ellentmondásokat. Egy
gátlásos, szögletes mozgású, szemüveges,
sokszor ködös eszméket hangoztató fél-
szeg, groteszk figurát teremtett. Külö-
nösen jól megoldott Ranyevszkajával,
valamint a már említett kocsival való
jelenete.

Soltis Lajos meggyőzően alakította a
paraszti sorból kereskedővé, majd a
cseresznyéskert új gazdájává lett, a siker-
től megrészegült Lopahint. Kitűnően
érzékeltetni tudta a vagyont hajszoló
Lopahin birtoklásvágyát. Eszközei oly-kor
külsődlegesek, de szerencsére az előadás
közepéig sikerül megszabadulnia ettől.

Salaic Stevan megrendítő erejű, egyenes
vonalú, mélyen átélt alakítást nyújt Firsz
szerepében. Drámai erővel, egyenletes,
magas színvonalon játssza el a szá-
nalmunkat és együttérzésünket elnyerő,
öreg, hűséges inas szerepét. Játékának
köszönhető a nyitó- és zárókép hamisí-
tatlan, valódi csehovi levegője.

Ábrahám Irén Várjája következetesen
végiggondolt és megvalósított. Egy-szerre
tud erélyes, halk, érzékeny, törékeny,
gyengéd és szánandó lenni. Különösen
abban a jelenetben remekel, ahol a dráma
végén azt várja, hogy Lopahin megkérje a
kezét.

Daróczi Zsuzsa Anya szerepében egy
kedves, bájos kislányt játszott el, úgy,
hogy jellemének bonyolultságát is kife-
jezte.

Ferenczi Jenő kivételes jellemábrázoló
művészetéből ad ízelítőt Szimeonov-
Piscsik szerepében. Fegyelmezett, sajátos
egyéni ízeket felvonultató játékával az
előadás egyik legjobb alakítását nyújtja.

Feltétlenül szólnunk kell még Rövid
Eleonóra főiskolai hallgató tehetséget
eláruló Dunyasa-alakításáról.

Csehov: Cseresznyéskert (Újvidéki Színház)
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Szereplők: Romhányi Ibi, Daróczi Zsu-
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