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Cseresznyéskert

Csehov-bemutató Kaposvárott

Komédia vagy tragédia? - ez az eldönt-
hetetlennek látszó kérdés 1903, a moszk-
vai művész színházbeli bemutató óta újra
és újra megfogalmazódik a
Cseresznyéskert-premierek alkalmából.

De vannak alkotók, akik nem azt kérde-
zik, hogy Csehov műve komédia-e vagy tra-
gédia, hanem tudják, hogy komédia és

tragédia. A hetvenes évek néhány kiemel-
kedő előadása - mindenekelőtt Brooké,
Efroszé, Strehleré más-más módon, el-térő
hangsúlyokkal, de egyként a komédia és a
tragédia szétbogozhatatlan szintézisét
képviseli. Ezeknek az előadások nak a
rendezői a maguk művészi egyénisége és
látásmódja szerint különbözőképpen, de a
lényeget tekintve hasonlóan szakítottak a
Cseresznyéskert szélsőséges meg-
közelítésmódjaival, s előadásuk revelatív
hatása, formai újdonsága egyedül és ki-
zárólag a mű értő és érzékeny elemzésén,
az írói akaratnak, a darab struktúrájának
felfejtéséből adódott. Ezeknek a szinte-
tizáló előadásoknak a sorába sorolható
Ascher Tamás kaposvári előadása is.

Komédiából színmű

Balassa Péter a legutóbbi magyarországi
Csehov-előadásszéria kapcsán a pécsi
Cseresznyéskertről írt elemzésében lényeg-
látón és nagyon pontosan fogalmazta meg
a darab komikumának tartalmi es
szerkezeti összetevőit, a mű értelmezésé-
nek alapkérdéseit (SZÍNHÁZ, 1983/1), s
ezzel mintegy szellemi-elméleti (vita)
alapot adott a dráma minden újabb szín-re
állítójának. Kimutatható, hogy Ascher
Cseresznyéskert-értelmezése sok szempont-
ból hasonló Balassáéhoz, mint ahogy az is
tény, hogy művészi egyéniségébe szerve-
sen beépült az idézett rendezők műmeg-
közelítésének számos szempontja, ered-
ménye. A kaposvári előadás természete-
sen nem különféle hatásokról árulkodik,
hanem Ascher szintézisteremtő készsé-
géről, önálló, szuverén alkotói látásmód-
járól tanúskodik.

Még mielőtt az előadásról, annak ér-
telmezéséről szólnék, két olyan lényeges
dologra kell utalnom, amelyek a rendezői
alapállást világítják meg. Ascher új-
rafordíttatta a darabot, és megváltoztat-

ta az író műfajmeghatározását. Nyilván-
való, hogy a rendezőt nem az zavarta Tóth
Arpád gyönyörű, költői fordításában, hogy
néhol filológiailag kevésbé pontos, hanem
éppen a költőisége, amely eleve kísértés az
elégikus megszólaltatásra. Am nem
fogadta el Elbert János-nak a már említett
pécsi előadáshoz készített magyarítását
sem, amelyben - talán épp a költőiség
ellenében - a gyakori, erőltetetten mai
szófordulat, kifejezés-mód, nyelvi
szerkezet sokszor ellentétbe kerül a
figurák lényegével, szituációival. Spiró
György fordítása megőrzi a Csehov-
szöveg poézisét, de a textust a mai beszélt
irodalmi nyelvhez közelíti, és a
legtöbbször sikerül összhangba hoznia a
színpadi szöveget a szituációk értelmezé-
sével.

Az előadás műfaji, meghatározása a cse-
hovi komédia helyett színmű l e t t . Ebben a
változtatásban a Csehov-filológia újabb
eredményei éppen úgy közrejátszhattak (a
komédia szó tartalma mást jelentett
Csehovnak, mint akár kora átlagos szín-
házi embereinek, akár a mai nézőnek-
színésznek; ez a műfaji meghatározás fő-
leg a sztanyiszlavszkiji megközelítés el-
leni tiltakozás miatt került a darab élére
stb.), mint annak felismerése, hogy a jelen
szóhasználatban a komédia szó túlzottan
leszűkítő értelmű, a Csehov-mű lényegét -
paradox módon - sokkal inkább kifejezi a
szinte parttalanul tág tartalmú színmű-
meghatározás.

Térélmény és látványvilág

A Cseresznyéskert minden rendezőjének
olyan alapkérdéseket kell tisztáznia, ame-
lyek a színrevitel módját éppen úgy
meghatározzák mint az előadás, lényegét
és kicsengését, azaz: mit jélent a cseresz-
nyéskert, a birtok, a gyerekszoba, milyen
a viszonyuk a szereplőknek a kerthez, s
milyen egymáshoz, mit, milyen eszméket,
ideológiát, törekvéseket képviselnek a
szereplők külön-külön és csoportosan,
milyen nemzedéki viszony van a szerep-
lők között és így tovább.

A darab elemzői közül többen rámu-
tattak arra, hogy a mű főszereplője az a
kert, amely egyszerre konkrét valóság és
jelkép. Az előadások nagy része azonban
vagy az egyik, vagy a másik jelleg-
zetességet emeli ki, s ezáltal leegyszerű-
síti a kert szerepét. Vagy megjelenik a
színpadon vagy a színpad hátterében a
maga díszletvalóságában a cseresznyés,
vagy csupán beszélnek a kertről. Am
jelképpé, önmagánál többé válni csak
olyan dolog válhat, amelynek konkrét

valóságalapja van. A kertnek valóságosan
is léteznie kell ahhoz, hogy metaforikus
jelentése lehessen. Az író azonban egyet-
len szerzői utasításban sem írja elő azt,
hogy a kertet valóságosan meg kell je-
leníteni, de azt igen, hogy érzékeltetni kell
jelenvalóságát. Nem véletlen, hogy
minden jelentős rendező küszködik en-
nek az ellentmondásnak a feloldásával, s
Strehlernek még az a gondolat is meg-
fordult a fejében, hogy talán a tavaszi
természet szagát kellene a színpadra va-
rázsolni a kert megsejtetéséhez.

Ez a valóságosság-jelképesség össze
függés persze túlmutat a kert értelme-
zésén, és az egész darab megjelenítésé-
nek ez az egyik kulcsproblémája. Hiszep
Csehov darabjaiban a szereplők, cseleke-
deteik és nem cselekvésük, tárgyaik és
vágyaik egyszerre valóságosak és vala-
mit jelképezők, tehát minden pillanatban a
dolgok és jelenségek e kettősségét
egyszerre kell érzékeltetni ahhoz, hogy a
Csehov-darabok polifonikussága kitel-
jesedjék.

A kert azonban csupán része a birtok-
nak, a cseresznyéssel egyenrangú szerepe
van a háznak s benne a gyerek-szobának.
A darab értelmezését alapvető-en
meghatározza az, hogy milyennek áb-
rázolják a Gajev-házat, hogy az egy régi
fényében tündöklő vagy egy lepusztuló-
ban lévő nemesi kúria, illetve hogy az
első és a negyedik felvonás színhelyéül
szolgáló gyerekszoba mennyire gyerek-
szoba, hogy az csak az emlékezet szerint
az, vagy tárgyi valóságában is. Más lesz a
szereplők viszonya a birtokhoz, ha csak
nosztalgiából ragaszkodnak hozzá, s mása
ha ténylegesen. Megváltozik az emlék-
idézések tartalma, őszintesége, végső so-
ron a szereplők helyzete, ha a múltat
idéző értékek elvesztésének fájdalmát az
új értékeket hordozó jövőkép felsejlése
oldja fel - azaz a múltba révedező és a
jövőről álmodozó szereplőkről van szó -,
vagy ha a sivár jelenről szól a játék, amely-
ben az emberek önmagukkal szemben
sem őszinték, illúziókba kapaszkodók,
talajtalanok és tehetetlenek.

A modern szcenika, az előadások két
részre tagolása - az eredeti négy felvonás
helyett - többnyire azt eredményezi, hogy
egyetlen többé-kevésbé variálható térben
játszódnak az előadások, ami a darabok
lényegét befolyásoló kompro-
misszumokra kényszeríti a rendezőket.
Csehov dramaturgiailag is nagyon követ-
kezetesen határozta meg az egyes jele-
netek színhelyét; azt, hogy melyik felvo-
nás játszódik szabadban, s melyik zárt



térben. A helyszíneket összemosó, jelleg-
telen színpadkonstrukciók azonban ezt a
tagolást megszüntetik, s a legtöbbször az
sem derül ki, hogy a szobabelsők szűk
vagy tágas volta is dramaturgiai funkcióval
bír. A Cseresznyéskert esetében a mező és a
ház, a házon belül a berendezett és kiürített
gyerekszoba meg a fogadó-szoba
elkülönítése ugyanúgy lényeges és
értelmező funkciójú, mint ahogy ezeknek a
helyszíneknek a kialakítása, jellemzése is
az.

A cseresznyéskert milyenségével, il-
letve a ház tereinek kiképzésével szorosan
összefügg az előadás „fehérsége". A
C s e r e s z n y é s k e r t előadáshagyományai-
hoz hozzátartozik a fehér szín, amely vagy
fokozatosan sötétül el, vagy kontrasztként
keveredik hozzá a sötét árnya-lat, a fekete
szín. Az, hogy egy előadás alapszíntónusa
milyen, az nem önkényes elhatározás
kérdése, mint ahogy egy Gseresznyéskert-
előadás minőségére nem garancia az, hogy
a díszletek, jelmezek uralkodó színe, más
színrevitelekhez hasonlóan, fehér, Csehov
hangsúlyosan csak egyszer beszél a fehér
színről, amikor az első felvonásban a
cseresznyefák virágzó szépségéről szól.
Am a fehér színhez tapadó asszociációk, a
kert fogalmának kiterjesztése - „Egész
Oroszország a mi kertünk!" -, valamint az,
hogy a cselekmény a könnyed, világos
színű ruhák viselésére alkalmas
hónapokban játszódik, okozhatták azt,
hogy nagyon sok előadás alapszíne a fehér
lett. Strehler fogalmazta meg a
legpontosabban azt, hogy miért választotta
előadásához ezt a színt, amikor kifejti,
hogy valami évszakoktól független
fehérség jellemzi a da-rabot, amelyet a
fehéren virágzó cseresznyéskert látványa
és az őszi hóesés lehetősége foglal keretbe.
Míg például Efrosz is teljesen fehér
látványvilágú előadást rendezett, Brooké a
színház csupasz színpadának koszos falai
mint természetes díszlet között játszódott.

A kaposvári előadás négyfelvonásos, és
Szlávik István díszlete különös módon
oldja meg a térbeli problémákat.
Nyomasztó, zegzugos, alacsony, piszkos-
szürke falakkal és vastag mennyezettel
határolt szobában kezdődik a játék. A
színpad elején, baloldalt egy beugró van,
itt áll a fontos szerepet játszó százéves
szekrény, innen nyílik a darab elején még
bezárt ablak a kertre. A szoba közepén
ülőgarnitúra, jobboldalt elöl egy kis isko-
lapad áll. Ez a tér egyszerre zárt és nyitott,
benne foglaltatik a szűken vett gye-
rekszoba, de hátrafelé áttekinthetetlen

benyílókkal úgy tágul ki, hogy kiala kul
egy átjáróhelyiség is. Ez nem meghitt,
nyugalmas, gyereknevelésre szolgáló
zuga a háznak, csak átmeneti
tartózkodásra alkalmas a tér, mint ahogy a
szereplők is csak ideiglenesen vannak a
birtokon. Itt nem érezheti magát ott-
honosan az ember, nem lehet elernyedni,
olyan kusza a helyiség alaprajza, amilyen
kuszák a szereplők közötti kapcsolatok.

Ebbe a nyomasztó térbe vág bele éle-sen
az előadás egyetlen vakító fehérsége:
amikor kinyitják az ablakot, oldalról na-
gyon erős, hangsúlyozottan fehér fény
világít be a színpadra, a szereplőkre, akik
megdermednek a cseresznyéskert jelen-
létét, a tavaszt, az életet jelképező vilá-
gosságban. Szinte bántó ez a fény, s csak
hosszú szünet után tudnak megszólalni a
szereplők: „Az egész kert csupa fehérség."

A kertet soha, egyetlen pillanat-ra sem
látjuk, ám a kert jelenvalósága és
jelképessége abban a színpadi gesztusban,
amit a fehér fény hordoz, maradéktalanul
megszületik.

A színpadi térkonstrukció váza a to-
vábbi felvonásokban is megmarad, ám
maga a díszlet variálódik. A második fel-
vonásban eltűnik a falak egy része, ettől
áttetszővé, levegőssé válik a tér, amely
azonban így is bezárt marad. Néhány
oszlop kerül a színpad közepére, eléjük
pedig egy kerti pad. A színpad hátrafelé
félkörívben emelkedik. Mintha egy kerti
pavilonban játszódna a jelenet! Ez az a
felvonás, amelyben a nyár egy pillanatnyi
boldogságot ígér, a szereplők álmait
közvetlenül semmi sem fenyegeti, az
árverésig még van idő, tervezgetnek,
kapcsolatok csírái alakulgatnak, de a
Csavargó megjelenésével minden illúzió
szertefoszlik. A térkiképzés, a hátulról,
oldalról adott szórt fények bágyadtsága, a
színpad nyomottsága érzékletesen fejezi
ki a felvonás alaphelyzetét.

A harmadik felvonás, a fogadószoba
díszlete nagyobb, de ha lehet, még zár-
tabb, minta gyerekszobaié. A tér belső
osztásai itt is zugokat képeznek, a be-
nyílók mögött sötétség van, s ez a hely is
áttekinthetetlennek tűnik. A negyedik
felvonásban nagyjából visszaáll az első
felvonás díszlete, de a jobb oldali fal
előbbre kerül, így hangsúlyosabbá válik a
szabadba vezető ajtó. A színpad csak-nem
üres, útitáskák sorakoznak a szín-pad jobb
oldalán, elöl, s az öreg szekrény helyén
nagy kupac rongy látható.

Aschernél a terek konkrét helyszínek,
ugyanakkor a szobák egymásba csúsznak.
Nincs éles határ a gyerekszoba és a
nappali, a fogadó és az ebédlő, a hall és a
gyerekszoba között. Bár a szerzői utasítás
szerint azonos a helyszín a darab elején és
a végén, kezdetben a szereplők a színpad
bal oldalán jönnek be a házba, a
befejezéskor pedig a jobb oldalon
távoznak. A tér ugyanaz, és mégis más. A
kaposvári előadás díszletében nincs
fehérség. Kopott falak, szegényes
bútorzat, alacsony mennyezet, gyér fé-
nyek teremtik meg a történet vizuális
közegét, a szereplők bezártságot, kilá-
tástalanságot sugalló helyzetét.

Ebben a sivár térben mozognak Szakács
Györgyi kitűnő ruháiban a szereplők. A
jelmezek rendszere sem követi a csehovi
atmoszféraszínház különböző
hagyományait. Nincs egységes alapszín -
például fehér (s ennek megfelelően az
alapszínek komorabbá válása) -, nincs
fekete-fehér kontraszt. A ruhák elsősor-
ban a figurák jellemét, helyzetét tükrözik.
Gajevet természetes elegancia jellemzi,
vele szemben Lopahin szintén jó
öltönyöket hord, de nem áll jól rajta a
ruha. Ljubov toalettje különös, ebbe a
világba nem illő eleganciájú. Trofimov
kinőtt, kihízott kék öltönyt és magas szárú
cipőt visel, Firszen roggyant nadrágszárú
fekete frakk és fején szalmaka-

Csehov: Cseresznyéskert (kaposvári Csiky Gergely Színház). Csákányi Eszter (Varja),
Máté Gábor (Trofimov), Lukáts Andor (Lopahin), Nagy Mari (Anya) és Igó Éva (Ranyevszkaja)



lap van, Jása lezserségét a csíkos világos
nadrág és ing is kiemeli, Jepihodov
szerencsétlen voltát a kelleténél rövidebb,
sötét színű nadrág és az alóla kilátszó
fehér zokni sutasága is fokozza stb. A
jelmezek is nagyon pontosan kifejezik
azt, hogy a Gajev-házban összegyűltek
mindegyike jelentéktelen, üres, nevetsé-
ges lény.

Ranyevszkaja és Lopahin

Ascher azok közé a hazánkban és másutt
is ritka rendezők közé tartozik, akik az
előadást az írói szöveg mélyreható, pon-
tos és következetes analíziséből bontják
ki. Cseresznyéskert-elemzése során magától
értetődően vetette el azokat a szokásos és
kényelmes interpretálási lehetőségeket,
amelyek vagy a múlttól való könnyes-
mosolygós búcsúra, vagy egy új világ
eljövetelébe vetett hit ki-fejeződésére,
vagy a földbirtokos és kapitalista rend
hatalomváltására egyszerű-sítik le a
drámát. Aschernél nem ez vagy az a
szereplő kerül az előadás közép-

pontjába, nála minden figura egyformán
fontos szerepet játszik, hiszen nem Gajev
és Ranyevszkaja tragédiájáról, nem
Lopahin győzelméről vagy Trofimov jö-
vendöléseiről, Anya és Trofimov új életet
ígérő egymásra találásáról szól a dráma,
hanem egy patthelyzetről, amely-nek
mindenki egyformán részese, elő-idézője
és szenvedője. Nem a múltról és nem a
jövőről szól a darab, hanem a jelenről.
Vagy másképpen fogalmazva, a
nosztalgiába vont múlt éppen úgy ha-
zugság, mint az utópikus jövő, az egye-
düli realitás a jelen, ami olyan, amilyen-
né az emberek teszik. De a Cseresznyés-
kert szereplői vagy nem tesznek semmit,
vagy a meglévő értékek pusztításával, a
bizonytalan fedezetű értékek reményében
cselekszenek. S akár így, akár úgy visel-
kednek, mindenképpen szánnivalóan ne-
vetségesek, mert erőtlenek, talajtalanok,
kis nekibuzdulásaik előre láthatóan ku-
darcba fúlnak, s helyzetükből csak a
Szimeonov Piscsik-féle túlélők és a Jása-
féle feltörekvők húzhatnak hasznot,

Ascher rendezésében nincsenek lát-
ványos mutatványok, gagek. A figurák
helyzeteit úgy bontja ki, hogy azok min-
den felesleges magyarázkodás nélkül hor-
dozzák a dráma mondandóját, igazságát,
sajátos csehovi komédiajellegét.

Bár az előadásban mindenki egyenran-
gúan fontossá vált, a darab két főalakja
mégis Ranyevszkaja és Lopahin. Ők azok,
akik a két végletes létezési módot, a
sodródást és a cselekvést megtestesítik.
Kettejük figurája és a közöttük lévő vi-
szony kidolgozása az egész előadás szem-
pontjából meghatározó. Ranyevszkaja
megérkezése a birtokra különleges ese-
mény. Nemcsak azért, mert az unalmas
vidéki életben minden érkezés vagy tá-
vozás nagy dolog, s egy külföldről érkező
személyt még nagyobb kíváncsiság vesz
körül, mint más halandót, hanem főleg
azért, mert Ranyevszkajából vala-mi
furcsa sugárzás árad. Vonzásába kerül
mindenki, férfi és nő egyaránt.
Szépségének és dekadenciájának, köny-
nyelműségének és a realitások iránti fo-
gékonyság hiányának, titokzatosságának
és kitárulkozásának együtt veszélyes
vonzása van, miközben e tulajdonságok
elfedik a figura állhatatlanságát, bizony-
talanságát.

Lopahin a hirtelen meggazdagodó, fel-
törekvő vállalkozó típusa, aki bár meg,
veszi magának a birtokot, mindent-amit
az jelképez, el is pusztít. Számára a birtok
megszerzése elégtétel őseinek sorsáért és
a felemelkedés újabb esz-köze, igazolása.
Am azzal, hogy a pénz-fiaztatás
pillanatnyi előnyeiért a fákat ki-vágatja, a
földet felparcelláztatja, a házat lebontatja,
ez a tranzakciója semmivel sem több vagy
más, mint nyerészkedése a
máktermesztéssel. Bármit tehet Lopahin,
az marad, aki volt. Nem egy új kor
képviselője, csupán a pillanat adta
lehetőségek haszonélvezője.

Ranyevszkaját lgó Éva, a színház új
tagja, Lopahint Lukáts Andor játssza. Ez a
szereposztás az előadás egyetlen igazi
buktatója. Egyrészt a két színész korából
zavaró ellentmondás következik, másrészt
a színésznő csak részben képes megoldani
a szerepét. A kaposvári színház
társulatának összetételéből adódik, hogy
bizonyos színészkorosztályok hiánya
miatt furcsa, fiatalított szereposztások
születnek. Ez esetben is az író által meg-
adottnál fiatalabbak a szereplők. Ez
önmagában nem baj, csak akkor válik
azzá, ha a fiatalítás nem találkozik a da-
rab lényegével, vagy ha az egymás közötti
korviszonyok felborulnak. Ez utób-
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bi következett be Igó és Lukáts szere-
peltetésével.

Ranyevszkajának felnőtt. lánya van, s
egy beszélgetésből kitűnik, hogy egy-szer
már felnőttként kötözte be a gyerek
Lopahin sebeit. Azaz az asszony közel jár
a negyvenhez, s Lopahinnak
nrindenképpen jóval fiatalabbnak kell len-
nie Ranvevszkajánál. Igó Éva figurájáról
semmiképpen sem lehet feltételezni a
darabból következő életkort, Lukáts Andor
Lopahinja pedig jelentősen idősebbnek
tűnik Ranvevszkajánál. Nem zavarna ez a
korkülönbség-probléma, ha a dramaturgiai
munka során kiiktatnák azokat a konkrét
utalásokat, ame-
lyek a szereplők s nemcsak e kettő,
hanem például Gaiev és Firsz korára
vonatkoznak.

Ha ettől eltekintünk, Igó Eva kitűnően
mutatja meg Ranyevszkaja tétovaságát,
pózait, sehova nem tartozását. Am
hiányzik belőle az a varázs, az a sugárzás,
ami magához vonzza környezeté-nek
tagjait. Hideg szépségű az ő Ljubovja.
Nehéz eldönteni, milyen is valójában ez az
asszony, mennyire őszinték emlékező
szavai, hiszi-e azt, amit mond, vagy magát
is becsapja az emlékek idézésével. Nehéz
eldönteni, hogy ő váltja-e ki. az iránta
megnyilvánuló rajongást, vagy mindaz,
amit ő, a párizsi dáma jelent a többieknek.
Az eldöntetlenségek egyszerre válnak
előnyévé és hátrányává az előadásnak,
mert egyrészt valami furcsa sejtelmesség
veszi körül az asszonyt, másrészt
bizonytalanságban hagy számos rész let
értelmezésében.

Lukáts Andor nagyszerű alakításában
Lopahin rendkívül ellentmondásos figura.
Naivitás és ravaszság, lelkesedés és
rezignáció keveredik benne, a megkapa-
rintható javakra azonnal lecsap, de az
anyagi sikerek nem teszik boldoggá.
Végső soron ő is talajtalan és céltalan
ember, akárcsak --- más módon és indí-
tékból - Ranyevszkajáék. Az előadás
kezdetekor álmából riad fel, és rajongó-
várakozó szavakkal szól az érkező
asszonyról. Lukáts rendbe hozza öltözékét,
de a kalapját felteszi a szekrény tetejére.
A színész ebbe a gesztusba sűríti annak
jelzését, hogy Lopahin paraszt,
máskülönben sen a viselkedése, sem a
megjelenése nem utal származására és
helyzetére. Ahogy Lukáts odabújik Ra-
nyevszkaja-.Igó lábaihoz, ahogy beszél a
nővel, abban a férfi gyerekkorából
táplálkozó gyerek -anya és a férfi-nő kap-
csolat bonyolultsága fejeződik ki. Lukáts
alakításának csúcspontja természete-

sen a harmadik felvonásbeli monológ,
amikor bejelenti a birtok megvásárlását.
Lukáts nem örül a birtoknak. A kérdés-re,
hogy ki vette meg a kertet, úgy vágja oda
a feleletet, hogy abban a rátarti büszkeség
szomorú szégyenérzettel párosul.
Belelkesedik, amikor az árverés részleteit
meséli, de egyre keserűbbé válnak a
szavai, amikor az őseinek szerzett
elégtételként értékeli a „földkerekség
legszebb birtokának" megvételét.
Mulatozása csöppet sem felszabadult, a
megriadt, remegő társaság közepén egy-re
magányosabb lesz I.opahin. Lukáts felkap
egy asztalkát, és azzal kezd hadonászni, a
tánc romboló őrjöngéssé fajul. Ez a
kiábrándult mulatozás olyan, mint egy
haláltánc.

Kommunikációképtelenség

Az előadásban felerősödik az a
Csehovdarabok szerkesztéstechnikájából
adódó sajátosság, hogy a szereplők
egymás mellett elbeszélnek. Nem
párbeszédek zajlanak a színpadon, hanem
mindenki mondja a magáét, s csak a
legritkábban találkoznak a szavak, a
mondatok, s még ritkábban a gesztusok, a
tekintetek. A Cseresznyéskertben a
legkülönfélébb párosításokban találkoznak
a szereplők, de közöttük mégsem alakul ki
semmiféle kapcsolat. Lopahint és Varját
környezetük egymáshoz tartozóknak
tekinti, de ha egyedül maradnak,
képtelenek érzel-

meiket kifejezni. A negyedik felvonás-
beli leánykérés-jelenetben Lukáts Andor
és Csákányi Eszter ennek az állapot-nak
minden gyötrő méhségét megmutat-ja.
Csákányi lázasan rohangál fel-alá a
szobában, keres valamit, vagy legalábbis
úgy tesz, mintha keresne, Lukáts a
színpad közepén áll. Varja számára fontos
lenne a házasság, Lopahinnak lát-hatóan
kevésbé. A jelenetnek mégsem ez a
különbség adja meg a lényegét, hanem az,
hogy ezek az emberek képtelenek
egymáshoz szólni, képtelenek arról
beszélni, ami a szívüket nyomja, s ez
nyilván nem először s nem is utoljára
történik meg velük.

A fiatalok partnerkeresése, egymásba
kapaszkodási vágya átszövi a darabot:
Jepihodov Dunvasát üldözi, Dunvasa Já-
sát, Anya Trofimovot, Varja elfojtott
féltékenységgel figyeli e kapcsolat alig-
alakulását, miközben esze szerint Lopa-
hint választaná. Varja összetett lelki
világát finom eszközökkel mutatja meg
Csákányi Eszter. Amikor Anyát megér-
kezésekor fogadja, az örömöt elnyomja az
irigység amiatt, hogy míg ő otthon ku-
porgat és dolgozik, addig Anya Párizsban
urizál. Tudja, számára elérhetetlen
mindaz, ami a másiknak az ölébe hullt. Az
irigységet azonban kompenzálja azzal,
hogy túláradó szeretettel babusgatja a
lányt, akit Nagy Mari játszik. Am egyik
állapotban sem tud a két lány egy
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mással szót érteni, hiszen világuk nem
azonos, nem ugyanazt a nyelvet beszélik.
Csákányi Varjája nem csúnya, apáca-szerű
vénlány. Csak szomorú és kiábrándult.
Semmit sem vár az élettől, bele-törődött
abba, hogy további évei is szürkeségben,
egyhangú munkában telnek el. Ezért nemi
olyan éles, inkább csak tehetetlenséget
kifejező a második fel-vonás végi, Ljubov
pénzszórása elleni felcsattanása. A
harmadik felvonásban, Lopahin
birtokvásárlási bejelentését követően
Csákányi minden teatralitás nél-kül,
szótlanul és magában mindennel
leszámolva dobja oda a színpad közepére a
ház kulcsait. Ezzel a visszafo gott, éppen
ezért roppant erőteljes gesztussal fejezi ki
a színésznő Varja belső drámáját. Hiszen a
birtok elvesztésével egyedül ő - és Firsz -
az, aki vesztett valamit, senkit sem köt
valódi érzelmi szál a birtokhoz, csak azt,
aki itt élte le egész életét, s azt, aki ezért a
birtokért dolgozott. S ő vált hajléktalanná,
ő vált leginkább ki-szolgáltatottá, akinek
még a Lopahinnal való házassága sem
jöhet létre.

A Lopahin-Varja kapcsolatnál nem
kevésbé ellentmondásos az Anya és az
örökös diák, Trofimov közötti viszony. Az
életidegen diák és az életet nem ismerő
lány között alig hihető, hogy tartós
kötődés jöhessen létre. Ascher egyik
legtalálóbb kompozíciója a második
felvonás végének beállítása, amikor a
fennkölt eszmékről szavaló Trofimov és a
szerelemre vágyó Anya kettősét úgy zárja
le, hogy a Varja hívása elől menekülő
fiatalok tétován indulnak a folyópartra,
keresik egymás kezét, maguk sem tudják,
mit tegyenek, egymásba kapaszkodjanak
vagy sem, szeretnék meg-fogni egymás
kezét, de a másikat kereső mozdulatuk
félúton megtorpan, a kezek ugyanúgy
elmennek egymás mellett, mint ahogy a
szavak. Az utolsó felvonásban érezhető: a
két fiatal közötti viszony olyan, mint egy
több évtizedes házasságban, Anya és
Trofimov között nem született igazi
érzelem, szerelem.

A komikum fokozatai

A Cseresznyéskert egyik legfontosabb,
Ranyevszkajával és Lopahinnal egyen-
rangú szerepe Trofimové. Ő szónokol a
jövőről, arról, hogy „Egész Oroszország a
mi kertünk!", arról, hogy „Dolgozni kell!",
ám ő nem dolgozik, az egyetemet nem
fejezi be. Nyilvánvaló az ellentét a szavak
és a tettek között, nehéz hinni annak a sza-
vában, akinek elképzeléseit nem igazol-

ja az élete. Ennek a figurának az értel-
mezése a darab értelmezésének is az egyik
kulcsa. Ha Trofimov lelkes szónoklatait
komolyan vehetnénk, akkor ezt egy szebb
jövő megjósolásának tekinthetnénk, tehát
a figurát komolyan kellene vennünk. Am
ennek ellentmond az alak írói jellemzése,
darabba ágyazottsága. Aza z itt érhető
tetten leginkább az, hogy Csehov milyen
áttételesen értelmez-te komédiának a
maga darabját. Máté Gábor tökéletesen
valósítja meg a csehovi komikumot. Már a
megjelenése is ellenállhatatlanul komikus,
ugyanakkor valami fenyegető és
szánalmat keltő jel-leget is hordoz. A
kinőtt-kihízott ruhából előremered a
színész szemüveges feje, kezeit pedig
többnyire a zakójának magasan lévő
zsebeiben tartja. Az előreszegett nyak és a
hátrafeszített kar merevvé teszi a színész
mozgását, s a figura olyan, mint egy
agresszív teknősbéka. Máté megszólalásai
mindig támadóak, akkor is, ha próféciál,
akkor is, ha lelkesedik, vagy védtelen és
kiszolgáltatott. A szavakat kipréseli
magából, ezért még a szebb jövőről szóló
mondatai is ellenszenveseknek,
hitelteleneknek tűnnek.

Másfajta komikumot képvisel Helyey
László Jepihodov alakjában. A peches
könyvelő figurája olcsó megoldásokra
csábítja általában a színészeket, hiszen a
kétbalkezesség ábrázolására számos hu-
moros patron áll a rendelkezésükre.
Helyey tragikomikus alakot formál Je-
pihodovból, akinek szerencsétlenségei
nem nagy horderejűek, tehát sem nagyon
szomorkodni, sem nagyon nevetni nem
lehet rajtuk. Az esemény és az események
megélése közötti kontraszt válik
nevetségessé, s nem az, ahogy a férfi
például megbotlik a küszöbben. Már a
második felvonásbeli kertjelenetben,
amikor Jepihodov a gitárját mandolin-nak
mondja, s a pisztolyáról beszél, illetve
amikor Dunyasa visszaküldi a házba, a
figura sete-sutasága mögött valami-féle
nevetségessé válást kompenzáló, el-fojtott
indulat érződik Helyey alakításában, ami a
harmadik felvonásbeli dákó eltörésekor
felszínre is tör. A figura ambivalens lénye
magyarázza azt, hogy Jepihodov lesz
Lopahin távollétében a birtok felügyelője,
s ezzel egyértelművé válik, hogy minden
szempontból közelebb áll Jásához, mint
azokhoz, akikhez tartozni szeretne.

Jása szintén rendkívül lényeges sze-
replője a drámának, jóval fontosabb, mint
azt a hagyományos színre állításokban
megszoktuk. Jása nem egyszetűen

egy inas Ranyevszkajánál, aki megjárta
Párizst is. O az, aki pimaszságával,
dörgölőzésével, alkalmazkodóképessé-
gével túléli a Gajev-ház minden lakó-ját,
vendégét. Bezerédy Zoltán dicséretesen
takarékos eszközökkel mutatja meg a pár
francia szót felszedett, z urak és a
személyzet körében egyaránt otthonosan
mozgó, Gajev sértő, rendreutasító
megjegyzéseit, mintha meg sem hallaná
őket, rezzenéstelen arccal fogadó, az érte
epekedő Dunyasát -Kristóf Kata életteli
alakítása - lekezelő, a múltját megtagadó,
pitiáner feltörekvőt.

A legszélsőségesebb komikumot Szi-
meonov Piscsik és Sarlotta Ivanovna
alakítói képviselik, annak megfelelően,
hogy e két alak két szélsőséges típust
testesít meg. Szimeonov Piscsiket, az
örökké pénzért loholó, az élet minden-
napi örömeit élvező, gyógyszert marék-
számra nyelő, legyűrhetetlen parlagi föld-
birtokost Cserna Csaba játssza - hibát-
lanul. Alakításából süt a figura begyöpö-
södöttsége, hangossága mögött ravasz
együgyűség rejlik, pénzkérése nem a
bajban lévők könyörgése, hanem a vala-
hogy mindig lesz tapasztalatával bírók
rutinszerűen hangzó kunyerálása.

Ahogy Cserna Csaba Szimeonov Pis-
csikje tökéletes ellenképe Gajevnek, úgy
Pogány Judit Sarlottája, a kényszerűen
emancipálódó nevelőnő a Ranyevszkaja,
Anya és Varja által megtestesített nősor-
sok ellenpontja. Pogány Judit nem be-szél
akcentussal - így kérte Csehov is a
Művész Színháztól, de az évtizedek során
ennek épp az ellenkezője lett hagyomány -
, s nem a nevelőnőt hangsúlyozza a
szerepben, hanem a nőt, aki férfiruhába
bújik, bűvésztrükköket tud, fogad-ja, sőt
kikényszeríti az udvarlást, puskát hord,
pattog, mint egy labda, s bár-mily rossz a
kedve, nem lehet kimozdítani a
kedélyéből, mert ezt ő nem engedheti meg
magának. A második felvonásban, amikor
a padon négyen - Jepihodov, Sarlotta, Jása
és Dunyasa - együtt ülnek, pontosan
kijelöli a rendező, hogy hová, milyen
körbe tartozik ez a nő, ám ahogy a közös
éneklésben részt vesz, ahogy a puskájával
játszik, majd egyetlen mozdulattal a
padnál álló biciklire veti magát, és
körbekarikázva távozik, azzal a színésznő
ennek az aszszonynak a kvázi-
függetlenségét is jelzi.

Ennek a felvonásnak az alaphangulata
különben sokkal felszabadultabb, mint a
többié, s csak a végén komorul el, amikor
a legendásan rejtélyes hang szólal meg,
illetve amikor megjelenik a Csa-



vargó. Gyuricza István Csavargója vég-
zetszerűséget, fenyegetettséget hoz a
színpadra, s aligha véletlen, hogy alakja
felidézi a kaposvári János vitéz keserű,
kiábrándult értelmiségi-Bagóját.

A gazda és inasa

Gajev és Firsz szerepét a szerzői előírás-
nál jóval fiatalabb színészek játsszák, ám
esetükben ez kevesebb problémát okoz,
mint amiről a Ranyevszkaja-Lopahin
kettős esetében beszéltem. Jordán Tamás
rezignált, szemlélődő Gajevet alakít, akit
csak a biliárd tud fel-lelkesíteni. Kívülről
nézi az eseményeket, fel-fellelkesül ugyan,
amikor tervezgetni kell, hogyan lehet
kilábalni az anyagi bajokból, de
cselekvésre alig futja energiáiból. Azt,
hogy dolgoznia kell, ugyan-olyan
beletörődéssel veszi tudomásul, mint azt,
hogy elárverezik a birtokot. Fel sem fogja,
hogy megváltozik az élete, mivel nem él a
valóságban.

Firszet Tóth Béla játssza, Ascher a
jelmezzel, parókával is hangsúlyozza, hogy
ez az öregember egy őskövület, a múlt egy
emléke, aki a maga anakronisztikus
voltával még inkább kiemeli az egész
társaság lehetetlenségét. A színész nem
játssza túl az öregembert, csupán jelzi a
vénséggel járó nyavalyákat, tüneteket. S
nem válik könnyes tragédiává a halála sem.
Amikor a Gajev-ház kiürül, s az ajtót
bezárták, felhangzik a fejszecsapások
tompa hangja, és előcsoszog Firsz, vackot
keres magának. Az üres teremben csak egy
ilyen helyre bukkan, a százéves szekrény
helyén hagyott rongykupacra. ide, a régi
ruhák, anyagok közé dől le a csaknem
százéves öreg inas, mintha csak aludni
akarna, Jelképes a gesztus, ugyanakkor
nélkülöz minden érzelmességet.

Mint ahogy az előadás egészéből is
hiányzik az ellágyulás, az érzelgősség.
Kemény, a komédia mögött a tragédiát is
megmutató, konzekvens Cseresznyéskert-
interpretáció látható Kaposvárott.
Csehov: Cseresznyéskert (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Spiró György. Díszlet: Szlávik
István m. v. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Zenei vezető: Hevesi András. Büvésztrükk:
1,A X. A rendező munkatársa: Czeizcl Gábor.
Rendező: Ascher Tamás.

Szereplők: Igó Eva, Nagy Mari, Csákányi
Eszter, Jordán Tamás, Lukáts Andor,
Máté Gábor, Cserna Csaba, Pogány Judit,
Helyey, László, Kristóf Kata, Tóth Béla,
Bezerédy Zoltán, Gyuricza István, Kósa
BéIa, Mohácsi János, Szántó György, ifj.
Somló Ferenc, Tapodi Gabriella, Gecse
Joli, Stella Attila.

SOMLYAI JÁNOS

Egy főszerep
metamorfózisa

Az ügynök halála Debrecenben

Van a drámairodalomban néhány mű,
melynek elemzésével, értelmezésével már
könyvtárnyi irodalom foglalkozik. Cso-
dája, varázsa a színháznak, hogy egy-egy
újabb bemutatóval mégis tud újat mon-
dani e darabokról. Persze kevésbé sikerült
előadások esetén megesik, hogy az újat a
kritikával mondatja cl. Az elő-adás hibái
hívták fel a figyelmet a mű addig talán
nem eléggé ismert jellemzői-re. Végül az
is szolgálhat tanulsággal, ha csupán a
könyvtárnyi irodalom tanulmányozásának
hiányát érezni az elő-adásból. Arthur
Miller Az ügynök halála című drámájáról is
sokan írtak már. Maga a mű is jól ismert,
s így talán nincs szükség aprólékos
ismertetésére. Értelmezéséhez is csupán
azokat a dramaturgiai jellemzőit vázolom,
melyek a darab Csokonai színházbeli
előadásával függnek össze.

Willy Loman sikertelen ügynök. Lehe-
tőségeiről mégis mind távolabb eső ter-
veket sző. Alomképekben él önmagát és
családját illetően. Mikor a valóság és
álmai közti feszültséget sejteni kezdi,
múltját fogja vallatóra. Választ keres:
miért alakult így az élete? De titkon
biztatást is remél: talán van még lehető-
sége valami jobbra, Végül kilátástalan

helyzetét felismerve öngyilkos lesz, bízva
abban, hogy ezzel egy nagy összegű
életbiztosítás kifizetését is eléri. E tetté-
től „valódi" sikert remél, és megnyugvást,
hogy így fián is segít.

A darabban a Willyt körülvevő sze-
mélyek nem változnak, nem alakulnak. A
mű szerkezete is utal erre: két nap alatt,
és az ezen idő alatt megjelenő
emlékképekben játszódik. (Sajátossága az
emlékképeknek, hogy bennük - mivel
több évet ölelnek át - egyesek élete
változik. De ők maguk nem.)

Feltehető a kérdés: Biff, Willy fia, ez a
lényeges figura, ő seM változik? Nem,
legalábbis amennyiben megváltozása nem
egy folyamat eredménye, hanem egy adott
pillanatban lezajlott törés. Addig, illetve
attól kezdve világhoz való - és apjáénál
racionálisabb - viszonyában ő is állandó.
Kétségtelen, hogy érzékenyebb, mint a
többiek, ez azonban nem keverhető
össze változással, fejlődéssel.
Érzékenységének megnyilvánulásait is
jobbára Willy magatartása, cselekedetei
hívják elő. Csak arra reakciók,

A hétköznapokban elfoglalt helyzetét
tekintve Willy Loman sem változik
lényegesen. „Csupán" sikertelensége egy-
re ereszkedő stációit járja végig. De az ő
esetében az a döntő, ahogyan az
önmagához és a világhoz való viszonya,
illetve ahogy e viszony megsejtése,
felismerése fejlődik. Az őt körül-vevő
szereplők statikusságának éppen abban
van jelentősége, hogy' Willy gyanúja
sikertelenségéről, fiával való meg-romlott
viszonyáról tetté, öngyilkossággá
válhasson. E szerepek szinte mérő-

Miller: Az ügynök halála (debreceni Csokonai Színház). Tihanyi Páter (Bernard)
és Mensáros László (Willy Loman)


