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Cseresznyéskert

Harag György utolsó rendezése

Meghalt Harag György, a Mester – ahogy
őt tanítványai, pályatársai, ismerősei és
barátai Erdélyben és Magyar-országon,
Újvidéken és Bukarestben nevezték. Azok
közé az Európa-hírű alkotók közé
tartozott, akik a színházat kiszakították az
irodalom szolgálatából, és az irodalmi-
drámai művel egyenértékűvé tették az élő
előadást, s pályájuk során a színház mint
szuverén művészeti ág sajátos
formanyelvének és esztétikájának
kidolgozásán fáradoztak. Munkásságában
a romániai magyar voltából táplálkozó
egyediség és az európaiság egyetemessége
együttesen fejeződött ki. Nem-csak a
román, a romániai magyar nyelvű
színháznak, s nem csupán az egyetemes
magyar színháznak volt kiemelkedő al-
kotója; a huszadik század második felé-
ben Európa egyik legjelentősebb ren-
dezőjévé vált.

A következő oldalakon őrá, a Mester-re
emlékezünk. Marosi Ildikó, aki hűségesen
kísérte figyelemmel Harag György
pályáját, számtalan interjút készített a
rendezővel; ezúttal az egyik legutolsó
beszélgetésük szövegét közöljük. Tömöry
Péter beszélgetőpartnere a táncos Baráth
András, Harag György egyik közeli
munkatársa. Gerold László Harag György
utolsó újvidéki rendezéséről, Kao Hszing-
csien: A buszmegállójáról, míg jómagam
a legutolsó munkájáról, Csehov
Csereszynéskertjének marosvásárhelyi
előadásáról számolunk be.

*

Sokunknak emlékezetes élménye marad a
Harag György rendezte Cseresznyéskert
újvidéki előadása, ahogy a sötét nézőtér
végéből Ranyevszkaja és kísérete lassan
előrejön a széksorokra fektetett pallókon,
a kétoldalt elhelyezett, fehér tüllel borított
fekete faágak, bokrok között a szín-padra,
a nézők által körülült játéktérre. Végtelen
szomorúság áradt ebből a vonulásból,
mint ahogy az előadás egésze is az emberi
kapcsolatok lehetetlensége, a
kommunikációképtelenség, az öncsalás
felett érzett szomorúságot sugallta –
groteszk-tragikus megközelítésben. Új-

vidéken ez az előadás a Három nővérrel és a

Ványa bács iva l együtt trilógiát alkotott. a
három előadás ugyanannak az életér-
zésnek más-más, egyre végletesebb és
reménytelenebb megnyilvánulását fejez-te
ki.

A marosvásárhelyi Állami Színház ro-
mán tagozatának előadása, bár sok szem-
pontból rokon az újvidékivel, egészen
más szemléletű. Nemcsak a játéktér más,
nem csupán a színi hatások és eszközök
változtak, s nem kizárólag a jugoszláviai
magyar és az erdélyi román színészek
közötti mentalitás- és felkészültségbeli
különbségek magyarázzák az előadások
eltérését; Harag György élethez, művé-
szethez, valósághoz való viszonyában
következett be tragikus változás. Már igen
betegen kezdett h o z z á a munkához, és a
hosszan húzódó előkészületek és
próbafolyamat végén a bemutató előtti
simításokat már nem tudta befejezni, ezt
Tompa Gábor végezte el a Mester inten-
ciói szerint.

Mély bölcsesség és humánum sugárzik
az előadásból. Valahogy úgy, ahogy Cse-
hov elképzelte: egymásba játszik a komé-
dia és a tragédia. Ranyevszkaja, Gajev és
a többiek úgy élnek bele a világba, hogy
képtelenek felfogni helyzetük riasztó
változásait, a viháncolás, a felelőtlen filo-
zofálgatás, a léha semmittevés felszínes,
bohókás megnyilvánulási formái roppant
mulatságosak, ugyanakkor az értékek
pusztulása, a jobb sorsra érdemes em-
berek tehetetlen jövőfeladása, a passzi-
vitásba menekülő – szinte gyermekes –
viselkedés mögött érződő riadtság és
cselekvésképtelenség hallatlanul szomo-
rúvá és tragikussá teszi a szereplők pers-
pektíváját, az előadást.

Míg Újvidéken a fehér és fekete szín
ellentéte határozta meg a látványvilágot,
Marosvásárhelyen a különös díszlet és
jelmezek együttese, illetve a fény és a sö-
tétség kontrasztja. Romulus Fenes, a vi-
lágszerte ismert képzőművész, a maros-
vásárhelyi színház igazgatója tervezte a
díszletet és a jelmezeket. A díszlet nem
utal konkrét helyszínre, sem a gyerek-
szoba, sem a ház többi helyisége, sem a
cseresznyéskert, sem a mező düledező
rommal nem jelenik meg a maga natura-
lista vagy realista valóságában. Huszonöt
méter hosszú, hátrafelé tölcsérszerűen
szűkülő, áttetsző textíliából készült bar-
langszerű „csőben” játszódik az előadás.
Ezt az absztrakt teret a textílián keresztül
szórt, opálos fénnyel lehet megvilágítani,
a világítás valami furcsa, sejtelmes, egy-

szerre valódi és álomszerű légkört teremt a
színpadon. A díszletfalak nem-csak
áttetszők, de „átjárhatók” is, nincs
határozott kontúrjuk, ettől a kint és a bent
viszonya bizonytalanná válik, olyan közeg
veszi körül a szereplőket, amely puhának
és oltalmat nyújtónak tűnik, de egyben
kiismerhetetlennek is. A teret két
alkalommal töri meg a rendező és a
tervező: az előadás kezdetekor a
színpadnyílást egy sok apró, különböző
stílusú és mintázatú csipkefüggönyből
összevarrt kortina zárja le, majd ugyanez a
függönyfal osztja ketté mélységében a
teret a színpad közepe táján a harmadik
felvonásban. Különös anyagból készültek
a szereplők ruhái: bársonyos tapintásúnak
tűnnek, ám valójában kissé merev
jellegűek, azaz a ruhák már anyagukban is
egyszerre kényelmesek és kényel-
metlenek, kifejezve ezzel a szereplőkben
meglévő érzelmi és magatartásbeli kettős-
séget. A ruhák szabása, stílusa kortalan,
Csehov korát éppen úgy idézi, mint szá-
zadunk későbbi évtizedit.

*

A darab első jelenete a csipkekortina előtt
játszódik. A függöny felgördülése után
sokáig csak a cselédség tablóját látni,
miközben édes-hús melódia hal-latszik.
Oldalról, a nézőtér felől lassú, kimért
mozdulatokkal, merev háttal, hátraszegett
nyakkal, de előrehajtott fejjel közeleg
Lopahin. Kétsoros elegáns öltöny,
puhakalap van rajta, kezében séta-bot. A
bot mintha tartást és méltóságot adna
Lopahinnak. A bottól azonban még
furcsább a figura mozgáskaraktere; a
kitűnő színész, Ion Fiscuteanu bal kezét
hátul a derekára helyezi, a jobbjában lévő
bot szabályos lendítésével, koppantásával
ritmust szab a figura lépéseinek, amelyek
keresetten lassúak, így állandó a
feszültség a visszafogott mozgás és a
lefojtott belső indulatok, Lopahin lénye
és viselkedése között. Mielőtt Ranyevsz-
kajáék megérkeznek, felgördül a kortina
is, az üres térben csupán egy ágy és egy
szekrény áll. Csak a sötét színpad töl-
csérszerű mélyén pislákol valami fény, s
onnan jön előre végtelenül lassan, mint
valami álom kútjából a társaság, közben
fokozatosan kivilágosodik a játéktér, és
oldalról a cselédség is beszállingózik.
Amikor a szereplők előreértek, és Ra-
nyevszkaja körül, mint egy mágneses tér
középpontja körül a térben lazán
szétszóródva csoportosultak, végtelen
hosszúnak tűnő kitartott pillanat követ-



kezik: mindenki csöndben és mozdulat-
lanul áll. Ranyevszkaja körül a megérke-
zés percében megállt a világ, s a többiek
vagy átélik ezt az állapotot, vagy úgy
tesznek, mintha átélnék, vagy illemből
várakoznak. Ezzel a jelenettel megtörtént a
szereplők első, néma jellemzése: a helyzet
roppant feszült, a nyugalom mélyén
várakozások, vágyak, indulatok ka-
varognak, s a néző végigpásztázva a sze-
replőkön, megsejtheti, az egyes figurák
milyenek lehetnek. A csöndet Ra-
nyevszkaja töri meg, számára egy karos-
széket hoznak be.

*

Ranvevszkaját a kolozsvári román színház
művészi ereje teljében nyugdíjazott-
színésznője, Silvia Ghelan játssza. A
kapkodó mozdulatok és monda-tok, a
szélsőséges érzelmi megnyilvánulások
egyértelművé teszik, hogy Ljubov
Andrejevna nincs tudatában annak, ami őt
körülveszi, képtelen felnőttként, tehát
felelősséggel felmérni helyzetét s annak
következményeit. Valamifajta infanti-
lizmus jellemzi a fel-felkacagó, majd
minden átmenet nélkül sírni kezdő asz-
szonyt, miként határozottan infantilis
benyomást kelt Gajev szerepében a ha-
talmas termetű, mély hangú, gyermekien
őszinte tekintetű Mihail Gingulescu, s a
többiek, Anya (Luminita Borta), Trofimov
(Cornel Popescu), Piscsik (Vasile Vasiliu).
Mivel a gyermekiesség nem egy-egy
szereplőt jellemez, hanem a szereplők
egész csoportját, az infantilizmus nem
pszichológiai, hanem társadalmi jelenség;
a cseresznyéskert tulajdonosai és élvezői a
társadalom olyan rétegeit képviselik,
amelyek a maguk hibájából vagy a
történelmi, társadalmi körülmények
következtében képtelenek önmaguk
irányítani sorsukat, olyan erőknek van-nak
kiszolgáltatva, amelyek működése
kitenyészti az adott helyzetet elfogadó
kiskorúság állapotát. E figurák mellett
élnek a Jásák, Jepibodovok, Dunyasák,
akik a társadalmi kiskorúsítás helyzetei-
ben is megtalálják a maguk hasznát, és ott
áll Lopahin, aki a világot uraló kö-
zépszerűség megtestesítője, egyfelől rab-ja
a cseresznyéskertnek s mindannak, amit az
jelent, másfelől pusztítója is. Ezek a
viszonyok már az első felvonásban
kristálytisztán kirajzolódnak.

A csupasz térben az ágy--karosszék-
szekrény jelöli ki a színpad három hang-
súlyos pontját, s mivel ezek egyazon tér-
ben vannak, rendkívül bonyolult szi-
multanizmus jön létre. A baloldalt álló

ágy Anya birodalma, a jobb oldali szek-
rény környéke Gajevé, a színpad közepét
Ranyevszkaja uralja. A szereplők hol az
egyik, hol a másik centrális helyzetbe
kerülő figura hatókörében vannak, anélkül
azonban, hogy huzamosabb időt
tölthetnének a közelükben. Vibráló, ideges
légkör alakul ki, senki nem tudja, hová
tartozzék, mi történik vele és másokkal, a
mondatok, a mozdulatok csak
elkezdődnek, de nem fejekődnek be.

A második felvonás nyugodtabb, egy-
ben groteszk humorában is rezignáltabb,
kétségbeesettebb. Az első felvonás végén
kiürül a színpad, majd a szűkülő cső
mélyéről nagyon lassan, mintha láthatatlan
kezek mozgatnák, egy kétkerekű homok-
futó gördül előre. Ez a kocsi már szerepelt
az újvidéki előadásban is, s ott szintén
jelképes tartalmat kapott. Ám ott a kis
térben inkább statikus tárgyként
funkcionált. Marosvásárhelyen ehhez a
kétkerekű tárgyhoz minden lényeges
szereplőnek van valami viszonya., s e vi-
szony a figurák lelkiállapotának pontos
kifejezője. Ranyevszkaja és Gajev felül a
kocsira, s ott andalognak el a múltat
idézve. Trofimov befogja magát a kocsi
elé, s vágtatni akar, de alig tud elindulni,
próbálkozása olyan fájdalmasan groteszk
és kiábrándító, mint amilyen a munkáról
szavaló figura maga. Lopahin egyetlen
mozdulattal megpördíti a kordét, míg
Várja nekifeszülve próbálja megmozdítani
a szekeret, de ahogy a család zilált ügyeit
sem képes rendben tar-tani, úgy a kocsit
nem tudja elindítani. Ezek a viszonyok
természetesen távolról sem ilyen
egyértelműen jelennek meg a játékban,
minden szereplőnél szituációkba ágyazva
következik be az a. pillanat, amikor
játszani kezdenek a homokfutóval.

*

Különösen. hangsúlyos és erőteljes,
drámai epizód lett Harag György keze
alatt a csavargó megjelenése. A nézőtér
felől - akárcsak Lopahin robban be a
játéktérre, s egy zárt, ezoterikus, látszat-
harmóniában élő közegbe a disszonanciát,
a külvilág fenyegetéseit hozza magával.

A harmadik felvonásban a táncolók
vidámsága ellenpontozza az árverés híreit
várók feszült idegességét. Harag
György elkerüli a Cseresznyéskert-elő-

adások egyik buktatóját; Sarlotta lva-
novnával nem bűvészmutatványokat vé-
geztet, hanem műsort adat vele, énekelteti.
Livia Dolja produkciója így nem

válik magánszámmá, hanem harmoni-
kusan simul a mulatozásba, ugyanakkor
alig leplezett színházi önparódia is, és ki-
tágítja a jelenet értelmét. Lopahint a
csipkefüggöny mögött látjuk feltűnni és
szokott kimértségével közeledni. Du-
hajkodása fájdalmas, keserű, semmi öröm
és büszkeség nincs benne, mégsem lehet
az alakot sajnálni vagy megérteni.
Szenvtelensége teszi riasztó figurává.

A negyedik felvonásban ismét a teljes
színpad üres, csak a tér közepén gyűlik
egyre a sok bőrönd. Ezeken ülve bú-
csúznak egymástól és a cseresznyéstől a
szereplők. Míg az eddigiekben a groteszk
komédia adta meg az alaphangot, s ezt
színezte át állandóan a szituációk tragi-
kuma, addig a negyedik felvonásban már
a komorabb színek uralkodnak. A
Lopahin-Várja közötti suta leánykérési
próbálkozás is inkább fájdalmas, mint
mosolyogtató; már az első felvonásban
nyilvánvalóvá vált, hogy Lopahin egyet-
len nő bűvköréhe kerül csak, s ez a nő
Ranyevszkaja; a Várja-félékre nincs
szüksége ennek a férfinak. Amikor a tár-
saság végső búcsút vesz a háztól, a bar-
langszerű díszlet hirtelen beroppan, és
mint egy lassított felvételen, lebegve
hullnak alá a sátorlapszerű elemek. A
szereplők felvesznek egy-egy táskát,
bőröndöt, és lassan elindulnak sugár-
irányba a színház csupasz falai felé. Ki
hamarább, ki később ér a falig, s ott,
mivel tovább már nem tud menni, arccal a
fal felé, megáll. Hosszú csend. Majd az
aláhullt díszlet alól előmászik Firsz, akit
egy fiatal színész, Aurel Stefancisciu
játszik nem az öregség külső jegyeit
hangsúlyozva, hanem az öregséget visel-
kedéssel, merev tartással érzékeltetve -
kitűnően. A színpad közepére kúszik, s
miközben a darabzáró monológját félig
fekve, félig ülve mondja, kezével egyre
erőtlenebbül, egyre halkabban veri a
deszkát. Az ütések a fejszecsapások zaját
éppen úgy érzékeltetik, mint az élet
kihunyását. A többiek kilépve a játék
díszletvilágából a színpad, az élet való-
ságába, állnak a színház falai mentén.
Nem vezet tovább út, a művészet e haj-
lékában „itt élned, halnod kell".

Megrendítő művészi, emberi hitvallás és
keserűségében is biztató prosperói
végrendelet a marosvásárhelyi
Cseresznyéskert. Fájdalmasan gyönyörű
búcsúja egy kivételesen nagy művésznek.


