
mált Rosencrantz és Guildenstern kék
bársonyba öltözött aranyifjúként érkezik
meg. A király kérésén korántsem kapva-
kapnak: puszta önvédelemből ugyan jó
képet vágva a dologhoz, de inkább za-
vartan, semmint örömmel mérlegelik azt.
Midőn Hamlet átlátván rajtuk meg-
bocsátani látszik a még el sem követett
árulásukért, fellélegeznek. Hamlet köze-
ledését azonban ha lehet, még gondosabb
mérlegelés után - szintúgy elutasítják.
„Nem úgy gondolják", miként a (ölség",
hogy ti. „Dánia börtön". S mi-ért is
gondolnák, hiszen így is a királyfi
teniszpartnerei(!); gondtalan s a gond-
talanságot élvezni is tudó, már-már okos
udvaroncok. Elszámítják ugyan magukat,
ezért életükkel fizetnek, de ez nem
butaságuk következménye, hanem egy
aprócska számítási hiba, ami megeshet
mindenkivel. Haláluk éppen helyénvaló:
sem nem nevetséges, sem nem tragikus:
méltó és igazságos - miként az embereké.

I la nékik legalább esélyük volt valódi
helyzetük mérlegelésére, Laertesnek az
sem! Második generációs udvaroncként,
beidegződések rabjaként sodródik abba a
játszmába, melyben a részvételért nála
tapasztaltabb atyja is az életével fizet.
Bosszúért és igazságért lihegő visszatér-te
nemcsak a kissé egysíkú F ésü s Tamás
legjobb pillanata, de egyben alkalom
Claudius intellektusának és szerepjátszó
képességének utolsó fellobogásához.
Ugyanakkor Gali László - jó érzékkel --
megfosztja őt moralitása feltámadásának
pillanatától. „Reményteljes ifjúból" nyíl-
egyenes úton zuhan aljas tettéig: orvul,
hátulról döf Hamletbe, aki tigrisként veti
rá magát, hogy a vad verekedésben
megszerzett karddal visszasebezzen. S
Laertesszel - okosan húzott szövege
következtében - a halálfélelme katalizálta
bosszúszomja mondatja el Claudiust vádló
titkát. S ez így van rendjén. Olyan
közegben, hol Hamlet nagymonológja is
csak alig-alig elég a király imájának
hitelesítéséhez, tehát a puszta evilágiság-
ra csupaszított relációk világában a mora-
litás szükségképpen támasz és alapzat
nélkül marad, s lassanként még a nyomai
is felszívódnak. Az okos gyilkosok s
balszerencséjük kora ez.

A szereplők rendjéből kirajzolódó hi-
erarchiának a legalján ügyeskedik a pi-
perkőccé butult Osrick. Almási Miklós
találó kifejezését véve kölcsön, ő már
csak „nüancolni" képes. A vívók kardját
ugyan ütögetheti, de közben semmit sem
ért, sem a helyzetből, sem annak tétjéből.
Önmagából még kevesebbet. Olyan alak

Vízi György alakításának érdeme ez ,
amilyennek Rosencrantzot s Guilden-
sternt szokás játszani. Aki akár egy evi-
denciát is nemhogy kimondani, de végig-
gondolni sem mer. A mindenkori hatalom
bármikori újraelosztásánál biztosítja ő a
nevetségesnél is szánalmasabb pozícióját.
Ellenpontja a darab egyetlen valódi
értelmiségi figurája, a Horányi László
formálta Horatio. Rezignáltan szemléli az
előle elhallgatott események villanásait,
hogy Hamlet bizalmát végül visszanyerve
hasznos résztvevője legyen a tragédiának.

A hatalom, mint tudjuk, Fortinbrasra
száll , aki bölcs önmérséklettel a trónra
akasztja az Osricktól felkínált koronát.
Ez a (féregtől s gesztusától való) tartóz-
kodás magyarázza fölényét: egyszerűen
nem akarja érteni a királyi tetemektől
borított teremben, hogyan eshetett meg
ilyesmi: „Mi volt itt?" kérdezi, s kérdése
pontosításával ítéletet is mond:
„koncolás?" ! Gyilkos irónia s megvetés
keveredik ebben a kérdésben. S Horatió-
nak Tunyogi Péter Fortinbrasa előtt szava
sem lehet. Fortinbras fegyveresei-nek
dárdája mögött szorong a többi dán
előkelővel egyetemben (csak Osrick
„nüancol" fáradhatatlanul) . A gyász halk
zenéje láthatatlanná halványítja annak
lehetőségét, amit pedig éppen ez az elő-
adás is valóra váltott: a történtek nem
vesztek „homályba" , s Hamlet „nevén"

nem maradt „sérelem" . Tragikus vétké-
ért, mely politikai hibaként manifesztáló-
dott, életével fizetett: kiegyenlítette a
számlát. Más kérdés, hogy mindez oly
láthatóan hasztalan, mint „egy félkegyel-
mű meséje"; s így az ember rosszkedvé-
ben hajlamos észre sem venni a történtek
értelmét: a természeten nem győzött az
ész, küzdelmük kezdődött újra; a „zengő
rombolás",

Shakespeare: Hamlet (debreceni Csokonai

Színház)

Fordította: Arany János (Eörsi István
átigazításában). Dísz l e t : Kasztner Péter.
Jelmez: Pilinyi Márta, Zene: Kelemen László.
Rendezte: Gali László.

Szereplők: Csendes László, Sziki Károly,
Horányi László, Kóti Árpád, Fésüs Tamás,
Herpai Attila, Matkó Sándor, Melis Gábor,
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REMÉNYI JÓZSEF TAMÁS

Csehov nagyoperettje

A Cseresznyéskert Miskolcon

„ Kü lönös , mennyire félnek az emberek a
szabadságtól" írja Csehov egy levelében, s
ez a furcsálló pillantás kíséri vala-mennyi
színpadi figuráját, Versinyin
ütegparancsnoktól a véndiák Trofimovig.
A börtönét lakályossá tevő ember, ha
szánjuk vagy megértjük is, siralmas és
nevetséges látvány. Kisebb kaliberű vál-
tozata valaki mástól teszi függővé vá-
lasztásait , emelkedett szellemű , nemesebb
fajtája pedig saját döntései elől hátrál meg
újra és újra, visszavonulva sóvárgással,
álmokkal bélelt cellájába - így is, úgy is

viszolyogva tekintünk rá. Magunkra.

Az írói „küldetés" rossz értelmezése
sokáig arra késztette az utókort, hogy
lelkesen bizonygassa, mennyire szerette
Csehov e szerencsétlen hőseit. Hogy
„tekintete szigorú, de nem kíméletlen".
„Nem cinikus." Hogy „részvevő". A
színházi (s a színházon túli) világ jókora
változása kellett ahhoz, hogy az író
gyöngédségét ne az úgynevezett lírai tó-
nusokban, né a dikció könnyes mélabú-
jában, a szamovár duruzsolásában véljük
meglelni, hanem a jellemek rendkívül
árnyalt rajzában, amely a méltóság és a
korlátoltság egyvelegét mutatja. Ha egy
produkció minden pillanata ezt az ambi-
valenciát egyidejű leg, hatásában szétvá-
laszthatatlanul képes közvetíteni (mint
például szerintem - a Katona József
Színház idei Három nővér-előadása, vagy
korábban Nyikita Mihalkov filmje, az
Etűdök gépzongorára), akkor a kíméletlenül
együtt érző Csehov szól hozzánk.

A miskolciak Cseresznyéskertje a fenti
értelemben egyensúlytalan, és nem is tö-
rekszik egyensúlyra: tagadásra épül,
korábbi Csehov-felfogások ellenpróbá-
jaként. Csiszár Imre alapvető intelemnek
érezte a szerző egykori megjegyzését
(„nem dráma lett belőle, hanem vígjáték,
helyenként farce") , és koncepciót kere-
kített belő le. Ha „helyenként farce" ,
úgymond, legyen belőle egészen az. Te-
gyük hozzá mindjárt: a meglehetősen
egyoldalú rendezői elképzelés annyi te-
hetséggel, annyi formaérzékkel válik va-
lóra, hogy a miskolciak produkciója így



is a 85/86-os évad egyik legfigyelemre-
méltóbb eseménye.

A Párizsból hazatérő Ranyevszkaja-
pereputty színre lépése cirkuszi bevonulás
porondzenére, magának Ljubov And-
rejevnának a belépője pedig az operett-
primadonnákét idézi (szellemes ötlettel a
poggyászokból emelt „lépcsősoron"). S
még mielőtt a néző megismerkedhetne a
játszó személyekkel, árnyjátékban fel-
nagyítva láthatja őket mint óriás panop-
tikumfigurákat. Cirkusz, operett, pa-
noptikum - ez az előadás alaphangja.
Aradozhat Ljubov Andrejevna az újra
látott gyerekszobáról, könnyezhet a szo-
morú, s repeshet a kedves emlékek fölött,
mi tudjuk, látjuk azonnal, hogy mindez
csak őszintétlen, önáltató játék, olcsó
szerep. Eltépheti a Párizsba visszahívó
sürgönyt, épp a túljátszott mozdulatból
megérthetjük : a drága otthonba való
vezeklő visszatérés csupán időközi
bohóckodás. Helyzet és figurák - talán
túlságosan is készen állnak elénk; nincs
mód a sorsok lassú kibontására, csupán a
monotónia fokozható az elviselhetet-
lenségig.

Ebben az előadásban a cseresznyés-
kertnek sincs már jelentősége. A néző
mindenkor tudta az első perctől fogva,
hogy a kert elvész, a fákat menthetetlenül
kivágják, de a szereplők szemében ez volt
egész életük nagy tétje, amelynek

belső feszültsége áthatotta legbanálisabb
gesztusaikat. Csiszár színpadán e kerthez
való szent ragaszkodás is csak látszat,
talmiság. Minthogy az ő hősei csupán
átutazóban vannak, a Kerthez kötődő
érzelmeik éppúgy kiüresedtek már, mint a
szavaik (Gajev saját monológja alatt
szórakozottan pörgeti a gramofon ko-
rongját), a nagy árverés még jól is jön: az
erre az alkalomra kölcsönkért ezrek-kel
újra elutazhatnak. .. A harmadik felvonás
más előadásokban szorongásokkal teli báli
éjszakáját itt várakozás nélküli, harsány
mulatozás váltja föl, amely a haláltánc
víziójává erősödik.

Szabadság? Méltóság? Trofimov, a
család házitanítója hadar valamit ezekről a
fogalmakról, öngerjesztő, vodkás ré-
vülettel - de ő is inkább csak ijedtében,
egy esetleges szerelem elől hátrálva. Va-
lójában már attól is fél, hogy ha rászól
valaki, hát meg kellene sértődnie, s az
engesztelésig eltelő néhány perc kibír-
hatatlan lenne. A miskolci Cseresznyéskert
olyan világot sejtet, amely minden-kiben
időtlen időkig rögzítette a pubertáskori
zavarokat. A gátlásos önállótlanságot. Itt
senki sem vált felnőtté, nemcsak
Trofimov idétlen túlkoros. Anya,
Ranyevszkaja leánya elszundikálva szopja
az ujját; Sarlotta, a nevelőnő holtáig az
egykori mutatványos gyerek kunsztjait
ismétli; még Lopahin is, más előadások
céltudatos újgazdagja, szeren-

esés lurkó csupán, aki magánéletében
éppoly tehetetlen, akár a többiek.

A panoptikum középpontjában Ra-
nyevszkaja és Gajev állnak - egymás tü-
körképei. (Összetartozásukat emlékezetes
jelenetben érzékíti meg Csiszár: az ósdi
szekrényből előkerülő poros maskarákból
választva Ranyevszkaja öltözik férfinak, s
vezeti táncba feminín bátyját.) A nő
cselekszik, változtatja a helyét, „szerepel",
s a férfi csöndes puhasága mutatja meg,
hogy ez a mozgás látszólagos. Ketten
együtt mozdulatlanok.

Fölmerül a kérdés : ha a személyiségek
belső konfliktusai hiányzanak e rendezői
koncepcióból, ha a különbség tettek és
képzelmek között elhanyagolható, ha
Gajevék lényegében a stricimentalitású inas,
Jasa szintjén állnak, hol keletkezik az a
feszültség, amely a csehovi szellemet
életre kelti? Már említettük, hogy a
monotónia fokozatváltásaiban rejlő di-
namikával kiválóan bánik a rendezés. Ez
azonban mélyebb viszonyítások híján
puszta technika volna. Mint ahogy a
seregnyi rendezői ötlet mindegyike tolakodó
poén maradna. Ám Csiszár meg-teremti
azt az atmoszférát, amelyhez képest
jelentéktelenek lehetnek a darab figurái.
Distanciát hoz létre, távolságot tart tőlük,
mintha a kiváló tájképfestő, Claude
Lorrain tanácsát követné: a festményeken
az előtér mindig visszataszító, a művészet
szabályai szerint a mű lényege a háttérben
húzódik meg.

Ezt szolgálja a maga tervezte díszlet.
Hangsúlyozottan színházi díszlet: a ne-
vezetes gyerekszoba kacatjai egyetlen
halomban összeakadva libegnek a szín-pad
fölött (így, egy rakáson, bármikor
kidobhatók), s a kert részleteit is mintha a
szereplők tiszteletére tákolták volna össze
nemrég (akár le is bonthatók). A báli est
kezdetén egy ormótlan létra tetején
Jepihodov könyvelőt pillantjuk meg, aki
elkésett díszletmunkás módjára babrál még
a girlandokkal. Egyszóval a háttér
valójában - üres. Nyomasztóan, hatalmasan
üres. (Jepihodov, e „két lábon járó
szerencsétlenség" alól természetesen kibillen
a létra, s a könyvelő hosszú másodpercekig
lebeg a semmiben.) Csupán egyszer jön
valami bizonytalan üzenet a távolból: a
messzi város fényjelei gyúlnak az
alkonyatban.

Finom és következetes megoldás, aho-
gyan egy-egy kitüntetett pillanatra mind-
egyik szereplő kívülállóként közvetett
rálátást enged az eseményekre. E határozott
rendezői tartózkodás a jelenetezésben
mindvégig érvényesül, annál is

Csehov: Cseresznyéskert (miskolci Nemzeti Színház). Blaskó Péter (Gajev) és Gáspár Tibor (Jasa)



inkább, mert Csiszár kiválóan ad alkalmat
figuráinak arra, hogy a kiválás röpke
varázsa után még ordinárébban, még
féktelenebbül vethessék bele magukat
újra a közös cirkuszba,

A játéknak ez a viszonylagossága a szí-
nészekre nagy terhet ró. Mindenekelőtt
Tímár Évára, akinek egészen a paródiáig
menően kívülről kell megformálnia Ra-
nyevszkaját. Tímár Éva nem is hagyja
cserben rendezőjét, oly ízléssel, intell i-
genciával állítja elénk azt az embert,
akiben az értékek divattá alacsonyodva
léteznek: divat az emlékezés (nosztalgia),
a jólértesültség, divat a „szegények
vagyunk, de jól élünk " oldottsága, divat
maga a nőiesség is.

Blaskó Péter kitűnő társ Tímár mellett.
Pozőr húga árnyékában Gajev a
szerénység és együgyűség fészekmele-
gében érzi jól magát, az önpocskondiázás
nyújtotta önvédelem biztonságában.
Blaskó csöndesen van jelen, mint egy
némajátékra kárhoztatott fehér bohóc:
fej- és testtartása, járása ékesszóló.

Kettejük mellé Szirtes Gábor nyomo-
rultul bizonykodó Trofimovja és Bregyán
Péter hiábavalóan érvelgető Lopahinja
állítható. Mindkettőjüknek sikerül olyan
figurát alakítaniuk, aki reménytelenül
igyekszik a maga - ki tudja, eredetileg
miféle jellemét a közmegegyezéshez
igazítani.

Az előadás Csiszár komponálta finá-
léjában a társaság cókmókjával a kopár
peronon áll. Hasztalan várakoznak - a
szerelvények elsüvítenek mellettük,
Hosszan kimerevített kép ez, tartózkodó
és mesterkélt, indokolt és erőszakolt
egyszerre, az előadás stílszerű lezárása.
Szereplők és nézők, fülünkben még a
kivágott cseresznyefák irtózatos dön-
düléseinek zajával, kissé süketen nézünk
egymásra.

A . P. Csehov : Cseresznyéskert (miskolci
Nemzeti Színház)

Fordította: Spiró György. Rendező: Csiszár
Imre. Díszlet: Csiszár Imre. Jelmez:
Szakács Györgyi. Zene: Mártha István.

Szereplők: Tímár Éva, Blaskó Péter,
Fráter Kata, Fehér Ildikó, Bregyán Péter,
Szirtes Gábor, Polgár Géza, Zsolnai Júlia,
Mihályi Győző, Máhr Ági, Csapó János,
Gáspár
bor, Varga Tamás, Szabados Ambrus, Hid-
végi Elek.

TAKÁCS ISTVÁN

A felülbírált Schnitzler

„Európa három drámaíróa tekint: Schnitzler,
Hauptmann és Maeterlinck hatvanéves...
Azonos lelki alkattal jelentkeztek, mint
polgári családok sarjai, s csodálatos, te/képes
találkozás, hogy más és más égalj nép és nyelv
közelében, a scfhönbrunni nyírt fák alatt, a
német fenyveserdőknél, a babonás bruges-i
kolostorok szomszédságában ugyanazt a
szemléletet fejezték ki mind a hárman, mint
akiket a kor küldött ide, titkos megbizatással.
Nem hősi, drámai nemzedéket láttak maguk
előtt, s a tömegeket nem fogta össze egységes hit.
Közönségük hitetlen volt, a társadalom,
melyhez szóltak, vajúdó és részekre szakított.
Az ércből való törvénytáblák már
széttöredeztek ... Schnitzler orvosnak készült,

Hauptmann szobrásznak, Maeterlinck ügyvédnek.
Az orvos nem vállalkozott arra, hogy
meggyógyítsa a nagyon beteg emberiséget,
melynek ismerte lázát, nem hegedő fekélyeit,
orvosolhatatlan nyavalyáját. Ő könnyed,
rózsaszín ködbe burkolta kétség-beesését, s
beérte azzal, hogy finom, köny- nyező, érzelmes
alakjait fölvonultatta egy bábjátékban, mely a
mámor és pusztulás felé ha lad t . . . "

(Kosztolányi Dezső: Ős z fia-
talok, Színházi élet, 1922. szept. 3. ln :
Színházi esték, 11. 715-716, Szépirodalmi,

1978.)

„A lírikus és novellista fiatal bécsi
írógeneráció majdnem egyszerre és
párhuzamosan indul meg az igazi, a nagy
dráma felé. Mindegyiknél nagyjából ugyanannak
a belső fejlődésnek eredménye ez a művészi
törekvés. Mind-egyik leszámol! fiatal korának
örökös, fáradt vagy fantaszta kételkedésével,
mindegyik meglátja az életet a maga
keménységében és gazdagsagában, mindegyik
meg akarja írni fiatal kora dédelgetett hőseinek
tragédiáját... Arthur Schnitzler leszámolása a
legszínesebb, a legmélyebb, ez van legjobban tele
mély önismerettel, keserű iróniával és önváddal.
O állott, úgy látszik, legközelebb ehhez az
ember: típushoz." (Lukács György: A
modern dráma fejlődésének története,
559. O. Magvető Kiadó, é. n.)

„ A bécsiek a békevilágban felületességükről
voltak híresek; írójuk, Schnitzler, a felületesség
szakembere az irodalomban. Novellái és
színdarabjai a felületesség tragédiáit mutatják
be, de egyáltalán nem felületes, hanem nagyon is
alapos, kidolgozott művészettel."

(Szerb An tal: A világirodalom története,
820. o. Magvető Kiadó, é. n.)

„Túlzás volna azt mondani, hogy a Schnitzler
Arthur irodalmi működését főképpen azért kell
értékelni, mert amíg ír, addig Schnitzler doktor
nem praktizál; az orvosi praxisban ugyanis a
felszínesség nagyobb veszedelem, mint az
efemeridairodalomban. De a drámái nem
drámák, nem emberek életét tükröző
színdarabok, csak dialagizált tárcacikkek,
amelyekben - meg kell adni - bizonyos franciás
választékossággal fejezi ki a közhelyeit vag y a
stirneriádáit. Az ilyen darabokat nem érdemes
importálni; ennél különb portékát eleget
produkálnak itthon." (Ambrus Zoltán:
Schnitzler: Az élet sza-
va. Magyar Figyelö, 1911. december 1. ln:
Színház, 335. o. Szépirodalmi, 1983.)

Mit lehet kezdeni egy íróval, akit ilyen
eltéröen ítéltek meg a kortársai ? S e kor-
társak közül kinek van igaza? A lelkes
Kosztolányinak, aki nem kevesebb, mint
hat Schnitzler-drámáról írt terjedelmes
kritikákat (köztük A Zöld Kakaduról kettőt
is)? A szintézisben gondolkodó Lukács
Györgynek, aki az Anatolt s A Zöld
Kakadut részletesen (és elismerően)
tag lal ja? Az elegáns Szerb Antalnak, aki
véleményét már tíz évvel Schnitzler halála
után fogalmazza meg, de láthatta és
olvashatta a még élő író drámáit? Vagy a
nemcsak a schnitzleri drámastílussal
szemben intoleráns Ambrus Zoltánnak .?

Vagy egyszerűen olvassuk cl Schnitz-
ler darabjait, és hajdani véleményezőitő l
függetlenül alakítsuk ki róluk a magunk
elképzeléseit - azt a képet, amilyennek mi
ma látjuk az újra divatba jött szerzőt?

Ám ha akár nem teljesen elfogulatlanul
is újraolvassuk, rá kell jönnünk: ezek a
drámák egyáltalán nem a nosztal-
giaigényünk kielégítésére valók. Lukács
György és Kosztolányi látták jobban; itt
valóban valami elmúlásfolyamat kezdetéről
van szó a kedves és érzelmes fel-szín
alatt. , Arról, ami majd Rilke vagy Kafka
kezén teljesedik ki. (Hogy most a magyar
vagy a lengyel irodalom analógiáira ne is
hivatkozzunk.)

Ha tehát ma Schnitzlert játszunk, a ró-
zsaszín ködburok mögött a széttöredező
törvénytáblákat is észre kell venni.

Nálunk Schnitzler újabb népszerűsége nem
magyar színház előadásától datál-ható: a
salzburgi Landestheater 1976. februári
vendégszereplésén a Madách Szín-házban
láthattuk a Szerelmeskedés (Liebe-


