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Nem tudom, a román vendégrendező, Victor-
loan Frunzá maga választotta-e a darabot,
vagy Csehov Cseresznyéskertjének
megrendezésére szólt a Nemzeti Színház
meghívása. Nincs különösebb jelentősége
ennek az előadás értelmezése szempontjából,
pusztán azért érdekelne, mert a színpadon
látottak alapján számomra rejtély maradt, miért
éppen ezt a darabot vitte színre a ven-
dégművész. Ha így szólt a megrendelés, akkor
persze érthető. Ezt a gyanút látszik egyébként
alátámasztani a színház direktorának, Ablonczy
Lászlónak a műsorfüzetben olvasható kérdése:

„Egy új igénybejelentéssel munkáját kezdő szín-
háznak, húsz esztendeje, hogy Csehovot ját-
szott, ugyan mit jelenthet a Cseresznyéskert?''
Ez az, amit viszont az előadás alapján én nem
tudok megfejteni.

A nézőt fogadó s a forgószínpadra épített
díszlet (az ugyancsak vendég Grand Adriana
munkája) mint látvány meghökkentő és töpren-
gésre késztető. Metaforái viszonylag könnyedér

Grand Adriana díszlete a Cseresznyéskerthez

feloldhatók ugyan, marad azonban a kérdés, va-
jon hogyan fognak a színészek az egymás he-
gyére-hátára hordott, ember és állat formájú tor-
zók, bútorok, biliárdasztal, szekrény, kövek és
egyéb, meghatározhatatlan formájú kacatok kö-
zött mozogni, játszani. Mielőtt azonban erre
megkaphatnánk a választ, újabb ámulatot okoz-
nak az ugyancsak Grand Adriana tervezte jelme-
zek, amelyek jelentésének kihámozása már ko-
rántsem olyan könnyű, minta díszleté. Az ugyan-
is könnyen belátható, hogy egy élet kidőlt-bedőlt
relikviái s a szobortorzó-kompozíciók, a lombta-
lanul magasba nyúló, emberi karokat idéző fák
álomvilágot mintáznak, vagy inkább rémálomké-
pet, emlékképeket. azt az asszociációs bázist,
amit Frunzá számára a darab hangulatilag jelent.
De hogy mivégre az absztrakt festészet és a
geometria elemei ihlette ruhák?! (Azon túl, hogy
a mozgást szemlátomást akadályozzák?!
Meglehet persze, hogy ez a mozgásbeli
korlátozottság, ez a kényelmetlenségérzet is
csupán eszköz a darab közvetítette világ
érzékivé tételére.) Mindenesetre Grand Adriana
színpadán a díszlet
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nem játéktérként, nem eszközként, hanem a
dráma ihlette, véghangulatot sugalló képzőmű-
vészeti alkotásként funkcionál - bár annak
meglehetősen közhelyes -, ugyancsak erősen
nehezítve, kényszeredetté, egyszersmind kon-
centrálttá téve a színészek mozgását. A Ra-
nyevszkaját alakító Béres Ilonának például erő-
sen kell vigyáznia, hogy hová lépeget a mester-
séges göröngyök között, amikor pedig sikerül
egy antik vonalú díszletelemen méltóságteljes
tartását megőrizve megtelepednie, ugyancsak
komoly erőfeszítésébe kerülhet hintázni ezen az

Sinkovits Imre (irsz) és Béres Ilona (Ra-
nyevszkaja) (Koncz Zsuzsa felvételei)

e célra teljesen alkaImatlan, mert a padlóra élé-
vel támaszkodó ül alkalmatosságon.

Ranyevszkajáé lidércesnek mondható, múltba
révedő álo világa tehát kézzelfogható,
megismerhető, sz mben azokkal az emberek-
kel, akiknek a lelk ben, szívében, agyában él.
Látszólag talán mé többet, mást is megtudunk
róluk, mint amit Cs hov az ő rafináltan sokrétegű

dialógusaiban sejteni enged. Frunzá rendezésé-
ben mintha a szereplők tudatalattija elevenednék
meg, vetülne rá a külvilágra. Vélhetően ezért a
nyomasztó, idillinek semmiképpen sem mond-
ható emlékképek, a gyerekkort idéző poros ka-
catok; ezért találkozik és beszélget több ízben
egy kislány és egy kisfiú képében gyermekkori
énjével a testvérpár, Ranyevszkaja és Gajev;
ezért jelenik meg nem csupán Ranyevszkaja
szavaiban, de a színpadi valóságban is halott
édesanyjuk alakja; és legfőképp: feltehetően
ezért közeledik egy óvatlan pillanatban Petya
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Trofimovhoz, meghalt gyermeke egykori tanító-
jához asszonyi fellobbanással Ranyevszkaja, s a
szöveggel ellentétesen talán ezért közeledik fizi-
kailag is egymáshoz Anya és Trofimov, miköz-
ben arról szónokolnak, hogy ők ketten fölötte áll-
nak a szerelemnek. Aminthogy Dunyasa is nyil-
ván ezért fetreng magát felkínálva Jasával, aki
viszont éppen arról prédikál, mennyire nem úri
dolog, ha egy nő csak úgy odadobja magát vala-
kinek. Kendőzetlenül megmutatkoznak tehát
minduntalan az ösztönök, a vágyak, de ettől nem
tudunk meg többet, mást a szereplőkről, mint ed-
dig, csupán egyértelművé redukálva rágják a
szájunkba egy lehetséges értelmezés néhány
morzsáját. Mert hogy mi következik ezekből a
mozzanatokból a darab egészére vonatkozóan -
erre nincs utalás. Ahogyan arra sem, hogy a
megszokottól eltérően a Peremartoni Krisztina
megformálta Varja miért nem emlékeztet a leg-
kevésbé sem egy vénkisasszonyságra ítélt zár-
daszűzre; miért veri ököllel, brutálisan az idő
előtt megjelenő s ezzel fájdalmas emlékeket fel-
kavaró Trofimovot; s hogy mit kezdjünk ezzel a
szöveggel ellentétben nem szánalmas külsejű,
nem pápaszemes, ellenkezőleg, Végh Péter
személyében villogó tekintetű, lobogó hajú Trofi-
movval vagy az alig leplezetten hideg és szere-
tettelen Ranyevszkajával? Netán az ő megjele-
nésük, viselkedésük is csupán a tudatalattijuk
megelevenedése volna? S a szertefoszló álom-
világ helyén örömmel ocsúdó, éledező realitás-
érzék maga a megtestesült „hurráoptimizmus"?
Kik ezek az emberek, honnan és hová tartanak?
No és mit kezdjünk emberileg a Sára Bernadette
játszotta, múlt és tán jövő nélküli karikatúrával,
Sarlottával, akiről csak éppen azt nem tudhatni
ebben az interpretációban, hogy milyen ember
karikatúrája, és főként hogy miért az? És akkor
az öreg Firsz, Sinkovits Imre kabátján fityegő
csengettyűket még nem is említettük.

Csak irigyelni tudom a színészeket, akik -
meglehet - választ kaptak ezekre vagy hasonló
kérdésekre a próbák során a rendezőtől, amikor
„egy-egy emberi-színészi szerepsors a maga
gyökereit kereste" - ahogyan a műsorfüzetben
Ablonczy László fogalmaz. Nekünk maradnak az
ugyancsak itt olvasható magvas gondolatok a
darabról Strehlertől, Harag Györgytől, Brustein-
től, Fergussontól...

Csehov: Cseresznyéskert (Nemzeti Színház)
Fordította: Tóth Árpád. Diszlet- és jelmeztervező:
Grand Adriana m. v., Zeneszerző: Orbán György.
Dramaturg: Bereczky Erzsébet. Játékmester: Tatár
Eszter. Rendezte: Victor-loan Frunža m.v. Szereplők:
Béres Ilona, Hámori Eszter, m. v., Peremartoni
Krisztina, Fülöp Zsigmond, Csíkos Gábor, Végh
Péter, Mihály Pál, Sára Bernadette, Pathó István,
Bartal Zsuzsa, Sinkovits Imre, Tahi József, Botár End-
re, Kun Tibor.

Barry Kyle Zúzódása nem szerepelt a Buda-pesti
Kamaraszínház idei műsortervé-ben. Barry Kyle

nevét hiába kerestem a Világirodalmi
Lexikonban és a különböző Ki kicsodákban.
Hírlapi forrásokból derült ki, hogy
többesztendős liverpooli és yorki rendezői
gyakorlat után, a Royal Shakespeare Company
huszonöt esztendős újoncaként, be-
mutatkozásul vállalkozott a Sylvia Plath életéből
és műveiből általa komponált dokumentumjáték
megjelenítésére az 1973/74-es évadban. Az ős-
bemutatón a költő Három nő című rádiópoémá-
jával együtt bemutatott álomjáték hírét, előadá-
sának ötletét, majd húsz év után, az Izraelből ér-
kezett magyar vendég, az akkoriban még Angliá-
ban élő Pártos Géza hozta el Budapestre. Az ő
személye és a mű hőse (egyszersmind költői
szövegeinek szerzője) jelenthették a garanciát a
színháznak a merész vállalkozásra.

Merésznek nem a szerző ismeretlensége mi-
att mondanám a bemutatót, hanem mert költé-
szettől elforduló korunkban alig képzelhető el
veszélyesebb ölet egy (bármilyen emelkedett)
rendhagyó irodalomóránál. Veszélyforrást je-
lenthet az a körülmény is, hogy hiába vált a bos-
toni születésű, de Cambridge-ben (is) nevelke-
dett nagy tehetségű amerikai költőnő tragikusan
korai, önkéntes halála után legendahőssé - ez a
legenda Magyarországon csak kevesek élmé-
nye. Ami pedig az életrajzi dráma szövetének sú-
lyosabb részét alkotja: Plath lírája, érzelmek
fűtötte, démonokkal viaskodó, metaforikus
költészete - elmélyült olvasást követel, nem
pedig színpadot.

Erre utaltak annak idején az ősbemutató kriti-
kusai is, akik szerint a drámai dimenziókat nélkü-
löző, színvonalas felolvasás valójában nem
váltott ki olyan emóciókat, amelyek a
nyomtatott szöveggel való találkozás nyomán
megszülethettek (Time), Még Michael
Billington is meg-jegyzi - bár ő elfogadja és
dicséri Sylvia Plath
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„CSAK NEM AZ ÉLETEM ILYEN ÉRDEKES?"

BARRY KYLE: ZÚZÓDÁS

Pártos Géza


