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A kilencről ötfősre redukált zsűri kétszáz
produkciót nézett meg, és közülük nyolc
német és egy-egy osztrák, illetve svájci
előadást hívott meg a berlini találkozóra.
Az idén a klasszikus darabok voltak többségben.
A rendezők, akik között egyaránt jelen voltak a
nagy rendezőgeneráció és a fiatalok képviselői
(például Peter Zadek, illetve Stefan Bachmann
személyében), láthatóan nem akar-nak
társadalmi kérdésekkel foglalkozni. Az általam
látott előadásokban gyakran még a rendező
közlési szándékát sem éreztem. Az előadás sem-
mire sem akarta felhívni a figyelmünket, nem
akart semmi újat tudatni velünk, nem akart ben-
nünket pukkasztani vagy éppen megnyerni vala-
milyen ügynek, bár többször is voltunk
különböző kísérletek szemtanúi. Úgy tűnt, a
rendezők nem elsősorban a téma miatt nyúltak
az adott darabhoz, hanem mert színházi szem-
pontból olyan lehetőséget fedeztek fel benne,
amely fölöttébb izgatta őket. Az általam látott öt
előadás mindegyikében volt valamilyen különös,
rendkívüli esztétikai megoldás.
Az egyetlen előadás, amelynek, bár nagyon
visszafogottan, volt bizonyos társadalmi
üzenete: Arthur Miller Az amerikai óra című, a
hetvenes évek közepén írt darabjának David
Mouchtar-Samurai rendezte előadása a bonni
Schauspielhausban. A darab (német címe: Der
große Knall, A nagy robbanás) a nagy gazdasági
világválság idején játszódik. A rendezés kiemeli
a darabot ebből a korból, de nem teszi át
egészen a mába sem. A szereplők korhű
jelmezeket viselnek. A különböző helyszíneken
játszódó jeleneteket el-varázsolt kastélyra
emlékeztető, bíborkék, tükrös térben játszatja
Mouchtar-Samurai, amelynek ugyancsak
bíborkék padlóját fehér zsinórok osztják fel
négyzetrácsos alakzatban. Ugyanilyen ki-
feszített zsinórok tagolják a teret függőleges
irányban is. Elszórtan néhány bútor: egy pianínót
jelző fakonstrukció és néhány különböző méretű
(reális, illetve bababútor nagyságú) natúrszínű
támlás szék. A teret kétoldalt tükörlapok zárják
le. A lapok között ki-be járásnyi rés van. Minden
tükörlap mögött ruhatartó állvány, roskadásig
megrakva különféle ruhákkal. Ezek, mint később
kiderül, a szereplők jelmezei, akik egy-egy jelenet

végén itt mennek ki jelmezt váltani, és innen
jönnek be a következő jelenetbe. A nézők tribü-
nön ülve fentről nézik a játékot, mintha egy labo-
ratóriumi kísérlet szemlélői volnának.

A színen Lee Baum, a híres sportriporter
emlékezik vissza, hogyan élte meg tizennégy
évesen az amerikai jóléti társadalom
összeomlását. Emlékképei revüszerűen, rövid,
egymást gyorsan követő jelenetekben
elevenednek meg. Mouchtar-Samurai még azzal
is megfejeli a dolgot, hogy a jeleneteket
egymásba csúsztatja: még mielőtt az egyik
jelenet befejeződne, a következő jelenet
szereplői szemtelenül-szenvtelenül (civilként)
bemasíroznak a színre, és beállnak a következő
jelenet pózába. (A színészeknek gyakran kell jel-
mezt, illetve szerepet váltaniuk, mert tizenketten
játszanak harmincnyolc szerepet!) A rendező he-
lyenként kimerevítéssel is megtöri a játékot. Eb-
ben a mesterséges térben az emberek bábokként
mozognak és élnek, védekezésre képtelenül ki-
szolgáltatva a társadalmi folyamatoknak. (A
táncjelenetekben „fellépnek" ember nagyságú

bábok is.) Nem jellemeket látunk, hanem típuso-
kat. Emögött feltehetően az a gondolat áll, hogy
az emberek nem egyéni tulajdonságaik, hanem a
társadalom hibás működése miatt kerülnek nyo-
morult helyzetbe. Ezért nem hangsúlyozza a
rendező egyéni vonásaikat. Ezért teszi érzelem-
mentessé a különben szentimentális történelmi
tablót, és csupaszítja le a különböző elidegenítő
effektusokkal egy könyörtelen, tényszerű kép-
sorra. Szándéka világos: azt akarja megmutatni,
hogy ilyen társadalmi körülmények között mind-
ez bármikor újra előfordulhat. Szándékát meg-
értjük, ennek ellenére az egész olyan monoton és
erőtlen, akár egy képlet levezetése. Talán mert ez
a képlet már untig ismert, és ismerősek ezek az
emberi történetek is, akár elidegenítve, akár ér-
zelmesen előadva találkozunk velük. Én pedig
azon kapom magam, hogy már csak azt figyelem,
hogyan működik Mouchtar-Samurai színpadi
gépezete, ami mint kitaláció önmagában nem
érdektelen.

A hamburgi Thalia Theater előadásában is egy
kísérlet szemtanúi vagyunk, amelynek során ki
kell derülnie, hogy melyik nem az eredendően
hűtlen természetű: a férfi vagy a nő? Erről vitázik
kedvesével a herceg, miközben izzó testi szenve-
délyeket mímelve szerelmeskednek Marivaux A
vita című darabjában. A férfi, hogy minden két-

Jelenet az Arthur Miller-bemutatóból

S Z I L Á G Y I M Á R I A

RÉGI TÉMÁK ÚJ KÖNTÖSBEN
THEATERTREFFEN BERLIN '96



 VILÁGSZÍNHÁZ 

lsabelle Menke és Michael Neuenschwander a
Goethe-előadásban

séget kizáróan bebizonyítsa állítását, miszerint a
nők a természetüknél fogva állhatatlanok, elviszi
kedvesét egy helyre, ahol a herceg megbízásából
születésüktől fogva a világtól és egymástól elzár-
tan nevelnek fiúkat és lányokat. A herceg most
majd megmutatja: mi történik, amikor egy nő és egy
férfi életében először találkozik a másik nemmel.

A kísérlet színhelyét, a kies ligetet, melyen
patak csordogál keresztül, a fiatal Sven-Eric
Bechtolf színész-rendező előadásában egy kon-
téner-lakókocsihoz hasonló épület jelzi. Amikor a
herceg ledönti a nézőtérrel szemközti oldalát,
téglalap alakú, három oldalról bekerített, homo-
kos talajú üres teret látunk. A hátsó kerítésen egy
helyütt szűk cső vezet erre a térre. A csőből víz
csöpög, mintha patak csobogna. A homokban
szétszórva egy szabósági próbababa különböző
testrészei. A tér közepén körülbelül másfél méter
átmérőjű kút, eleinte észre sem vesszük, mert
kávája nem emelkedik ki a homokból. A három
kerítésrész mindegyikében átlósan nyíló kapu.
Megjelenik az egyik lány a nevelőnőjével. A
nevelőnő tükröt ad a lány kezébe. A lány most
pillantja meg magát először életében. Kíváncsi-

sága önmaga iránt egyre nő. Nem elégszik meg
arca szemlélésével, levetkőzik, hogy a kút víztük-
rében minél többet lásson önmagából. A
színésznő (Sylvie Rohrer) meztelenül is bámula-
tos természetességgel játszik. Az úgynevezett
fizikai színjátszás magasiskoláját nyújtja. Minden
porcikája remeg a kíváncsiságtól, ahogy meg-
érinti a vizet. Lágy mozdulataiban látjuk, hogyan
ébred saját szépségére, és testét végigtapogatva
hogyan jut el az önmagában való
gyönyörködésen keresztül a mintegy önmagával
való egyesülésig, amikor beugrik a vízbe, lubickol
benne, és élvezi annak simogatását. Szenzációs
színészi alakítás. A megjelenő fiút (Azor/Martin
Feifel) azért szereti meg, mert az belészeret. (A
két színész fantasztikus összjátékot nyújt.
Kíváncsiság, életkedv, öröm, boldogság
mozgatja őket, amely percre sem lankadó
játékukban, egymás testének mohó
felfedezésében nyilvánul meg.) Eglé önszeretete
és kíváncsisága olyan erősnek bizonyul, hogy a
később megjelenő másik fiút, Mesrint is akarja.
Kétségek, erkölcsi dilemmák fel se merülnek
benne. Még nem tart itt.

A fiatalokat alakító hat színész kiválóan játszik.
Nem gyermetegek, nem rokokósan finomkodók,
a bennük lejátszódó folyamatokat pontosan és
árnyaltan érzékeltetik. Az előadás legnagyobb
érdeme ez a kedvteli, lendületes és hiteles, állan

dó mozgásban levő játék, ahogyan a színészek a
figurák nárcizmusát megmutatják, ahogyan gyö-
nyörködnek a másik nemben, ahogy élvezik a
másikat, ahogy kipróbálnak mindent, amit lehet,
ahogy rivalizálnak egymással, veszekedve a lá-
nyok, haverian, erejüket kipróbálva a fiúk. A víz-
ben űzött játékok, erotikus közeledések, kerge-
tőzések, dulakodások és a homoksivatagban ví-
vott csaták soha nem válnak parttalan és öncélú
tombolássá, hanem mindig az adott tartalom
artisztikus kifejezésére korlátozódnak. Egzakt
koreográfia, de mégsem mesterkélt és művi.

A szerelem végül visszatéríti egymáshoz a
szerelmeseket. A hűség győz a hűtlenség felett.
Es amikor a herceg kísérletének szubjektumait
objektumokká akarja tenni, akik felett uralkodhat,
és vissza akarja őket küldeni a magányba, ebben
az előadásban a fiatalok védekeznek: megölik a
herceget. Egyszóval sikerült életet lehelni a 18.
századi darabba,, sőt ezzel a befejezéssel még
politikai dimenziót is adni a komédiának. Persze
a szerelemről mint olyanról azért nem tudtunk
meg újat.

Puntila úr, a földbirtokos csak részegen ember-
séges, józanul hatalmaskodó. Ettől környezete
borzasztóan szenved. Főként Matti, a szolgája,
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akivel részegségében barátjaként viselkedik, be-
avatja titkaiba, rábízza pénztárcáját. Aztán józan
állapotban, amikor visszavedlik földbirtokossá,
és büntetéssel fenyegeti Mattit, akinek számára
idővel egyre veszélyesebb Puntilát szolgálni,
mert minél inkább barátjának tekinti a földbirto-
kos részegen, annál nagyobb megtorlás vár rá,
ha kijózanodik. Matti így aztán egyik alkalommal
nem várja meg a következő kijózanodást, elhagy-
ja urát. Frank Castorfot, a „notórius klasszikus-
gyalázót", mint általában, most se érdekli az
eredeti mű. Ezért megszokott módszerét alkal-
mazza: ízekre szedi a darabot, kiszórja, amit ide-
jétmúltnak, túlhaladottnak ítél, s ama is érvényes
tartalmakat képekké komponálva mutatja meg.
Ez azt jelenti, hogy a verbális közléseket minimá-
lisra csökkenti, s lehetőleg mindent láthatóvá
tesz. Kevés eszközzel dolgozik, ezért mindennek,
ami a színpadon megjelenik, fontos jelentése
van. Castorf színázának nagyon fontos elemei,
mondhatni, előfeltételei állandó díszlettervező-
jének, Hartmut Meyernek absztrakt színpadi te-
rei. A képek megteremtésében e terek és a
színészek együtt játsszák a főszerepet.
Castorfnál az egyes képek nem következnek
egymásból, mégis tökéletesen zárt világot
alkotnak.

Meyer geometriai elemekből álló, jelenetről
jelenetre másként egymásba csúszó, forgó, ide-
oda mozgó és más-más színűre váltó díszletele-
mei között a hamburgi Deutsches Schauspiel-
haus Brecht-előadásának nincs osztályharcos
jellege. Ez a Puntila (Michael Wittenborn) nem
produkálja magát az ital okozta felfokozott ke-
délyállapotban, és csak egyetlenegyszer mutat-
kozik szörnyetegnek. Sokkal inkább kaotikus, al-
kotó nyugtalansággal van tele, gyakran melanko-
likus, amit feltehetően a világ állapota vált ki
belőle.

Matti sem a szokásos osztályharcos proletár-
figura. Fémkeretes szemüvegével inkább (ellen-
zéki) értelmiséginek tűnik. Peter René Lüdicke
plasztikusan és sok humorral ábrázolja a függő
helyzetben levő embert, aki bár néha fellázad, de
többnyire alkalmazkodik. Csak Fina, a szolgáló-
lány próbálkozik néhányszor óvatosan a „harc"
felélesztésével. Ilyenkor a színésznő még a kö-
zönséghez is fordul támogatásért. Hiába.

Castorf bevált módszere azonban ebben az
esetben nem jár meggyőző eredménnyel. Na-
gyon kevés az, ami a darabból így megmarad, s
abból sem igazán tud mit kihozni. Puntila csábí-
tási és eljegyzési akcióiból slapstickszámokat és
bohócjeleneteket csinál. Az eljegyzett kurgelai
hajadonokat férfiakkal játszatja. A közönséget is
bevonja a játékba: a cselédpiaci jelenetben Pun-
tila a nézőket veszi szemügyre, és vizsgálgatja,
vajon megfelelnek-e a posztra. Közben a reflek-
torok a nézők arcát világítják meg.

A Dessau-dalokon kívül sokféle zene (Beatles,
Tom Waits, Rózsalovag-keringő, Eisler harci da-

lai, francia sanzon, Eric Satie) segíti ennek a
sarkából kifordult világnak a megjelenítését.

Az optimista Epilógust Matti távolságtartással
mondja. Mögötte, a feje fölött Puntila gúnyosan
győzelmi jelet mutat, mintegy kommentálva Matti
szavait. Az Internacionálé eltévedt dallama át-
megy az AII you need is love-ba...

A polgári rend és az egyén érzelmi és szexuális
vágyai közti ellentmondás az alaptémája a Goe-
the Vonzások és választások című regénye alap-
ján készült kollázsnak. A nyitott színpadon üres
teret látunk, amely hátul kis színpadnyílásba tor-
kollik, mögötte keresztfolyosóval. A folyosó
szemközti oldalán, középen (ez a falrész zárja
az egész teret) csukott ablak és ajtó. A színen
egyetlen bútor: egy empire kerevet. Hermeti-
kusan zárt világ. Fiatal nemesi pár otthona. A
férj, Eduard nemrég jött meg a háborúból.
Felesége, Charlotte arról ábrándozik, milyen jó
lesz végre együtt lenni férjével. Kettesben, nyu-
galomban...

Kisvártatva a férj bejelenti, hogy ifjúkori barát-
ja, egy százados szeretne egy időre hozzájuk
költözni. A feleség először határozottan ellenzi a
dolgot, majd kompromisszumot kötnek: ha a férj
barátja jöhet, akkor jöjjön a feleség unokahúga
is. Az idilli környezetben, a külvilágtól elzárkózva
a férj lángra lobban az unokahúg, Ottilie iránt, aki
viszonozza érzelmeit; a férj barátja pedig bele-
szeret a ház asszonyába. A nő egy ideig vissza-
utasítja, később-igaz, inkább bosszúból, sértett
büszkeségből - mégis lefekszik vele, teherbe
esik tőle, és megszüli gyermekét. A gyereket az
unokahúg elejti, s az meghal. Ezután a lány örök-
re lemond szerelméről. Vége.

A zürichi Theater Neumarkt nevű szabad szín-
házi társulás nem a regényt adaptálja színpadra,
hanem annak alapján egy folyamatot ábrázol.
Stefan Bachmann Castorfhoz hasonlóan képe-
ken keresztül mutatja be az utat, amelyet ez a
négy ember bejár. Bachmann szánalmasaknak és
nevetségeseknek láttatja őket, már külső megje-
lenésükben is: egyszerű szabású, nyakig begom-
bolt, karcsúsított ruhát viselnek a nők, egyenru-
haszerű öltözetet a férfiak. Mindegyik posztóból
készült, ezáltal kissé merev tartásúak, ahogyan
merev a figurák tartása és frizurája is. Megjele-
nésük merevségében lelki-szellemi merevségük
tükröződik, amely a fennálló társadalmi és erköl-
csi rendben való feltétlen hiten alapul. A rendező
azt mutatja meg, hogyan oldódik lassan merev-
ségük, miközben feltámadó érzelmeik szinte
szétfeszítik őket; hogyan küzdenek önmagukkal, a
belőlük kiszabadulni akaró vággyal, amelyek
lassanként mégis leigázzák őket, s amelyeknek
végül is engedelmeskednek; s a szörnyű halál-
eset után miképpen térnek vissza önmaguk bör-
tönébe.

A vitához hasonlóan itt is a vágy és a szerelem
születésének lehetünk tanúi. A laboratóriumi kö-
rülményeket itt a kastély zárt világa jelenti. Csak-
hogy benne minden ironikus színezetet kap. A
százados például úgy próbál közelebb kerülni a
ház asszonyához, hogy segít neki felmosni a
padlót. Szertartásosan és gyengéden csavarja ki a
törlőrongyot, és teszi a felmosófára. Vagy ami-
kor a kertben virágot szednek, ez a színpadon
úgy fest, hogy az egyik pár szétdobál a kertben
egy csomó művirágot, amelyek hegyes végükkel
belefúródnak a talajba. Ezt a műveletet olyan
édelegve végzik, mintha virágmagokat szórná-
nak a földbe; a másik pár pedig úgy szedi fel
ezeket a virágokat, mintha friss virágokat szakaj-
tana. Ottilie születésnapján aztán felbomlik a
rend ebben a kis világban. Eduard kis piros kof-
fert ajándékoz a lánynak, és szaxofonjátékkal
köszönti fel. Mindeközben egyértelműen kimu-
tatja érzelmeit. Aztán a zsinórpadlásról leeresz-
tenek egy hatalmas ventilátort, előtte fóliafüg-
gönnyel. A gép irtózatos zajjal beindul. A fóliát a
felkavart levegő dagasztja. Charlotte és a száza-
dos próbálja megfékezni az elszállni akaró leplet.
Olyan kétségbeesetten küzdenek ezzel a külső
erővel, ahogy saját vágyaikkal. S ahogy egyre
jobban elgyengülnek a széllel folytatott küzde-
lemben, úgy adják meg magukat - egymásnak.
Ottilie közben a kofferjét ölelgeti. Eduard a kere-
veten állva szaxofonozik. Nagyon erős hatású kép.

Cseresznyéskert. Peter Zadek bécsi, Akademie-
theater-beli előadásában alig látunk belőle vala-
mit. Amikor reggel kinyitják a kertre néző ablakot,
valamiféle paravánra festett cseresznyefaágak
tűnnek elő. A múlt itt nem jelenik meg a maga
fájdalmas szépségében. A gyerekszoba, ahol
Gajevék megérkezésük után összejönnek, kicsi,
kopott és sivár. A szalon, ahol Ranyevszkaja az
estélyt adja, szintén elég nyomorúságos állapot-
ban van.

Zadeket láthatóan csak a figurák és kapcsola-
taik érdeklik. Legesleginkább Ranyevszkajáé és
Lopahiné. Ok az előadás központi figurái. Zadek
olyasmit mesél el róluk, amit eddig talán még
soha senki. A darab szociális aspektusai nem
foglalkoztatják, az ő értelmezésében ez a család
már régen széthullott. Mindenki éli a maga életét.
A kert eladásával már csak összetartozásuk illú-
zióját vesztik el, ezért nem élik meg olyan tragi-
kusan. Valami elmúlt, de az élet megy tovább.
Változnak az idők, változnak a tulajdonosok...

Ranyevszkaját Angela Winkler (a Katharina
Blum elvesztett tisztessége című film hősnőjének
szerepében ismerte meg a magyar közönség)
alakítja. Nagyon finom jelenség. Elegánsan
öltözködik, de nem hivalkodóan. Vállig érő barna
haját jobb oldalra tűzve hordja. Ettől lénye vala-
hogy még különösebbé, rejtélyesebbé válik. Hal-
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kan, visszafogottan beszél. Szavaiból melegség,
szeretet, megértés árad. Viselkedése, mozdulatai
belső fegyelmezettségről tanúskodnak. Bár lát-
szólag aktívan részt vesz a társasági életben,
lélekben, gondolatban igazából máshol jár - biz-
tosan nem Párizsban maradt szeretőjénél. Úgy
tűnik, Ranyevszkaja egyszerűen nem mer szem-
benézni a valósággal, állandóan menekül előle, s
ez nála ebben a lebegésben, ebben az egyidejű
ittlétben és nem jelenlétben nyilvánul meg. Es
még valamiben. A férfiakhoz való menekülésben.
Nagyon diszkréten, de szinte minden férfira kiveti
hálóját - egyfajta önigazolásként s egyszersmind
a figyelem elterelésére. Legfeltűnőbben ez az
estélyen látható. Lopahin és mások is számtalan
tanáccsal ellátták már, hogyan menthetné meg a
cseresznyéskertet. Ranyevszkaja, mint mindig,
most sem akart szembenézni a tények-kel, nem
hitte el, hogy a vég bekövetkezhet. S amikor az
estélyen hírül hozzák, hogy Lopahin megvette a
birtokot, szinte hisztérikus rohamot kap, és
megpróbálja elcsábítani Petya Trofimovot.
Annyira finoman, diszkréten és óvatosan
csinálja, hogy Petya teljesen összezavarodik.
Nem tudja eldönteni, hogy az asszony valóban
kezdeményez-e, és hogy ő mit tegyen ebben a
helyzetben.

Ranyevszkaja gyámoltalansága minden férfi-
ban felkelti a védelmezői attitűdöt. Lopahinnal
szemben is kétértelműen viselkedik. Úgy öleli át,
úgy fogja karon, minta szerelmét, de mozdulatai

értelmezhetők a társadalmi hovatartozásra fittyet
hányó nemesi vagy baráti gesztusként is. A férfit
mindenesetre alaposan összezavarja. Lopahin
ebben az előadásban nem azért nem kéri meg
Varja kezét, mert olyan tuskó és bumfordi, ha-
nem mert szerelmes Ranyevszkajába, vagy leg-
alábbis erősen vonzódik hozzá. Persze ezt csak
sejteni lehet, mert erről soha nem hangzik el
egyetlen szó sem, de Lopahin viselkedésében
számos jel utal rá.

Zadek igen összetett figurának láttatja Lopa-
hint. Josef Bierbichler megformálásában a job-
bágyivadékból lett gazdag kereskedő vaskos
testalkatú, kissé elhízott férfi. Elegánsan öltözött,
de arca borostás, haja ápolatlan. Óvatoskodva és
feszengve, kissé ügyetlenül mozog finom polgári
öltözetében. Nem titkolja, nyíltan megmondja,
hogy kellemetlenül érzi magát ilyen elegánsan;
csak hát igyekszik megfelelni a társadalmi
etikettnek. Így aztán hol a szokásokra, hol
önmagára dühös. Megfogadja például, hogy
ezentúl nem fog hadonászva beszélni, de
fogadalmát képtelen betartani. Jól ismeri a
jobbágyok, a polgárok, a nemesek világát és
értékrendjét. Világos képe van önmagáról is.
Büszke arra, amit eddig elért. Üzleti dolgokban
magabiztos, határozott, tudja, mit csinál, mint
egyén azonban szenved önma-gától, és idegenül
érzi magát az urak világában. A Gajev család
körében szenved talán a legjobban. Származása
miatt zsigeri módon alázatos velük, ugyanakkor
mint sikeres üzletember kicsit

le is nézi ezeket a tehetetlen, ügyefogyott, vagyo-
nukat elherdáló embereket, segítő szándékból
azonban mégis ellátja őket jó üzleti tanácsokkal, s
bántja, hogy azok átnéznek rajta. Ranyevsz-
kajára alázatos, gyermeki csodálattal tekint, sze-
relmes belé, de amikor az asszonnyal beszél, egy
helyben toporog, hümmög, és nem tud mit kez-
deni magával.

Ranyevszkaja valószínűleg nem is sejti, mi
játszódik le a férfiban. Ez a Lopahin nem bosszú-
ból veszi meg a kertet, inkább egyfajta szerelmi
vallomásnak szánja tettét. De amikor ezzel az
utolsó, kétségbeesett kísérletével sem sikerül
megnyernie Ranyevszkaját, tombolni kezd. Igy
válik teljesen érthetővé, hogy miért nem kéri meg
Varja kezét. Ugyanakkor ebben az előadásban
nem derül ki egyértelműen, hogy Varja (Eva
Mattes) valóban szereti-e Lopahint, vagy csak
józan belátás alapján cselekedne. Viselkedésé-
ben mindkét lehetőségre utalnak jelek. A
színésznő különben szinte eszköztelenül formál-
ja meg Varját. Ő a ház élő lelkiismerete, aki tisztán
látja a család helyzetét, és a maga (kicsinyes)
módján megpróbálja menteni a menthetőt. Oly-
kor csak megáll vagy leül, tartása, arckifejezése,
némasága vagy rövid megjegyzései mégis igen
beszédesek.

Zadek értelmezésében Jasa (Marcus Bluhm)
Ranyevszkaja szeretője. Itt nem egy Franciaor-
szágban piperkőc divatmajommá lett egykori fa-
lusi fiú jelenik meg, hanem egy dzsigoló. Ra-
nyevszkaja úgy karol bele és viszi el magával,
mint a tulajdonát, amiért megfizetett. Jasa az
egyetlen a férfiak közül, aki nem tart az asszony-
tól. Még a jelenlétében is mer más nővel édeleg-
ni. Ráadásul éppen egy szolgálóval. Ranyev-
szkaja nagyvonalúan elnézi neki.

Ulrich Wildgruber Gajevként életképtelen, to-
honya, ügyefogyott alak, aki állandóan zsörtö-
lődik. Megmosolyogtatóan szánalmas. Hozzá
hasonló Szimeonov-Piscsik, az eladósodott, be-
gyepesedett agyú földbirtokos, akit Martin
Schwab formál meg elbűvölően.

Az előadás legtöbb szereplője olyan kiváló
alakítást nyújtott, hogy az embernek az volt az
érzése, hogy a színész maga a játszott figura.
Bierbichler például maga a megtestesült
Lopahin. Mintha a más Cseresznyéskert-
előadásokban látott figurák csak „álszemélyek"
lettek volna, s most találkoznánk az igaziakkal.
Kár, hogy a Firszet játszó Hermann Lause nem
tudta szerepét ilyen szinten megoldani. Nála min-
dig érezhető volt, hogy játssza a szerepét. S
többször az is, hogy hamisan játssza.

Ulrich Wildgruber (Gajev) és Hermann Lause
(Firsz) a Zadek rendezte Cseresznyéskertben


