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kciójelenetek motorja: Simon Andrea a nekiva-
ult nőstények csatájában olyan elementáris
ühvel nyisszantja le Tompa Klára addig megté-
esztő természetességgel viselt vendégcopfját,
ogy egy pillanatra tényleg megdöbbent. Simon
ndrea töredék pillanatok alatt képes érzelmi
áltásokra, sistergően energikus. A zárómono-

ógban szó szerint a marosvásárhelyi közönség-
ez fordul, és jól eltalált ritmusban, könnyesen-
elegen úgy képes elmondani az egyébként di-
aktikus szöveget, hogy azzal egy csapásra a
ézőtérre is kiterjeszti a színpadon addigra el-
ralkodó szeretetet.
Ritka szerencsésen passzol össze alkatban a

árom vőlegény triója is. Titta Nane a helyi menő
sávó, belevaló és agresszív. Kátai István felszegi
usafejét, szőkén, kék szeműen körülnéz: ki meri
z ő útját keresztezni, és már keresi is a kést.
sak ott bizonytalanodik el, hogy kibe szúrja
égül. Mert a legerősebb halászlegény is
ehetetlen a női fifikával és hisztériával szemben.
ocs-kor Lóránt ideális adottságokkal

endelkezik a behemót Beppe szerepéhez,
iköpött jóindulatú, szeretetre méltó
umburnyák. Sírós dühében kenyeret majszol,
s iszonyodik tőle, ha bármi-

ozgásjátékok, képi ötletek, szövegvariációk a
seresznyéskert témáira - ezt az alcímet lehetne
dni a Mozgó Ház Társulás előadásának. Hudi
ászló rendezése nem a Csehov-mű

nterpretációja, hanem a da-
abhoz kapcsolódó asszociatív etűdök laza lán-
olata. A rendező egy interjúban azt nyilatkozta:
iindulópontjuk a szöveg egy-két mondata,
egfeljebb egy-egy képe volt, ennél nagyobb
gységeket nem dolgoztak fel.
A produkció valójában három szinten zajlik. A

zínpad előtt tévékészülékek állnak. melyek az
lőadás teljes időtartama alatt (időnként elnémít-
a) az együttes tagjainak "drámapedagógia-gya-
orlatait" közvetítik: egy-egy szereplőt látunk, aki
gyes szám első személyben arról beszél - bele-
épzelve magát valamelyik Csehov-figura hely-
etébe -, hogy miképp élte meg a történteket,
ogyan emlékezik vissza rájuk, mit jelentett
indez neki. Az élőbeszéd pongyolaságait, ordító

özhelyeit tartalmazó kötetlen, improvizatív
egnyilatkozások azonosíthatóvá teszik ugyan

zt, hogy melyik színész melyikfigurát játssza (az

ben is döntenie kell, ilyenkor teljesen megzava-
rodik. Nem úgy Béres Attila fiókintrikus Toffolója,
ez a kedvesen sunyi, kölyökrókaszerű, kákabélű
figura, akinek minden grimasza ezt üzeni: kicsi
vagyok, segítsetek. A közönséget aktivizálja is,
hogy hozzájusson egy létrához, amivel aztán ő
és Bocskor Lóránt a némafilmek fénykorát idéző
burleszk-etűdöt mutat be, még eggyel beljebb
lopva magukat a nézők szívébe. Ahogy a chiog-
giai halászkolónia lakóit, úgy a marosvásárhelyi
színészeket is ugyanaz az elszánt igyekezet moz-
gatja: szeretni és szeretve lenni. A közönség
pedig kevésbé féltékeny, mint az olasz szerel-
mesek.

Carlo Goldoni: A chioggiai csetepaté (Marosvásárhelyi
Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulat) Díszlet-
jelmez: Labancz Klára. Rendező: Novák Eszter m. v.
Szereplők: Tatai Sándor, Balázs Éva/László Zsuzsa,
Simon Andrea, Bocskor Salló Lóránt, Kátai István,
Szélyes Ferenc, László Zsuzsa/Fülöp Bea, Kovács
Ágnes Anna, Tompa Klára, Györffy András, Béres
Günther Attila, Domokos László, Siklódi Ernő, Ördög
Miklós Levente, Koszorús Kálmán, Gyárfás József, Man
Alexandru.

eredeti helyzetektől merészen elrugaszkodó

színpadi játékból ez nem mindig derül ki egyér-
telműen), ugyanakkor látszólagos személyessé-
gük ellenére szinte semmit se mondanak a fel-
idézett alakokról, illetve a velük találkozó színé-
szekről. Ez a videofelvételeken hallható fásult,
színtelen beszédmódból, érzelemmentességet,
keresettséget sugalló metakommunikációból is
következik. Mintha civilek beszélnének úgy, hogy
közben rájátszanak civil közönyükre. Igy hát a
videobejátszásokból elsősorban az a hatalmas
távolság érzékelhető, amely Csehov és a mai
huszonévesek világát elválasztja. Mindez ironi-
kus idézőjelekkel látja el a Cseresznyéskert té-
máinak felidézését. Anakronisztikusnak, köz-
helyszerűnek, hiteltelennek hat az a világ, amely-
be a szereplők „beleképzelik magukat", ugyanak-
kor magukat a megnyilatkozókat is furcsának,
nevetségesnek érezzük, mert azzal próbálkoz-
nak, hogy egy számukra teljesen idegen (és ér-
dektelen) világ problémáiról beszéljenek.

Sokkal izgalmasabb viszont az előadás másik
két rétege, illetve ezek egymással való kapcsola-

ta. A színpad hátterében - a videobejátszások
tagadhatatlan jelenidejűségét ellenpontozandó -
századvégi orosz hangulatokat árasztó diaképek
jelennek meg. Ezek (hol közvetlenebbül, hol
áttételesebben) a színpadi történéseket is ér-
telmezik. Amikor a szájában sétapálcát tartó
kutyát látunk a képernyőn, a színpadon mozgó
szereplő is úgy viselkedik, mint egy kutya. Egy
másik képen piknikező társaság jelenik meg,
miközben a színpadon alsóruhára vetkőzött,
kucorgó alakokat látunk, akik kaotikus zajt csap-
va egymás szavába vágva „beszélgetnek". Ezt a
nyugtalanító, zavaros hangáradatot aligha
ellensúlyozhatja a háttér néma, mozdulatlan
békéje.

Mindez azt is jelzi, hogy a vetített képek elsőd-
leges funkciója nem a színpadi történések értel-
mezése. Inkább olyan valóságelemekhez hason-
líthatók, melyeknek váratlanul önálló életre kel a
tükörképük, és ebben a tükröződésben az eredeti
helyzet hirtelen egészen más fénytörésben, új
dimenzióba emelve mutatkozik meg. Azaz a dia-
képek ahelyett, hogy magyaráznák, inkább ki-
váltják, elindítják, indukálják a színpadi esemé-
nyeket. Mintha a szereplők arra tennének kísér-
letet, hogy leutánozzák, rekonstruálják a képe-
ken látható helyzeteket, pózokat, de végered-
ményében ez a „tükröződés" is kontrasztot te-
remt, „ellenképet" hoz létre: a nosztalgikus, ér-
zelmes, elmerengő vetített állóképekből groteszk
élőképek, bizarr mozgásjátékok alakulnak ki. A
háttérre vetített képen például békés családot
látunk: egy férfit és egy nőt, ölükben kisfiúval és
kislánnyal. A színpadon azonban ennek eltorzult
változata, jelenik meg: két fekete ruhás, ostobán
mosolygó felnőtt sátortetős kicsi házat fog közre,
ahol pici bábtestén valódi emberfejet „viselő" két
„gnóm" kuksol. Majd vált a dia, s a háttérben
mérleghinta tűnik fel. Ezzel egy időben - a
„sátortető" ötletes, gyors átrendezésével - a hinta
valóságos mása is megjelenik a színpadon. A két
hintázó nyakába azonban bőröndök sokaságát
aggatják a többiek, így a háttér sugallta önfeledt
játék a színpadon nehézkes, nevetséges
küszködéssé alakul. Egy későbbi diafelvételen
fehér ruhás lány ül kecsesen, kezét finoman az
ölébe ejtve. A színpadon viszont fekete ruhás,
férfias alkatú, „nagydarab" lány jelenik meg.
Komikusan tipeg ide-oda, majd lehuppan egy
ládára. Önkéntelenül is a képen látható pózba
helyezkedik. De az ő alkatához nem illik az
eredeti, természetes gesztus, amelyet tovább
ironizál az is, hogy a lány fehér pomponos fej-
pántot rak a homlokára. Majd megjelenik négy
fehér ruhás lány, mindegyikükön pomponos fej-
pánt. Groteszk, magakellető táncuk végképp bi-
zarrá teszi a háttérvetítés meghitt, naivan nőies
gesztusát.

Ugyanakkor az előadás etűdjei Csehov Cse-
resznyéskertjét is „tükrözik": többnyire a darab
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Útra készen...

Tánc a bőröndökben (Molnár Kata felvételei)
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valamely helyzetéből, időnként egy-két monda-
tából indulnak ki. Egy férfi egy szekrény mellé áll,
és Gajev mondatait ismételgeti („Te régi, derék,
tiszteletre méltó szekrény! Örömtől mélyen meg-
hatottan állok előtted..."). Aztán belelép a
bútorba. Mire két marcona alak megfogja a
szekrényt, ide-oda hurcolássza, forgatja. Közben
ki-kinyílik az ajtaja, és látjuk, hogy „Gajev" egyre
elképesztőbb helyzetekben - oldalra fordítva,
fejre állítva - rendületlenül csak mondja a
magáét. Közben megpróbál kimászni, kedvezőbb
helyzetbe kerül-ni, de a két férfi minduntalan
visszakergeti a faládába. Igy egyre inkább az az
érzésünk, hogy a szekrény valójában koporsó, és
a bizarr mondatok és mozdulatok az elvesztett
élethez való képtelen ragaszkodást jelzik..

Erre utal a színpadi játék kezdő- és záróképe
is: a bőröndökkel telezsúfolt térbe lassú, óvatos,
riadt mozgással szállingóznak be a meztelen
szereplők. Mindegyikük hoz magával valamit,
többnyire a figurára jellemző tárgyat (tálcát
kancsóval, csészékkel, javításra szoruló ruha-
darabot, kötőtűt, balalajkát, órát), de többük-nek
apró fatönk és kis fejsze van a kezében.
Valamennyien különféle tevékenységeket kez-
denek imitálni. Miközben szól a lehangolt ba-
lalajka, kimérten csattognak a fejszék a fatönkö-
kön. Aztán az inast játszó figura sorra megitatja
a teáskannából a szereplőket. A furcsa rituálét
határozott mozdulat zárja: egyszerre lendítik a
szereplők a karjukat a szájukhoz, mintha vodka-
ivást utánoznának. Ilyen felütés után morbid kí-
sértetjárásnak hat mindaz, ami a színpadi képek-
ben felidéződik. Például ül középen egy lány, s
Ljubov Andrejevna első felvonásbeli megszóla-
lásaiból összeállított mondatokat mond. Jobbra
két meggörnyedt figura áll, bal oldalon göndör
parókás lány fésülgeti a „főhősnőt". A fésűbe
ragadt hajtincs „Ljubov Andrejevna" kezére hull.
„Ó, halál! Ó, a kisfiam!" -- mondja riadtan. A
másik három figura szomorkásan bólogat, s köz-
ben szájukból hullanak a fogaik. Aztán a nőhöz
lépnek (talán hogy megérintsék, megnyugtas-
sák), de a kezükben maradnak „Ljubov
Andrejevna" végtagjai: kezei, lábai, lassan
szétszedik a testét, miközben ő tovább beszél.
Egy másik etűdben a háttérképen keringőző párt
látunk, a színpadon pedig lenge fehér ruhába
öltözött lányok jelennek meg, akik a bőröndökbe
állva lejtenek furcsa, magányos, egy helyben járt
táncot. Aztán megjelennek a sötét télikabátos,
kucsmás, kalapos fiúk, akik lassú, tipegő járással
„körülólálkodják" a lányokat, majd maguk is
belelépnek a bőröndökbe. Az így kialakult párok
lassú, némileg erotikus ringatózásba kezdenek.
Végül a fiúk lehúzzák párjukról a ruhát. Miközben
az összekucorodó, félmeztelen lányok eltűnnek a
színről, a fiúk a testetlen-né vált női
ruhadarabokkal kezdenek táncba. A zárókép
visszaidézi a nyitóképet. Most azonban

nem meztelenül, hanem télikabátba bújva kuco-
rognak a szereplők a bőröndökön. Miközben
fejszecsapásokat és vonatzajt hallani, ismét
megszólal a lehangolt balalajka. Előkerülnek a
régi tárgyak, csattannak a kis fejszék a kézben
tartott tönkökön. A középen látható földkupac
alól meztelen lány bújik elő, és Ánya mondatait
variálva megszólal: „Ez a kert már kiszáradt,
kiszáradtak az emberek is, a fák, az emlékek.
Öreg ez a föld is" - mondja, és közben földet
pakol a mellette heverő bőröndbe. „Majd ülte-
tünk új kertet magunknak, hisz egész Oroszor-
szág a mi kertünk. Csak induljunk el végre" -
mondja többször is a többieknek. „Menjünk!
Menjünk" - hajtogatja, de nem mozdul senki
sem. Lassan sötét lesz.

Érdekes képeket, hatásos mozgásötleteket,
erős effektusokat tartalmaz a Mozgó Ház előadá-
sa. A szétesés folyamatát, a pusztulás állapotát
érzékelteti. Erős atmoszférát közvetít. Valami
mégis hiányzik belőle. Tudjuk, hogy milyenvilág-
ról beszél, még sincs igazán világképe. Jelez
ugyan egy állapotot, de ezt a nézői empátia teszi
igazán jelenvalóvá. Az erőteljes vizuális hatások-
hoz, a pontosan komponált képekhez ugyanis
nem társul azonos minőségű színészi játék. Az
a bonyolult tükörjáték, amelyre az előadás vál-
lalkozik, csak akkor érhetné el a kívánt hatást,
ha pontosan érzékelhetnénk a szereplők státu-
sát, azaz ha a színészek egyszerre lennének
képesek megteremteni a felidézett figurákat s
közben kifejezni a hozzájuk való szemé-
lyes viszonyukat. A Mozgó Ház Cse-
resznyéskertjében azonban nem hatá-
rolódnak el egymástól igazán az alakok.
Kicsit mindegyik figura egyforma, lé-
nyegében valamennyi szereplő ugyan-azt
játssza, ezért megkülönböztethetetlenek,
egymásba mosódnak a szerep-körök. A
színészek a figurateremtés alapeszközeit
sem birtokolják, ezért rendkívül sok fals
elem kerül a játékba. Engem legfőképpen
az artikulációs problémák, a hangképzési
nehézségek zavartak.

Munkamódszerében és szándékában a
Cseresznyéskert szerves folytatása a
Mozgó Ház korábbi előadásai-nak. A
Jeanne d'Arc és a Romeo és Júlia (és
bizonyos értelemben a Beckett-dalok is)
a társulat tagjainak közismert témákhoz
fűzött színházi (ön)reflexióit tartalmazta:
a játék nem a felidézett világot
rekonstruálta, a szereplők nem ennek
kínálkozó szerepeibe helyezkedtek bele.
Épp ellenkezőleg: önmagukat mutatták
meg a választott témához való
viszonyukban. Groteszk etűdjeikben el-
eljátszottak az önfeláldozás, illetve a
férfi-nő kapcsolat kü

lönféle lehetőségeivel. Nem szerepeltek, hanem
énük szerepeit próbálgatták: olyan pózokat, játé-
kokat, „maszkokat", amelyek a feldolgozott té-
mákból következtek. Így hát nem színészeket
láttunk a színpadon, hanem elsősorban szemé-
lyes megmutatkozásra törekvő szereplőket, akik-
nek minden egyes gesztusából az sütött, hogy a
civil énjük is csak állandó szerepekbe zárva nyi-
latkozhat meg.

A Mozgó Ház mostani előadása ugyanezt a
hatást kelti, miközben szándékában túl is lép
korábbi produkcióin, hatalmas lépést tesz a
komplex színházi nyelvet használó kortárs szín-
ház felé. Ehhez azonban elengedhetetlen lenne az
alaposabb, elmélyültebb színészi felkészülés. A
minőségi ugrás ezen a téren azonban nem tör-
tént meg. Most is az ötletek, az önreflektív ele-
mek az igazán erősek. A személyes megmutat-
kozás igénye ebben az előadásban is túltesz a
színházi megformálás vágyán.

Cseresznyéskert (Mozgó Ház Társulás)
Zenéjét szerezte: Gévai Simon. Díszlet, világítás: Árvai
György. Hang: Barna Balázs. Dia: Hadley Kincade. Ren-
dezte: Hudi László.
Írta és előadja: Bársony Júlia, Birtalan Krisztina, Deli
Adrienne, Gévai Réka, Móninger Zsolt, Nagy Fruzsina,
Pereszlényi Erika, Sulykó Elzbieta, Szabó László,
Tabeira Iván, Vajna Balázs.


