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C S E H O V : C S E R E S Z N Y É S K E R T
• Ú J S Z Í N H Á Z •

ÖRÖKZÖLD
CSERESZNYEFÁK

A Cseresznyéskert olyan, mint egy sokáig
érlelt, nemes bor. Ünnep ezt a darabot
játszani. Vagy rutin, mivel annyira
univerzális, hogy gyakorlatilag bármikor elő
lehet venni: működni fog, be fog válni.
Többnyire akkor veszik elő, ha a főszerepre
adódik színésznő, pontosabban egy színész-
nőnek adódik a főszerep. Modern színház-
ban nem beszélünk szerepkörökről, de a
színésznőknél mégis van egy olyan kor (nem
a naptár számít, hanem hogy ki hogyan
gyűrődik meg), amikor egyszer csak nehéz
rájuk szerepet találni, mert vagy már túl
öregek, vagy még túl fiatalok a női szerepek
többségéhez. Ilyenkor szokták eljátszani
Ranyevszkaját, a drámairodalom kisszámú
érett nőalakjainak egyik legbonyolultabbját.

Menczel Róbert díszlettervező utóbbi
munkái alapján a kipakolás specialistájának
tűnik. Ezúttal is a végsőkig lecsupaszította a
színpadteret, az előadás alatt tanulmányoz-
hatjuk az Új Színház technikai felszerelését,
ebben nem akadályoz sem kulissza, sem
függöny. A teret perspektivikusan fogja össze
egy hátrafelé keskenyedő fémszer-kezet

"álmennyezete". A hangsúlyozottan üres
térben magányos díszletelemek utalnak a
helyszínekre. Hiába barátságos önmagában
egy régi kályha, egy gramofon, egy
mélypiros kanapé, ha csak lebeg a fekete
űrben. Sőt láss csodát, a forgószínpad segít-
ségével némelykor keringenek is ezek a
bútorbolygók, viszonylagossá téve a szín-
pad bármiféle térbeli vonatkozásait. Ami
elöl volt, az lehet hátul is és viszont. A
további „lebegtetést" szolgálják a hangsú-
lyozottan mesterséges fények erős színei
vagy a hanghatások kiemelten nem valósá-
gos volta, mint például a második felvonás
igen hangos mű-madárdala. Az absztrakció
mindig csak egy lépésnyi, úgy van „hang-
szerelve", hogy ne éljen önálló életet a szín-
padi térelem, de ugyanakkor ne is illuszt-
ráljon. Csak úgy „legyen", dolgozzon a szí-
nész keze alá, halványuljon el mellette, hogy
a szereplők legyenek a figyelem
középpontjában: az arcok töltsék be a látó-
mezőt, és a kapcsolatokra koncentráljunk,
hiszen duettek szabálytalan füzérét teszi
elénk Csehov, többnyire ellentétpárokra
alapozva: gazdag-szegény, erotikus-aszexu-
ális, öreg-fiatal, sőt, koravén-örök gyerek és
így tovább. A röpke duettek úgy jöhetnek létre
az organizáció szempontjából, hogy Csehov
mind a négy felvonásban olyan helyszínt
használ, ahol nagy az átmenő forgalom,

bármelyik szereplő bármikor útba ejtheti,
ahogy a dolgai után jár. A semlegesre kom-
ponált térben viszont gyakran esetlegesnek
hat, ahogy felbukkan és eltűnik valaki. Mit
mászkálnak ezek ennyit, merül fel a kérdés,
mert kiküszöböltük az előadásban, hogy
honnan hová, a csehovi geometriából szelíd
kavargás lett. Meg aztán mivel az egész
színházat bejátsszuk, vagyis az egész létező
világ a szemünk előtt van, ugyan hová
lehetne innen kiszaladni, pláne ilyen sok-
szor. Persze ettől még meggyőző lehet a
térszervezés, ahogy többé-kevésbé az is,
néhol van csak félrehangolva az absztrak-
ció. Kis példák az elhajlásokra. Sarlotta
Ivanovna természetesen a kanapé mögül
varázsolja elő a lányokat, és kilátszana alul,
hogy ott lapulnak, ezért egy összetekert
szőnyeget tettek a kanapé alá. Nem azt
kérdezem, hogy minek van az ott, hiszen bál
van, „csavard fel a szőnyeget", vagy talál-
ható ezer magyarázat, csak ez a jelentékte-
len szőnyeg elkezd szobabelsőt festeni,
megszünteti az egyik legfontosabb dísz-
letelem sehová sem tartozását. Ranyevsz-
kaja fűszálat rágcsál a második felvonásban.
Nem lehet valami jó íze, mint a friss fűnek
szokott, ezt ugyanis a táskájában hozhatta
magával valahonnan messziről, hiszen
ebben az előadásban, ebben a szín-házi
térben nem nő fű, nem is nőhet. Máskor meg
az absztrakt kezd el szólózni: a második
felvonásban egy rafinált gerenda egyik vége
a forgószínpadon van alátámasztva, a másik
végét meg nem látni, ezért a furcsa
narancssárga szerkezet mindenféle
koreográfiákra képes, csakhogy éppen a
játék rovására.

Az esetek (elemek?) többségében azért
betartatik a színészi játéknak a dominanciája
és az „úgy vagyok jelen, hogy nem vagyok
jelen" díszletezési elv. Az előadás mindkét
részét előjáték vezeti be a függöny előtt, és
mintegy az előadáson belül megy fel a füg-
göny, ez már nem (csak) az Új Színház füg-
gönye. Ahogy nem csupán a színpadtér
hátsó ajtaja a második részben játszó ajtó
sem, bár az épület tartozéka marad, „köl-
csönveszi" az előadás. A hátsó ajtó olyan
hátul van a színházban, amilyen hátul csak
lehet. A nézőtérre kinyúló előszínpadnál
előbbre pedig nem lehet semmi. Alfa és
ómega. Méterben nem sok, de amúgy az
egész világ. Ács János rendező ezt a világ-
mindenségnyi távolságot használja ki arra,
hogy gondos operatőri munkát végezzen.
Igen precízen van plánozva az előadás,

átgondoltan vágja egymás után a különféle
plánokat, közeliket és távolikat. Zoomolunk
is, amikor egyik-másik szereplő hátrajátssza
magát, vagy éppen jön-jön-jön előre. Sőt
svenkelés is van, de nem a kamera mozog
(még szerencse, hiszen az a néző maga),
hanem a diszkréten és váratlanul működni
kezdő forgószínpad. Arcokról szól ez a film.
Mesterfokon komponálja az arcokat Ács
János, jól megmozgatja a nézőt, miközben
az végig a székében marad. Es ha már ezt is
unnánk, akkor meg azt találja ki, hogy a
dialóg egyik szereplőjének olykor elrejti az
arcát, így még jobban koncentrálhatunk a
másikra, ugyanakkor a színésznek összetett
feladatot kell megoldania, hiszen közvetve
azt is el kell játszania, ami a hanyatt fekvő
vagy a kanapé mögé került kolléga arcán
menne végbe.

Nem csak apró arcrezdülések adják az
előadást, legalább annyira fontosak az
emberi kapcsolatok heves fizikai megnyil-
vánulásai is. Simogatások, csókok, ölelések,
ölbe kapások. Munkába veszik egymás testét
a szereplők, de ez nem valami oroszos
szentimentálkodás, hármaspuszi meg
miegymás, hanem az érzelmek mintegy ki-
csapnak a szereplőkből, a cselekvés és a
lelki élet eggyé válik. Sokszor gondoljuk,
hogy most úgy megsimogatnánk, meg-
csókolnánk, szoknyaalányúlnánk valakit, de
hát ezer oka van, hogy miért nem tesszük.
Teszik bezzeg a Cseresznyéskert szereplői,
ők azonnal és könyörtelenül megteszik, amit
a legszívesebben mi is csinálnánk.

A Cseresznyéskertet könnyű rendezni. A

Cseresznyéskertet nehéz rendezni. Könnyű,
mert aktuális, hogy ne mondjam, örök.
Nehéz, mert nem lehet aktualizálni, nincs
rajta mit. Ács János az érzelmi íveket
munkálja makacsul, ezt a hallatlan kataló-
gust, hogy mi minden is hasogatja a földi
halandók szívét. Átgondolt munka, sok
helyütt a levegőből érezni, hogy megfogja a
közönséget, de bizony nem ritkák az
üresjáratok. Nem valami frappáns megál-
lapítás, de hát tényleg erőssége és gyengéje
is egyszerre az előadásnak a színpadiassága.

Csehov megengedte magának azt a luxust,
hogy tizenkét összetett szerepet írjon, itt
senki sincs egyféle anyagból gyúrva, min-
denkiben ott tombol a maga háztáji vihara.
Ács Jánosban nincs szufla tucatnyi tragédiát
színre vinni. Megnyilvánul szaktudás és
ízlés. Van rutin is bőven, ez sem feltétlenül
negatívum. Es van hiányérzet is. Szívesen
írnám azt, hogy vadabb Cseresznyéskertet is
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rendezhetett volna Ács János, de nem
írhatom. Hivatalból kénytelen vagyok
feltételezni, hogy ilyennek látta a Cseresz-

nyéskertet, hát ilyennek rendezte meg.
Pedig a nézőtéren ülve világosan érzem azt
az illetéktelen hiányérzetet, hogy egy-egy
jelenetben több lenne, de nem jön ki belőle.
Nem rossz, csak kevés. Nem kevés, csak
több lehetne. Nem más, hanem több.

Egy kvalitásos színházi elme sejlik föl,
akinek mintha nem lenne ereje megvalósí-
tani, amit elképzelt. Hiába a meglátásai, ha
elkóricálnak a színészek, akarattal vagy
önkéntelenül belehímeznek a jelenetekbe.
Nem a társulat és a rendező között feszülő
ellentétre gondolok, éppenséggel egy húron

pendül, szakmából dolgozik mindenki.
Megoldja. Kétségkívül jobban járunk, mint
ha dilettánsok produkcióját látnánk. Csak
nem értem, minek a műbalhé, hogy a
nézőket nézik szeretettel, mikor a
cseresznyefákat említik a darabban. Ha
mélyebbre mennének, akkor lenne csak
joguk így nézni engem.

Ranyevszkaja körül kering mindenki, ő a
középpont, de közben erőtlen figura, nem ő
mozgatja a dolgokat, éppen a passzivitásá-
val váltja ki őket. Kinn is vagyok, benn is
vagyok. Magatehetetlenségével képes
manipulálni ez a nő mindenkit. Gyerek, akit
pedofil módon megkíván a férfiak túlnyomó
része (látjuk is ennek bőven gesztusait az

előadásban). Gyerek, aki megöregszik, és
így duplán babusgatásra indít mindenkit.
Erotikus, gyermeki és öregedő. Takács
Katalinnak alkalmas alkat áll rendel-
kezésére Ranyevszkajához: van benne vala-
mi gyermeki és valami nagyon sajátosan,
nőiesen bohócos, eredendően esendő és
védtelen. Rém előnytelenül van ugyan
öltöztetve, de még így is meg tud nyilvánul-
ni mindez. Takács Katalin sokat „áriázik":
néha elbűvölően, néha hanyagul. Kijön
előre, lenéz a közönségre, és valahogy min-
denki azt érzi, hogy őt nézi (teszteltem elő-
adás után). Azon a bizonyos narancsszín
gerendán férfiak okoskodnak (nagyon
kidolgozatlanok a társadalomkritikai eszme-
futtatások, pedig csak kicsit kéne polírozni
rajtuk, hogy a mostani ökodumák és csat-
lakozási maszlagok álljanak elő belőlük),
belegabalyodnak a nagy kérdésekbe, míg
Takács Kati az előszínpadon hasal, premier
plánban az arca, nézi az ő cseresznyefáit
(minket néz), és magatehetetlenül boldog.
Ilyenkor érteni, hogy miért ajnározza-szol-
gálja mindenki. Takács Katalinnak van egy
jellegzetes búgó hangja, kicsit fátyolos is -
ezt szereti elővenni, és lehetne is rajta mit
szeretni, ha nem játék helyett venné elő.
Ezek a hanyag áriák, amikor búg. Érdekes,
hogy amikor sikeresen küzd meg egy
jelenettel, amikor a partnerekre koncentráló
játék van, akkor ezt a búgást mintha el-
vágták volna, nem olyan „dögös" a hangja.

Teljes univerzumnak tűnik a tizenkét
szereplő együttese, egy skála hangjainak.
Ezért könnyű és ezért nehéz kiosztani a
Cseresznyéskertet. Könnyű, mert az adott
társulat mindenféle alkatú és korú tagjainak
lehet benne feladatot találni. Nehéz, mert
pontosan kéne kiosztani mind a tizenkét
szerepet, amire viszont kevés az esély.
Pedig így együtt tizenketten, ahogy vannak,
az a hús költészete, és rímelniük kell
egymásra kilóknak, ráncoknak, ha valamin
kis változtatás esik, az az egész rácsszer-
kezetre kihatással van.

Persze még a kiosztásnál is fontosabb a
rendező figyelme. Az Új Színházban
Jepihodov mellé van osztva, Trofimov meg
telibe, de mivel a rendező kibontásukkal
nem sokat bíbelődött, Helyey László és
Schneider Zoltán egyaránt bocsánatkérően
tapodják a deszkákat, nem szeretnék tanács-
talanságukkal megzavarni az előadást,
próbálnak elvegyülni inkább, nem szem
előtt lenni. Nagy Zoltán megbízhatóan
drabális: trappol és zihál. Egri Márta utá-
nozza Ungár Anikó jellegzetes műmosolyát,
ami kizárólag Ungár Anikónak áll jól. Ok a
rendező mostohagyerekei, pedig mind a
négyükben lenne az előadás egészének
szempontjából fontos megjeleníteni való
mélytartalom.

László Zsolt Lopahinja enyhe mellé-
osztás. Jól játszik, keményen dolgozik, a
haját félcentisre vágatta, hogy „oroszosabb"
legyen, csizmát húzott (ez nyikorog, nem a
Jepihodové), arrogáns is, ha kell. De a sze-
méből értelem sugárzik, ezért nem elég
veszélyes Lopahinnak. Hamletet látom,
ahogy megpróbálja álcázni magát. Van
gyönyörködnivaló ezekben az erőfeszí-

Takács Katalin (Ljubov Andrejevna) és Botos Éva (Varja)
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tésekben is. László Zsolt Lopahinja nem
ormótlan, inkább suta. Ahogy a kezeit nézi,
már előbb is, mint figyelmeztették volna rá,
hogy milyenek. Ahogy nem tudja hova tenni
őket. Ahogy lassan számolja le a kölcsön-
adott pénzt, kényelmetlen helyzetbe hozva
ezzel Ranyevszkaját, amit Takács Katalin
szépen meg is játszik. László Zsolté az
előadás nagyjelenete is. Mondja, hogy forog
vele a világ, hanyatt fekszik (gyakoriak a
„földelemek" az előadásban), nem látjuk az
arcát, mikor kimondja a lényeget, csak a
fölébe hajló szörnyülködőkét. Meg-
nézi a kezeit, mielőtt megérinti velük a
birtokul szerzett földet, összegörnyed a
helyzet felfoghatatlanságának a
súlyától. Aztán táncolni kezd, csiz-
másan, nekivetkőzősen. A keringőt-pol-
kát felváltja a duhaj klezmer, László
Zsolt kitárja hátul a díszletszállításhoz
használt nagyajtókat, fehéren derengő
fényben táncol démoni sziluettje,
miközben Ranyevszkaja hisztérikusan
zokog. Lopahin előrejön, ölbe veszi, de
nem tudja, mit kezdjen vele, és hirtelen
mozdulattal Szimeonov-Piscsik kezébe
nyomja a magatehetetlen asszonyt.

Ahogy Takács Katalinban, úgy a
Gajevet játszó Szilágyi Tiborban is van
valami clown-szerű, valami örök
gyerek. Ketten nagyon gyámoltalanok
tudnak lenni együtt: Ljuba és Ljonya, a
két tesze-tosza, ahogy ülnek a
gyerekszobában porosodó kisbiciklin
meg hintalovon. Jaj, miért is kellett
felnőni? Szilágyi amikor ősz hajú
gyereknek tud látszani, akkor szinte
nincsenek is eszközei, akkor veszi elő a
(még egyszer hangsúlyoznám, hogy
nem rossz, csak) nem ide való gesztu-
sokat, amikor elbizonytalanodik a
szerepben. Ami komoly melléfogás (a
rendezőé is), hogy Gajev beszédeit
paródiának játssza Szilágyi Tibor,
aminek semmi, de semmi értelme. Hogy
Gajev érdekes figura legyen, ahhoz
egyértelműen az kell, hogy ő kiváló

szónok. A beszédei így is van-nak
megírva, nem rosszak az ő szó-
noklatai, csak nem a kellő helyen és időben
tartja meg őket.

A Cseresznyéskert lehetőséget ad a szín-
ház fiatal színészeinek is a megnyilvánulásra,
sőt, az idősebb kollégákkal előadott duettek
a „társulatépítésre", úgymond: a közös
nyelv, miegymás. Anyát Szimeonov-Piscsik
táncolni tanítja még a függöny előtt a
második rész elején. A hústorony rosszul
ejtett francia vezényszavakkal és az
ügyetlenül tipegő gimnazista: ennyi az
egész bál. Szívszorító. Aztán Ács János nem
tudja megállni, hogy a látvány kedvéért a
színház stúdiósai nagyon szép ruhákban
időnként át ne táncoljanak a színpadon,
pedig ez csak dekoráció, a dráma abban
lenne, hogy még csak postamester sem, csak
egy szerény házibuli. Cifra nyomor helyett
nyomorúságos cifraság. De nem, inkább üde
fiatalok lejtenek, nekik is kell valamit
csinálni a színházban. A Cseresznyéskert-
ben Anyát az Új Színház stúdiójának neveltje,

Topor Rita játssza, és nem is csak azért,
mert kellett egy vékony lány, egyrészt nem
is vékony, másrészt más előadás szerep-
osztásában is találkozhatni a nevével.
Valami üdítő nyíltság sugárzik Topor Rita
arcából, összes színpadi sutaságait fölszívja
a szerep: Anya sutaságaivá lényegülnek. A
szégyenlős védtelenséget fékevesztett
viháncolások ellenpontozzák.

Ebben társa Anyának Varja, és ha két
bakfist látunk tombolni, akkor pillanatokra
el is feledkezhetünk róla, hogy Botos Éva

is melléosztás. Más szerepekben bizonyította
már képességeit, most azonban csak küsz-
ködik, alkata és habitusa túlságosan messze
van ettől a szereptől. Kulcscsörgetés,
csípőre tett kéz - ennyi jelenik csak meg
Varja szintén bonyolultan megírt alakjából.
Kecskés Karina Dunyasaként tipikus
áldozat, szinte felkínálja magát Jasa sokszor
fizikai agressziójának. A bensőséges első
jelenetben pedig kismacska módjára göm-
bölyödik Lopahin ölébe, kár, hogy Jepiho-
dovval nem alakul ki semmilyen viszonya a
színpadon.

Mindhárom fiatal színésznő nagyon
igyekszik, és ebből adódóan jelenik meg
náluk a más kortársaiknál is tapasztalható
jelenség: „tolják az arcukat." Ez talán cen-
tiben is mérhető lenne, vagy a nyak elmoz-
dulásából, de inkább színészi magatartást
akar jelölni. A színész mint vizsgán meg-
felelni akaró diák, már előre kiteszi arcára a
küszöbönálló megszólalása teljes műsorát,

már idejében mutatni akarja, hogy készült,
hogy megvan a gesztus, és fél, hogy esetleg
nem veszik észre. Ezzel az arcozással azt
éri azonban el, hogy maga a mondat
fölöslegessé válik, mert már megtörtént
előtte (ráadásul görcsösen eltúlozva) a
színész arcán. Gyakran nagy igyekezetük-
ben lépnek is egyet előre (vagy toppantanak,
jaj) a megszólalások előtt.

Almási Sándor Jasájában van valami
igazán veszélyes, nem is nagyon leplezi a
hatalomvágyát. Az állógallér és a macska-

bajusz sokat segít a fiatal színésznek,
és maszk-jelmez hatását tovább fokoz-
zák a hirtelen váltások, a szögletesség a
mozgásában. Valahogy az az érzése az
embernek, hogy nagyobb léptékű
gazemberségek is kitelnek majd ettől az
alaktól, nem csak apró lopások meg a
Dunyasával elkövetett válogatott
undokságok, vagy hogy erotikusan
közeledik úrnőjéhez, meg is simogatja a
nyakát. Mindenkihez fenyegetően közel
megy, kifejezetten kekeckedik,
uralkodni akar.

A másik inas, az öreg Firsz
szerepében pedig Holl István minden
kín és fájdalom színpadi esszenciája.
Kicsit tipeg ugyan, de nem ebből a
közhelyből építi a figurát. Csak van és
szenved. Az arca egy orosz falusi
próféta arca, de mégsem orosz ruhát,
hanem nyűtt frakkot kapott. Pontos
mozdulatok, pontos mondatok. Es hogy
ne csak egyféle legyen a cse-
resznyéskert kísértete, egy kis színt
visznek bele. Jasa gonoszkodva tán-
coltatja Firszet a báli zenére, aztán
Dunyasával táncol az öreg, és egy pil-
lanatra belefeledkezik az örömbe, és
végül inkább magáról, mint Dunyasáról
jegyzi meg nagy szeretettel: „meg vagy
te kergülve!" A negyedik felvonást Holl
István az előszínpadon alussza át, a
távozók után becsapódó ajtó zajára riad
fel. Emelkedett zárást ad az előadásnak
az a koncentrált mód, ahogy az ajtó
bedeszkázásával
járó kopácsolás közepette Holl István
megteszi ezt az életútnyi távolságot az

előszínpadtól a hátsó ajtóig, hogy végül
mintegy menedéket találjon azon a kis-
széken, amelyikkel az előadás kezdődött
Lopahin és Dunyasa jelenetében.
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Firsz: Holl István (Koncz Zsuzsa felvételei)


