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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
• K O L O Z S V Á R •

PENÉSZESKERT
A belépő nézőt egy fel-alá sétáló, gon-

dolkodó figura fogadja: Lopahin, könyvvel a
kezében várja a hazatérő Ljubov Andre-
jevnáékat. Mintha az előadás megkezdése
előtt birtokba vette volna a teret - talán már
készül a birtok megvételére. A hatalmas
szoba (kétszer nagyobb a stúdió-előadás
nézőterénél) ajtaja-ablakai bedeszkázva,
mintha a házban semmilyen élet nem folyna.
A teret középen, kétharmados mélység-ben
faldarab töri meg, benne ablakkeret - a kint
és bent fogalma már első pil-
lanatban viszonylagossá válik, a
megjelenített világ elveszti egyér-
telműségét. A reális és stilizált ele-
mek vegyülnek, s a rendező az elő-
adás folyamán mindvégig megtart-ja
ezt a kettősséget (is).

A falak penészesek, rajtuk sza-
kadozott tapéta, időről időre pereg a
mész. A Gajev szekrénymono-
lógjához betolt szekrény is szánal-
masan rozzant bútordarab, oldaláról
foltokban pattogzik a piszkos-fehér
festék (akárcsak a másik
bútordarabról, a kiságyról). A le-
pusztultság, a tönkrementség nem-
csak a ház belsejére, hanem a falain
túlra is jellemző: amikor Varja
kinyitja az ablakot, a szél kavargó
fehér port fúj be rajta - erre mond-ja
Ljubov Andrejevna, hogy „Akkor
(tudniillik a gyerekkorában) is ilyen
fehér volt minden...". A cseresznyefa
virágainak helyét átveszi a málladozó
fehér tapéta és a minduntalan hulló
por. Azonban a rafinált (és
mindvégig szép) világításnak hála, a
hulló por
árnyékaként a falakon megjelennek a hulló
cseresznyevirágok is. A ház úrnőjére való
várakozás közben a kétbalkezes Jepihodov
néhány kétméteres faággal érkezik, mond-
ván: „Ezt a csokrétát a kertész küldi." Ez a
világ akkor fordul teljesen a visszájára,
amikor Firsz átsétál a színen, kezében a
farkánál fogva döglött patkányt lógat, mi-
közben azt mormogja: „Ha én nem lennék,
ki tartana itt rendet?"

Vlad Mugur komikus elemekben sem
szűkölködő előadásának világa kiürült,
elértéktelenedett. A megjelenített idő itt nem
az a pillanat, amikor a régi, lejáróban levő
értékrend helyét átveszi egy új: itt már
egyértelműen az új világrend dominanciájá-
val van dolgunk. Mindaz, amit a cseresz-
nyéskert jelent, már csak néhány tévelygő
alaknak lehet fontos; a gyerekkor, a meg-
halt kisfiú, az egykori zamatos aszalt

cseresznye, az Akadémiai Lexikon szócikke
már a múlté, a jelent egyértelműen a pénz
határozza meg. Ennek az új világnak az
embere Lopahin, aki a végén sem nevezhető
igazán győztesnek, hisz a színen egyetlen
pillanatig sincs ellenfele. Parcellázási aján-
lata is csupán a Ljuba iránt érzett (az
előadásban mindvégig nyilvánvaló) szerel-
méből fakad. Még az is kétséges, hogy a bir-
tok megvételével nyert valamit: amit vett,
csupán romhalmaz. Számára a kertnek az ad

értéket, hogy általa megerősítheti a státusát.
„Ha most az apám meg a nagyapám felkel-
hetnének a sírjukból, és láthatnák, mi lett az
ő Jermolajukból. (...) Jermolaj megvette a
legszebb birtokot, amelyiknél nincsen szebb a
földkerekségen" - mondja az árverés után
arról, amiről eladdig így nyilatkozott: „A
nagyszerű ebben a kertben csak az, hogy
olyan nagy."

Ebbe a leromlott világba érkezik haza
Párizsból Ljuba (Stief Magda). Azonnal a
középpontba kerül, körülrajongják, óvják,
mint valami kisdedet. Nem említik neki,
hogy a kert az adósságok miatt elveszőfél-
ben van (nem mintha nem tudná), sőt, Petyát
is távol akarják tartani tőle (nem mintha az
egykori tragédia ezáltal meg nem történtté
válna). Ljuba pedig, akárcsak a kert: már túl
van a fénykorán. Erőtlen, fáradt, megtört
bohóc, akinek a világból épp

elege lett (na meg a pénzhiányból, amiről
tud ugyan, de képtelen megbirkózni vele,
így hát menekül előle), akit már csak a
pátosz hajt. Túlfűtötten szenvedélyes, ugyan-
akkor magába zárkózott figura: soha nem
lehetünk benne biztosak, mi az, amit érez,
mi az, ami igaz, s mi az, ami csak a nagy
játék része. (Elég arra a pillanatra gondol-
nunk, amikor „felismeri" Dunyasát - miután
Anya óvatosan a fülébe súgja a nevét -,
vagy amint keblébe rejti annak a levélnek a

felét, amit Gajevvel látványosan széttéptek.)
Az előadás során mindvégig magányos,
hiába rajongják körül családtagjai és a férfiak.

Más bohócszerű alakok is vannak a szí-
nen: a mindig reszkető, ideggörcs Dunyasa
(Kántor Melinda), a macsósága mögé bújó
Jasa (Hatházi András) vagy Sarlotta Iva-
novna (Borbáth Júlia), aki állandó bűvész-
trükkjeivel mintegy a világ hamisságát lep-
lezi le. Ezek a figurák annyiban különböz-
nek a ház úrnőjétől, hogy egyikük sem
annyira talajvesztett, mint ő.

Talán ez is oka annak, hogy a figura az
alakításban is eléggé elkülönül a többiek
(amúgy eléggé széles skálát felvonultató)
játékától. Csíky András lélektani realizmus-
sal felépített Gajevje élményszámba menő
színészi munka, akárcsak Senkálszky Endre
hasonló stílusban megalkotott öreg inasa, a
hagyományos értékrendet leginkább

Hatházi András (Jasa), Stief Magda (Ljubov Andrejevna) és Bogdán Zsolt (Lopahin)
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képviselő Firsz. A másik végletet (már ami a
stílust, nem a minőséget illeti) Hatházi
András egoista, státusát féltő, nagyképű
Jasája képviseli. Bíró József rendkívüli
intenzitással prezentálja Szimeonov-Piscsi-
ket, ezt a csak a pénz kategóriájában gon-
dolkodó, műveletlen, földhözragadt alakot.
Bogdán Zsolt Lopahin összetettségét mutat-
ja meg kiemelkedő alakításában. Sorolhat-
nám a többi színészt is, ám az előadás egyik
erénye az, ahogy a sokféle alakítás egységes
egésszé áll össze.

A hazatérés jelenete pergő
ritmusban zajlik. Erre azért is
szükség van, hogy ily módon
előkészíttessék a következő, sta-
tikus jelenet. Ez a ritmusbeli
pulzálás pontosan vonul végig az
előadáson, amelynek a precizitás
egyébként is sajátja.

Az első felvonásra a hazatérés
öröme mellett a pénz hiánya
nyomja rá bélyegét. Az adósságok
felemlegetése, az árverés
közeledtére tett megjegyzések,
Lopahin parcellázási terve, a Ljuba
nagyvonalú pénzszórásaira tett
megjegyzések, a ki-dobhatatlan
Szimeonov-Piscsik az állandó
kölcsönkérésével - mind-mind a
pénz dominanciáját
hangsúlyozzák.

A második felvonásban be-
hoznak a színre egy hosszú padot;
a Csehov által mezőnek leírt
helyszín ebben az előadásban
nyugodtan belefér a „szobába", itt
ugyanis nem egy helyiség-ről,
hanem egy elmosódott határú
világról van szó. Amint Lopahin
kiejti száján az „óriások" szót,
mindenki megmerevedik. Hosszú,
kínos másod-percek telnek el, a

szereplőkkel látszólag semmi nem
történik, s miután a feszültség
pattanásig
fokozódott, a jelenet ott folytatódik, ahol
abbamaradt: csakhogy tudjuk, valami köz-
ben megváltozott.

Fentről lefelé csüngő, leháncsolt fákat
engednek alá, a szereplők ezeket fogják,
ölelik. A vándor - girhes, meztelen fel-
sőtestű, hosszú hajú, penészes Krisztus-
féleség - hangtalanul vonszolja magát át a
színen, rezzenéstelen arccal nyújtja a markát
maga elé. Valahonnan fülsiketítő hang hal-
latszik, mint valami azonosíthatatlan, torz,
gépi halálsikoly. Firsz mondatából - „A
szerencsétlenség előtt is éppen így volt" -
katasztrófa közeledtére következtethetünk.

Az első rész zárójelenete Trofimov
(Dimény Áron) és Anya kettőse: a lány
kézen fogva vezeti a szerelemfölöttiségről
szónokló fiút, aki szemmel láthatólag inkább
a lányért, mintsem fennen hangoztatott
eszméiért rajong.

A harmadik felvonásban a színt egy bár-
sonyfüggöny osztja ketté, emögül hallatszik
a bálozók hangja. Hosszú ideig azt hisszük,
hogy míg a szereplők függöny előtti jele-
netei statikusak, a függöny mögött történik
valami. A függöny leszakításakor ébredünk

rá, hogy azon túl is ugyanaz zajlik: valami
kínos, kényszeredett pótcselekvés, mene-
külési kísérlet. Ez a bál nem ünnepi. A rizs-
poros parókában felszolgáló Firsz az egyet-
len, aki megpróbál stílusosan viselkedni. A
szereplők egymáson vezetik le feszült-
ségüket, egymást bántják.

Még a maszkjuk sem véletlenszerű. A
ház úrnője piros bohócorrot visel, a lányok
pedig egymás ellentéteként jelennek meg; a
szelíd, félénk, a világgal jórészt még

csak most ismerkedő Ánya kisegérként, a
határozott, irányító hajlamú Varja pedig
macskaálarcban.

Ljuba és Jasa kettőséről kiderül: itt
bizony minden alantassága ellenére a fiatal
inas a legtisztábban látó figura. Ő az, aki
tudja, hogy innen el kell menni, ettől a
világtól (a régitől csakúgy, mint az abnor-
málisan újtól) el kell szakadni: irány a
Nyugat, vissza Párizsba. E cél érdekében
mindent megtesz, képes akár megalázkodni
is. Ezért végül ő lesz az igazi nyertes.

Lopahin megérkezésekor elhangzik a
bejelentés: a birtok immár az övé. Ljuba
magába roskad, bohócorrát az egyik szemére
teszi, mintha még inkább elzárkózna a világ
elől, s nyekergő-vinnyogó, furcsa hangot
hallat. Az új tulajdonosból pedig elementáris
erővel tör ki az ünneplés, vállára veszi a
bőgőt, úgy húzatja, míg a megtört régi
tulajdonost a becsípett Anya vigasztalja.

Az utolsó felvonásban a bőröndök -
akárcsak az első részben a fatörzsek - szin-
tén fentről ereszkednek le. Vlad Mugur
ezzel egyrészt ismét az előadás színházi jel-
legét hangsúlyozza, finoman idézőjelbe téve

azt, másrészt pedig a sorsszerűséget, a fent-
ről való irányítottságot.

Mugur szigorúan betartja Csehovnak az
időre vonatkozó, Lopahin szájába adott
megjegyzését: „Húsz percen belül indulni
kell az állomásra." Ez is oka lehet annak,
hogy az előadásban a negyedik felvonás van
a legjobban meghúzva. A szereplők sietnek,
kapkodnak, idegesen rohangálnak, s mind-
ezt még hatványozza a kívülről hallatszó
rohanó léptek zaja; ebben a kapkodásban

már-már törvényszerű, hogy
Firszet egyszerűen ottfelejtik. Ez
már az új világ ritmusa.

Lopahin immár a ház uraként
van jelen, gazdaként pásztázza
szemével a teret, szervezi az
elutazást. Kimenetele előtt nyer-
sen, hidegen mondja: „Kérném,
hagyják el a házat!" Jepihodov
(Orbán Attila) Lopahin alkal-
mazottjaként, kezében aktatás-
kával jelenik meg. Ez ismét arra
enged következtetni, hogy az
előadás az értékek univerzális
válságának nagyon is mai prob-
lematikáját boncolgatja.

A szereplők már túl vannak a
birtok elvesztése utáni sokkon -
ha volt ilyen egyáltalán. Külö-
nösebb fájdalom nélkül hagyják itt
a házat, mindannyian vala-miféle
(reális) jövőt terveznek - úgy
tűnik, egyenesen nyertek a birtok
elvesztésével. Ez alól csak Ljuba
Andrejevna a kivé-tel, akiből
ismét előtör a pátosz: úgy kell
kivinni a szobából, miközben a
falakról tépi és ruhájába gyűri a
tapétát.

Az üresen maradt színpadon
a gyerekágy nagyon lassan

elkezd befelé mozogni, megáll,

majd kikecmereg belőle az öreg
Firsz. Mindvégig ott volt az el-

utazók szeme előtt, de táska-
halom tornyosult felette. Firsz körülnéz,

majd visszamászik a kiságyba, közben
mondja a zárómonológot. Számára már

nincs kijárat. Amikor befejezi mondókáját,
csönd lesz, majd csomókban kezd hullani a

falakról és a mennyezetről a mész és vakolat.
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Csiky András (Gajev) és Kali Andrea (Ánya) (Makara Lehel felvételei)


