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Emlékek a jelenből

Két Efrosz-rendezés

Háztűznéző
Anatolij Efrosz tavaly volt ötvenéves, így
nehéz továbbra is a szovjet rendezők
tiszteletbeli „enfant terrible"-jének tar-
tanunk. Ráadásul Don juanja 1974-ben

elnyerte a belgrádi BITEF nagydíját.
Vendégrendezésre hívta a Művész Szín-
ház (Roscsin : Szerelvény a hátországba
című darabját állította színpadra, amelyet
mi a Szovremennyik Színháztól láttunk) és
Ljubimov is, ami nem csekélység, ha
meggondoljuk, hogy a Taganka téri
színház tizenkét éves fönnállása óta ő az
első vendégrendező.

Gogol Háztűznézőjét 1963-ban már
megrendezte a Központi Gyermekszín-
házban. Most a Malaja Bronnaján újra
elővette a darabot, amelyet Gogol „egé-
szen valószínűtlen históriának" nevez, mai
olvasásban viszont a legszabályosabb
realista komédiának látszik egy Oblomov-
szerű hivatalnokról, Ivan Kuzmics
Podkoljoszinról, aki nem tudja el-dönteni,
hogy megnősüljön-e vagy se, és amikor
végül a többi kérővel szemben elnyeri a
szép kereskedőlány, Agafja Tyihonovna
szívét, az utolsó pillanatban megszökik az
esküvő elől.

A Háztűznéző előadása a kialakult
színpadi hagyományok - és a szerzői
instrukció - szerint úgy szokott kezdőd-ni,
hogy Podkoljoszin pipázgatva fekszik a
díványon, és komótosan morfondíroz az
idő múlásáról ; arról, hogy megint eltelt
egy karácsony, és még mindig nem nősült
meg. Időnként behívja a szolgáját,
megkérdezi tőle, hogy járt-e a szabónál,
aki az esküvői frakkját csinálja, a
suszternál, aki a cipőjét készíti, és hogy
vett-e hozzá megfelelő minőségű suvickot
... Azután tovább meditál a
házasságközvetítőről és arról, hogy nem
lehet ezt a dolgot elsietni, elvégre nem
kicsiségről van szó. Amikor pedig be-
indul a vígjátéki gépezet, és megjelenik
előbb a tüsténkedő közvetítőnő, majd a
segítőkész barát, azután föltűnnek a
kereskedővagyonra pályázó vagy egy-
szerűen csak ütődött kérők, a butuska
menyasszonyjelölt affektáltan kéreti ma-
gát, akkor innen már egy rutinos együttes
akár rendező nélkül is elboldogul a kimért
helyzet- és jellemkomikumi pá-

lyákon. Még a társadalomkritika is ki-
domborodhat az orosz élet mihasznáinak
és semmirekellőinek szatirikus rajzá-
b a n . . .

Mondani se kell, Efrosznál mindez nem
így történik.

Valerij Levental, Efrosz kedvelt dísz-
lettervezője nyitott színpaddal fogadja a
nézőt. Közepén fából készült, templom-
bejáratot imitáló, négyszögletes kapu,
cirkalmas virágdíszítéssel. A horizont-
függöny mögül ünnepélyes menet köze-
ledik pravoszláv templomi kórus zengő
hangjaira. Esküvő. Efrosz egy nászme-
nettel kezdi annak a darabnak az előadá-
sát, amely arról szól, hogy a háztűzné-
zőből nem lesz esküvő.

A menet közben a színpad elejére ért. A
zene egyre hangosabb; ünnepélyes
diadallal tölti be a színháztermet. Majd
hirtelen megszakad, a násznép hátat fordít,
mozdulatlanná merevedik, és ezzel
egyidőben a színpadot a magasban három
oldalról körülvevő mintás tapéta megtörik,
keskeny lemezekre válik szét, amelyek
távvezérlésre megfordulnak a tengelyük
körül, hogy szürkeruhás-cilinderes, siető
urak és könnyű homok-futók korabeli
metszetekre emlékeztető képét tárják föl.
Pár másodperc múlva a tabló újra
megelevenedik, helyreáll az eredeti kép, a
szereplők szétszélednek, és elkezdődik a
darab.

Podkoljoszin (Volkov) nyugtalanul, az
üres színpadon járkálva tűnődik az első
monológban. Nem eltunyult hivatalnok-
Oblomov, hanem jó megjelenésű és
jólöltözött „értelmiségi típus", akiben
nincs parlagiság, és egyáltalán nem
nevetséges, noha meglehetősen bi-
zonytalannak és határozatlannak látszik.
(Volkov a címszereplője Efrosz Don Juan-
rendezésének is.) Szavait alig érteni,
mintha magának beszélne, bár néha le-jön
a nézőtérre, végigmegy a páholyok előtt,
és a másik oldalon tér vissza a színpadra.
Máskor meg kimegy a kuliszszák mögé,
ott folytatja meditálásait, és csak néhány
másodperc múlva jön vissza. Hirtelen
izgalom vesz erőt rajta, bekiáltja szolgáját,
Sztyepant (Usakov), és úgy érdeklődik a
szabó meg a cipész után, mintha miattuk
elkésne az esküvő-ről. Azután folytatja a
járkálást. Ez a nekilendülés és lanyhulás
megismétlődik néhányszor.

Fjokla, a házasságközvetítő (Andria-
nova) hiába kérleli, hogy menjen el Agaf-
jához, a hónapokkal ezelőtt kiszemelt
menyasszonyhoz, Podkoljoszin még nem
határozta el magát. Kocskarjov (Kaza-

kov) elhatározza, hogy kézbe veszi az
ügyet, és ráparancsol barátjára, hogy most
azonnal induljon vele együtt a lányos
házba.

Megkezdődik a háztűznéző. A Fjokla
összecsődítette kérők mind jelen van-nak.
Jajicsnyica (Bronyevoj), akinek a neve
tojásrántottát jelent, és ezt a többiek
bánatos együttérzéssel veszik tudomásul, a
noteszában föllajstromozott hozományt
ellenőrzi. Zsevakin nyugalmazott
tengerész (Durov) kikötői kalandjait
meséli. Anucskin (Dorliak) finom-nak és
előkelőnek akar látszani. Megérkezik
Podkoljoszin és Kocskarjov is, és Agafja
(Jakovleva) szemrevételezi a
„választékot".

Ebben a jelenetben már nagyjából föl-
vázolódik az előadás témája: a házasság
vonzása és a menekülés a házasságtól.
Szélesebb értelemben nem is a
hazasságról van szó, hanem az
elhatározásáról. Arról, hogy változtassunk-e
az életünkön. És a bátorságról, hogy
merünk-e változtatni rajta. És ha
változtatunk, vajon jobb lesz-e? Vagy az a
jobb, ha minden marad úgy, mint eddig?
Ami viszont nem jó ..

Ezt a kettősséget fejezi ki a színpadkép
is, amelynek bal oldalára kis emelvényen
begördül Agafja szobája, jobb oldalán
pedig mindvégig ott áll egy könnyű ho-
mokfutó, belőle szállnak ki a kérők, de a
„félbevágott" kocsi továbbra s benn-
marad, nem zavarja az enteriőrt, hiszen
nincs is enteriőr, ennélfogva amikor
kávéval kínálják a kérőket, egyikük helyet
foglal a bricskában, és ott fogyasztja el az
italt. Agafja babaszobácskája mintás
tapétájával, virágaival, bodros
függönyeivel, kalitkában kani rival - vagy
a homokfutó és az otthontalan szabadság.
Ez a két választási lehetőség. Időnként
fölhangzik a templomi zene, időnként
kifordulnak a magasban a lapocskák a
szürkefrakkos-cilinderes, vala-hová siető
urakkal, egy pillanatra mindenki
megkövül, azután folytatódik a játék.

Nem kell azt hinni, hogy Efrosz ki-
szikkasztja Gogolt, és szatíra helyett ál-
mos melankóliába felhőzi a darabot. De a
komikum mögött fölsejlik a tragédia
mélyebb árnyalata. Kazakov csapott vállú,
zsokésapkás Kocskarjovjának rogygyant
eleganciájából, svihákságából, nagyvilági
blöffjeiből szomorúság árad. jakovleva
negédesen pöntyög mint Agafja, de
őszinte tanácstalansággal sorolja elő az
ágrólszakadt kérők jó tulajdonságait.
Voltaképpen mindegy, hogy kihez



megy hozzá, egyszerűen változtatni akar
az életén. És a kérők akármilyen komiku-
sak, esettségük szánalmat kelt. Nem is
riválisai egymásnak, inkább közösen
lépnek föl, segítik a másikat, leporolják a
ruháját, kihúzzák magukat akkor is,
amikor a riválist dicsérik.

Efrosz egy-egy némajelenetet iktat a
darabba, hogy kiemelje mondanivalóját.
A cselekmény két pontján, amikor Agafja
nem tud választani kérői közül, megje-
lenik egy kupec, és hatalmasra növesz-
tett, fehér kesztyűs kezét fenyegetően
emeli a társaság fölé - mintha „a másik
Gogol", a fantasztikus realista egy mű-
véből lépne elő. Tőle félnek. Agafja nem
akar kereskedőné lenni, a kiérdemesült
tengerész, az egzekutor, a francia
műveltségre kényes (noha műveletlen)
uracs pedig büszke rá, hogy „jobb em-
ber", de pénz nélkül, hozomány nélkül
mit sem ér a lelki nemesség.

Az egyik álomszerű betétből az is ki-
derül, hogy Agafja és Podkoljoszin von-
zódnak egymáshoz. Amikor végre ket-
tesben maradnak, többször is nekiru-
gaszkodnak, hogy a boldogság állapotába
hajszolják magukat: egymás szavába
vágva sorolják föl, hogy mi mindenben
(természetesen jelentéktelen apróságok-
ban) hasonlítanak, de hamar kimerülnek,
és tanácstalanul, szótlanul álldogálnak.
Azután Podkoljoszin mégis elhatározza
magát. Am Agafja egyedül maradva, az
első boldog perc után csüggedten töpreng
azon, hogy eddig csak élt, élt huszonhét
évet, de nem volt alkalma élvezni a
lányságát, a fiatalságát, most pedig
jönnek majd a gondok, a gyerekek ... Es a
gyerekek meg is jelennek, egymás után
hatan, körülveszik, ő meg lassan,
szomorúan ölébe vonja az egyiket, és
elkezdi ringatni.

Podkoljoszin is monologizál az életén,
amit most, íme, lezár, már nem tud rajta
változtatni, nem mondhat nemet, nem

szökhet el... Azután hirtelen gondol
egyet, és kiszökik az ablakon. A meny-
asszonyi ruhába öltözött Agafja csönde-
sen sírdogál, amikor kiderül, hogy vőle-
génye elszökött. Kocskarjov vigasztalása
elől elhúzódik; a mindeddig virgoncan
sündörgő fiók-Mefisztóban mintha meg-
ereszkedne a rugó: maga is megérzi az
egész próbálkozás reménytelenségét. A
szereplők az efroszi koreográfia szerint
lassan kóvályognak a színpadon, a hang-
szóróban fölerősödik Podkoljoszin tá-
volódó homokfutójának zaja, azután
hátulról lassan megint elindul az esküvői
menet, Agafja beáll a helyére, körülötte a
hat gyerek, mellette összetörten Podkol-
joszin, már nem a valóságban, hanem va-
lami furcsa álomban, de nem is fontos,
hiszen valóság és álom, házasság és ma-
gány, ünnepélyes esküvő és csapzott
nászmenet végül is nem különbözik egy-
mástól; szól az egyházi korál, a szereplők
előrejönnek, majd csönd támad hirtelen,
mindenki megfordul, fölbukkannak a
szürkecilinderes urak, az erősítőből a
lódobogás hallatszik, azután ismét zene,
Agafja kilép a csoportképből, visszaül a
karosszékébe, a virágkosaras-kanáris
szobácska hátrakocsizik, a szereplők
szétszélednek, a színpad sötétbe borul.

Amikor kivilágosodik, csak a fából
készült cirkalmas kapukeret áll ott,
ugyanúgy, mint az elején.

Zárójelben a Csehov-modellről
Már a Háztűznézőben is volt valami cse-
hovi Efrosz színpadán. A sorsuk megvál-
toztathatatlanságába belefáradt hősök. A
remény, hogy az élet jobbra fordul, és az
álmok szomorú elapadása. A kisiklottság
lírája és humora. Szánalom a te-
hetetlenek iránt és a kívülálló fölényéből
származó irónia. A döntési szabadság
megőrzésének látszata egy olyan helyzet-
ben, amely előre kimérte a sorsot, és

amelynek fölborítása a Csehov-hősöknél
hallatlan vakmerőségnek látszik.

A Cseresznyéskert Efrosz harmadik
Csehov-rendezése, de nem tudta a maga
Csehov-trilógiáját olyan gyors egymás-
utánban létrehozni, mint Horvai István. Az
1966-os Sirály után elkerül a Komszomol
Színház főrendezői posztjáról, s amikor a
Malaja Bronnaján két évvel később a
Három nővért állítja szín-padra, akkora
botrányt kavar vele, hogy az előadást le
kell venni a műsorról. Hét évig kell várnia
a Cseresnyéskertre, hogy azután
megrendezhesse - Ljubimov színházában,
a Tagankán.

„Efrosznak nincs szerencséje Csehovval"

- fogalmazta meg finoman egy moszkvai
ismerősöm.

Tíz év távlatából visszatekintve ma már
nyilvánvaló, hogy Efrosz Sirálya, együtt
Krejča egyazon évjáratú (1966-os)
nevezetes Három nővérével, megterem-tett
egy Csehov-modellt, amelyet megcáfolni
lehet, de megkerülni nem. A két előadás,
ha sok tekintetben különbözött is
egymástól, először szakított radikálisan a
Sztanyiszlavszkijtól származó melo-
dramatikus Csehov-képpel, hogy föl-
váltsa egy másikkal, amely keményen
fogalmazott drámai helyzeteivel, ideges
nyugtalanságával, illúziótlan szemléle-
tével sokkal jobban megfelel napjaink
színházról és társadalomról alkotott fel-
fogásának. Efrosz és Krejča nyomában tíz
év alatt elszaporodtak, még inkább
elszabadultak az önálló Csehov-értel-
mezések. Farce-ok, viharos tempójú ko-
médiák, kegyetlen groteszkek, előab-
szurdok jöttek létre, amelyek nemegyszer
annyira túlhajtották a gyermeki örömmel
föllelt motívumokat, hogy láttukra ta-
lányosnak mutatkozott: Csehovról van-e
még szó.

Ezek az előadások kivétel nélkül
Krejčára és Efroszra mutatnak vissza.

Annyi bizonyos, hogy Csehovot már
nem lehet a „régi módon" játszani. Még a
Művész Színház - hagyományait aggódva
őrző - műhelyére sem maradt hatástalan az
újítás, legalábbis Livanov 1969-es Sirály-
előadásának tanúsága szerint. Jefremov
1972-es búcsúrendezése a
Szovremennyikben (ő is a Sirályt állította
színpadra) pedig aligha született volna
meg Efrosz Sirálya nélkül.

Moszkva egyik friss Csehov-előadása a
Komszomol Színház Ivanovja, Zaharov és
Stein közös rendezésében. Itt már a
szereposztás is hivalkodóan tüntet az el-
szakadással a hagyománytól. A darab
orosz-szovjet előadásainak történetében

Agafja (Jakovleva), Kocskarjov (Kazakov) és Podkoljoszin (Volkov) a Háztűznézőben



valószínűleg először, a címszereplő nem
úgy jelenik meg, mint „az orosz Hamlet" -
ahogy az irodalomtörténészek agyon-
magyarázták. A rendezői gondolatmenet
formailag hasonló, mint a Háztűznéző-nél,
ha maga a folyamat a fordítottja is - és
persze az eredmény sem olyan jó. Efrosz a
Csehov Ivanovjánál nem kevésbé
agyonmagyarázott Podkoljoszin-Oblo-
movot váratlanul intellektualizálta, és egy
modern értelmiségi elidegenedett
vonásaival ruházta fel; Zaharov és Stein,
éppen ellenkezőleg, akkor fosztotta meg
Ivanovot hamleti és manfrédi pózaitól,
amikor még divatos ugyan, hogy a Cse-
hov-hősök korunk kérdésein töprengve
filozofikus arcot öltsenek, de úgy látszik,
már a demisztifikálás is divatba jön - így
aztán Ivanov pontosan Oblomovra kezd
hasonlítani.

Már attól is persze, hogy Leonov
játssza, ez a köpcös komikus, aki legutóbb
Sancho Panzaként aratott sikert. A
legtöbb, amit tehet, az, hogy a leg-
kevesebbet teszi: joviális lényét meg-
fegyelmezve, gyermeki ártatlansággal
engedi, hogy az egzaltált nők - Anna és
Szása - megsimogassák a fejét, és
Hamletet vagy Manfrédet lássanak benne.

Ez persze nagyon veszélyes, ha az előz-
ményei visszakövetkeztethetők is: Krejča
Ivanovjában a környezet hajszolta a
címszereplőt öngyilkosságba. Leonov
lvanovja viszont eleve alkalmatlanabb-nak
mutatkozik az életre - különösen
Csurikova hiperérzékeny, lefojtott hisz-
tériáját állandó ideges vibrálásban, vá-
ratlan hangulati váltásokban levezető
Anna Petrovnája mellett. A színésznő
játéka valóban kivételes, és ha a darab
címe nem Ivanov, hanem Sára Abramszon

volna, végig is lehetne követni a rendező
logikáját. Csak akkor az előadást be kel-
lene fejezni a harmadik felvonással,
amikor Sára azaz lvanovné, Anna Pet-
rovna - lassan kilépdel Lebegyevék sza-
lonjából, és áttűnik az örökkévalóságba.

De van még egy felvonás, éppen ebben a
szalonban, amely korábban már díszlet-
tervezőileg elmondta a darabot. Ugyanis a
színpad egyetlen lépcsőfokkal mélysé-
gében ketté van osztva, és a két félszín-
pad egymás tükörképe. Így amikor az első
felvonás végén a kettőt elválasztó függöny
fölmegy, a hátsó színpadon már folyik a
Lebegyev-szalon sürgölődése, majd a
szereplők átjönnek az elülső tü-
körszínpadra, és még egyszer ugyanúgy
eljátsszák a felvonás kezdetét. Mindez
hathatósan illusztrálja a vidéki élet egy-
formaságát, de - a társaság groteszk

rajzával együtt - csak illusztrálja. Arra már
nem szolgál kellő magyarázattal, hogy a
két fölhevült nő mit talál a szegény,
semmit sem értő Ivanovban, és hogy a
stupid társaság miért pusztítja el ezt a nála
semmivel sem különb, jelentéktelen
embert. Az öngyilkos lövés az esküvői
vendégek zárt gyűrűjében csat-tan el, és
Ivanov kettős sorfal között

támolyog a színpad elejére, hogy térdre
esve, kezét csodálkozón kifordítva, kérdő
tekintettel meredjen a közönségre.

Cseresznyéskert
Efrosz meghívása a Taganka téri szín-
házba meglepő. Tizenkét év alatt
Ljubimov nem hívott vendéget; egy
jelentéktelen előadáson kívül mindent
maga ren-

Anna (Csurikova) és Ivanov (Leonov) a Komszomol Színház Ivanov-eléadásában



dezett, nem is tűr meg környezetében
másik rendezőt. Ha viszont meghív
valakit, az csakugyan nem lehet más,
mint Efrosz. Ljubimov szellemi kapa-
citására vall, hogy legnagyobb riválisát
hívja meg oroszlánbarlangjába, és Ef-
roszéra, hogy idegen pályán is kiáll a
mérkőzésre. Kettejük között van rokon-
ság, ami mindenekelőtt a kemény, pontos
színpadi fogalmazáson, az érzelgősséget
következetesen távol tartó szemléleten,
az előadások zaklatott ritmusán, dina-
mikáján, képszerűségén és a színházjelleg
kidomborításán alapszik. A különbségek
is számottevőek természetesen, mégis
fontosabbnak látszik, hogy ez a két ren-
dező azonos színházi nyelven beszél.

Azon még érdemes lenne eltűnődni,
hogy két botrányos Csehov-előadás után
Ljubimov miért a Cseresznyéskertre hívta
meg Efroszt, ha nem tudnánk, hogy elő-
ször az Othellóról volt szó, amelyben ma-
ga Ljubimov játszotta volna a
címszerepet (a negyvenhat éves koráig
csak színészként ismert rendező
tizenhárom éve nem lépett színpadra),
Jágót pedig Viszockij. A próbák éppen
hogy csak elkezdődtek, amikor
Ljubimov elállt a tervétől, és
Shakespeare helyett Csehovot bízta
Efroszra.

Tegyünk kitérőt két mondat erejéig: az
elkészült Cseresznyéskert annyira nem
nyerte meg Ljubimov tetszését, hogy
összekülönbözött Efrosszal. A bemutatót
meg sem hirdették, egy aznapra ese-
dékes másik darab helyett tűzték műsor-
ra váratlanul, és azóta is csak el-elvétve
tűnik föl a repertoáron.

És most lássuk az előadást.
Levental fehérbe öltöztette a szín-

padot. A „gyerekszoba" enteriőrje ki-
bővül egy szürrealista látomással: hátul
középen, kis járást hagyva a fehér hori-
zontfüggönyig, fehér domb áll. Sír-
halom, fehér kősíremlékekkel, fehér
törzsű fákkal. Forgóra van építve, a négy

felvonásban más-más oldalával fordul a
nézőtér felé. Az elsőben kis teázóasztal
tartozik hozzá, a másodikban Ranyev-
szkaja karosszéke áll a domboldalon, a
harmadikban hosszúkás pad előtte, a
negyedikben pedig lépcsők vezetnek a
sírokhoz. A térkiképzés egyszerre tölti
be feladatát a szobabelsőkben és a sza-
badban játszódó jelenetekben. Bútor csak
a két kis babaszék a színpad két oldalán, az
ódon szekrény, amelyhez Gajev szónok-
latát intézi jobb hátul, az említett karos-
szék és a dombra vagy köré épített pa-
dok. (Alig használják őket, Efrosz szín-
házában ritkán ülnek le a szereplők.) A
fehér horizontfüggönyön halványan
festett óriási családi fotók. Előfüggöny
nincs.

Minden fehér. A virágváza, a bútorok,
a domb a sírkövekkel. Kétoldalt áttetsző
fehér tüllfüggöny zárja le a színpadot,
mindkettőt szélgépek lebegtetik finoman
az előadás egész ideje alatt. A jobb és bal
portálon egy-egy fehér ajtó, brokát-
függönnyel. Virágzó fák a dombon, vi-
rágzó ágak belógatva a rivalda fölé.
Fehérek a ruhák is. Csak Firsz frakkja
fekete, és Ranyevszkaja terít magára
fekete gyászköpenyt az utolsó felvonás
búcsújelenetében.

Az előadás kezdetén a félhomályos
színpadon a szereplők szoros csoportban
a dombon állnak, és halk gitárszóra éne-
kelnek. A játék az elpattanó húr fölerő-
sített, ijesztő hangjával kezdődik, és a
negyedik felvonás végén így is fejeződik
be. Még kétszer hangzik fel: darabbeli
helyén, a mezei kiránduláson, egymás
után, kis szünettel, fenyegetően.

A Cseresznyéskert Csehov legkérdése-
sebb darabja. Máig nem sikerült meg-
nyugtatóan eldönteni sem a műfaját, sem
azt, hogy Csehov pontosan mire szánta.
Sztanyiszlavszkij állítólagos félreértel-
mezése, amely nem vette figyelembe a
„komédia" megjelölést, hosszú évtize-

dekre meghatározta a darab elégikus
előadásmódját. Az utóbbi években, ért-
hető ellenpontként, túlsúlyba jutott a
harsányan vígjátéki, csaknem bohózat-
szerű fölfogás; egyre több rendező kezd-
te megkérdőjelezni a szereplők érzékeny
lelki tartását, távolságtartó irónia lopód-
zott az értelmezésbe, sőt sokan kisszerű
nyavalyáikat önsajnálatba bújtató finom-
kodóknak ábrázolták őket, akiknek. az
élete, a szertefoszlott múlthoz való ra-
gaszkodása merő önámítás és
abszurditás.

Ez a sok tekintetben termékeny szem-
lélet kimozdította ugyan a holtpontról a
Cseresznyéskert rendezői elemzését, de
nem tudott megbirkózni azzal az össze-
tett világképpel, amely Csehov utolsó
darabjának és késői novelláinak közös
jellemzője. Nevezetesen az értékek pusz-
tulásának és az új értékek születésének
dialektikájával, a túlélt múlt és a várt, de
bizonytalan jövő közötti őrlődéssel -
magával a csehovi tétovasággal, fájdalom
és öröm, kiábrándultság és remény, hit és
szorongás bonyolult érzéseivel.

Efrosz most arra tett kísérletet, hogy
közelebb kerüljön ehhez a csehovi világ-
hoz, és egyszersmind el is távolítson tőle,
általánosabb érvénnyel fogalmazva meg,
amit talál benne.

Kevesebb a kemény kopogás, az iro-
nikus groteszk, mint korábbi Csehovjai-
ban. Az egész előadást lírai nosztalgia,
lebegő költőiség, finomság és érzékeny-
ség hatja át. De tévedés volna azt hinni,
hogy Efrosz visszatér a Művész Színház
elomlóan poétikus, lomha és naturalista
hagyományaihoz. A Cseresznyéskert e l ő -
adása ugyanolyan vakítóan tiszta, szinte
bántóan éles fényben játszódik le, mint
egykor a S i r á l y é . A Taganka téri színház
színészei őrzik energikus lényüket. Nem
szépelegnek és nem érzelegnek - a pállott
enerváltság magától a színház szellemétől
idegen. A ritmus Efroszhoz híven haj-
szolt, a játék időtartama szünettel együtt
sem több két és fél óránál.

Miről szól hát Efrosz Cseresznyéskertje?
Az emlékek és illúziók végső elporla-

dásáról. A szereplők mintha saját múlt-
juk gyermekszoba-fehérségében járkál-
nának, hogy visszataláljanak ártatlan-
ságukhoz, a cseresznyéskert egykori
tiszta-szép reményeihez. De a régi álmo-
kat nem lehet utolérni. A cseresznyés-
kert, a fiatalság tisztasága örökre szerte-
foszlott, visszatalálni nem lehet hozzá.

Mint ahogy a Háztűznéző sem a házas-
ságról szól, a Cseresznyéskert éppúgy nem

Jelenet Efrosz Cseresznyéskertjének második felvonásából



szól a cseresznyéskertről. Most válik
először érthetővé, miért nem jut el Ra-
nyevszkaja tudatáig Lopahin örökös
figyelmeztetése a cseresznyéskert fenye-
gető elárverezéséről. Ranyevszkaja nem
tud mit kezdeni a valódi cseresznyés-
kerttel. Számára nem realitás, csupán az
emlékek lebegő valósága. Akár elárvere-
zik, akár nem -- mint birtok, neki nem
jelent semmit, föl sem tudja fogni, kép-
telen bármit is kezdeni vele. Ha megma-
radna, akkor sem lenne már az övé. A
cseresznyéskert nem létezik - csak mint
emlékezés egy fiatalkori ábrándra. Ezért
nem hallani Efrosz színpadán a naturalista
előadások kedvelt záróeffektusát, a
cseresznyéskert favágóinak kopácsolását,
amire rendszerint lemegy a függöny.

Az emlékek lebegő valósága ekképpen
a játék költői színterévé válik. Mit kez-
dünk vele? - kérdezi Efrosz. A cseresz-
nyéskert egykori álmodozói, élettapasz-
talatuk terhével a vállukon, megalkuvás és
önfeladás elől menekülve, újra együtt
vannak, és nem tudnak segíteni egymáson.
Erről szól Efrosz Cseresnyéskertje.

Mindez elsősorban Ranyevszkajára vo-
natkozik. Alla Gyemidova alakításában ő
ennek az előadásnak a középpontja és
abszolút főszereplője.

Fiatal, széparcú, törékeny termetű és
lányos alkatú. Föltűzött haja kiemeli
vonásainak finomságát. Leejtett vállal,
puhán jár, modern szabású, vékony
selyemruháján átderengenek testének vo-
nalai. Melegség, érzékenység és szeretet
árad belőle. Sápadt arcán szinte állandó
félmosoly. Mindenkihez kedves, senkit
sem bánt meg szándékkal, még a három-
szor berontó részeg vándorlegényt is
megértő érdeklődéssel nézi. Bohém, de
nem frivol. Ideges, de nem durva.

Néha mintha Ruttkai Éva Ranyev-
szkajájára emlékeztetne, azzal a különb-
séggel, hogy hiányzik belőle az érdesség, a
kacérság, a néha fölcsattanó éles nevetés és
a közönségesség. Természetesen eszébe
sem jut leteperni Trofimovot; amikor tánc
közben hozzásimul, a mozdulata inkább
anyáskodó, mégis tele van érzékiséggel;
amikor pedig melléülve a vállára hajtja a
fejét, és kezét a fiú combján felejti, ezt is
csak Trofimov veszi észre, és ideges
visszahőköléssel keresztbe veti a lábait,
közéjük szorítva az asszony kézfejét.

Gyemidova Ranyevszkajája egy aprán-
ként elherdált életből menekül vissza a
tisztaság szigetére, anélkül, hogy egy
pillanatig is kétséges lenne: újra el fog

menni abba a megutált, másik életbe,
Párizsba, a férfi mellé, akit szeret - és
tovább vágyakozik majd a „gyerekszoba"

fehérsége után. Es most már az a reménye
sem marad, hogy az ártatlanság kora
visszaszerezhető.

Csak néhányszor tör ki Gyemidova-
Ranyevszkajából a látszólag nyugodt
felszín alatt lappangó vulkán. Először
akkor, amikor Trofimov megérkezése
után - halott kisfiát, Grisát említi. Fel-
csukló zokogással rohan körbe a szín-
padon - hátul a domb mögött, hogy el-
rejtse fájdalmát. Másodszor a padon,
szemközt a nézővel, kétoldalt a támlára
nyújtott karral, rezzenetlen arccal hall-
gatja végig Lopahin beszámolóját a
cseresznyéskert elárverezéséről. Hirtelen
a gyomrára szorítva a kezét, hisztérikus
görcsbe rándul, föláll, a fizikai fájdalom a
földre húzza, majd amikor fölsegítik,
kirohan. Néhány perc múlva újra moso-
lyogva, nyugalmat erőltetve jelenik meg.

És a többiek? Lopahin vagy a fiatalok:
Trofimov és Anya, akiknek nincs múltjuk
és nincsenek emlékeik? Ők csak
statiszták ebben a drámában, amely Ra-
nyevszkaja köré szerveződik. Viszockij
Lopahinja erőteljes alakítás, de a rendezői
fölfogás szerint nem hangsúlyozza a
magát alulról fölküzdő újgazdag tár-
sadalmi vonásait. Ugyanolyan kifinomult,
mint a többiek, őszintén aggódik a cse-
resznyéskert sorsáért, és bár egy vad,
vodkamámoros jelenetben előbukkan
belőle a friss tulajdonosi gőg, később újra
lefoszlik róla; „durvasága" annyiból áll,
hogy a szeretet paroxizmusától hajtva
erőszakosan kényszeríti rá az elutazó
Trofimovra - degeszre tömött pénztár-
cáját.

Efrosznak az új nemzedékről alkotott
véleménye a második felvonás végén fo-
galmazódik meg. Anya (Csub) és Trofi-
mov (Zolotuhin), akik között kapcso-
latnak még csak árnyéka sincs, a cseresz-

nyéskertről beszélgetnek. A fiú, hátára
vetett és elöl két ujjal összefogott zakó-ját
gyűrve, hirtelen odalöki, a lány arcába
vágja a híres mondatot, de úgy, hogy
szinte a testén is végigvág vele: „Egész
Oroszország a mi kertünk !", és vad, izzó
haraggal folytatja a monológot, vádol és
dühöng, miközben rója a színpadot...
„csak filozofálunk, panaszkodunk az
unalom miatt"... már a színpad elején
jár. .. „és vedeljük a pálinkát"... ezt
nekünk mondja, a közönségnek, az
arcunkba sziszegi... A folytatás a jövő-ről
már belevész az általános hangzavarba:
Anya és Varja (Zsukova) magában
beszélve járkál föl s alá; Jepihodov
(Dzsabrailov) nyitott szája elé tartja a
pisztolyát, és elnyújtott á-hangon beleéne-
kel, mint holmi mikrofonba, ráadasul az
egészet a közönségnek játssza el; Jása
(Suljakovszkij) sem zavartatja magát,
gitározik, és ő is dalol furcsa fejhan-
go n. . . A jelenet egyszerre komikus és
szánalmasan tragikus.

S végül a befejezés. Anya a domb lép-
csőjén térdel, egy síremlék előtt, amelyet
fekete koszorú díszít. Búcsúja („Isten
veled, régi élet!") nem hangzik remény-
telenebbül, mint Trofimov válasza („Él-
jen az új élet!"). Lassan mindannyian
fölállnak, és libasorban kimennek a jobb
oldali ajtón. Lopahin egyenként búcsúz-
tatja őket. A színpad pár pillanatig üres,
majd hisztérikus sírással Gyernidova
hirtelen visszarohan oldalról; a többiek
követik, csitítják, támogatják, és ami-kor
megnyugszik valamennyire, mind-
annyian fölmennek a dombra. Bejön Firsz
(Roninszon), támolyogva az egyik ajtótól
a másikig, és anélkül, hogy elmotyogná a
monológját, zihálva, sírva le-rogy a
„sírdomb" lépcsőjére. Fönt pedig halkan
fölhangzik a szomorú ének, mi-közben a
kis csoport a homályba vész.

Elpattan hangos dobbanással a húr, és a
színpad sörétbe borul.

Ranyevszkaja (Gyemidova) és Lopahin (Viszockij) a Cseresznyéskertben (Színház a Tagankán)


