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Naplójegyzetek
a Cseresznyéskerthez

Strehler Cseresznyéskertje az utóbbi ének
egyik legjelentősebb színházi eseménye volt.
1974-ben mutatta be a milánói Piccolo Teatro,
s az előadás ezúttal is eljutott a „közvetlen
nyilvánosságtól" (a via Dantén levő kis színház
közönségétől) a szélesebb nyilvánosság elé.
Legutóbb Párizsban játszották Strehlerék
csaknem egy teljes hónapig (olasz nyelven) az
Odeon Színházban, amely a jövőben is (évente
több hónapon át) rendszeres otthona lesz az
olasz „vándor-truppnak".

A rendező széljegyzetei ehhez a három éve
színpadon élő előadáshoz készültek. Különös-
képp azért izgalmasak s érdekesebbek talán a
puszta leírásnál, mert keletkezésében
mutatják he a megszületett koncepciót.
Egyszerűnek és bonyolultnak, eleminek s
általánosnak ugyanazzal a dialektikájával
találkozunk itt, ami az előadást is jellemzi.
Strehler Cseresznyéskertje: univerzum. For-
mai egyszerűsége mint a tojás hja: életet hor-
doz magában.

A z élet azonban nem nyarad meg az
általánosság szintjén. Gazdag s konkrétan a
mának szóló utalásokban mint egy önmagát
túlélt társadalmi osztály álcselekvésekbe,
illúziókba kapaszkodó állétezése jelenik meg. A
pusztulás elkerülhetetlen. De a

Cseresznyéskert gazdáinak mégsem a lassú
halódás a sorsa; pusztulásukat drámaivá teszi
az, hogy közben szüntelenül látjuk azokat az
értékeket is, amelyeket valamikor még ők
hoztak létre, s amelyeknek megtartására immár
képtelenek.

Plasztikus - reális - szimbolikus. Nem

kritikusai nevezik így Strehler „stílusát",
hanem önmaga. S a naplójegyzetek az előadás
egy-egy mozzanatából kiindulva megfogalmaz-
zák ennek a színháznak néhány elvi és
gyakorlati sajátosságát is. Vitázva az elődökkel
és a kortársakkal: a Sztanyiszlavszkíj utáni
naturalizmussal és a (Krejča-Svoboda által
megvalósított) absztrakt-poétikus színházzal.

S z. A.
1974. január 14.
Az első felvonás színhelyén ott vannak
azok a „holmik", amelyek egykor Ljubov
Andrejevna és Gajev gyermekkorához
tartoztak. Ljubov Andrejevna szavai nem
hagynak kétséget efelől. Csehov

tek, már csak átjárószobának használták. S
valóban, a szereplők éppen csak ki-be
járkálnak itt. Ljuba másutt alszik, Gajev is,
Ánya is. Nem használják a helyiséget. De
lehetséges, hogy hatalmas előszobát kell
ideképzelnünk, amely azért őrzi még az
egykori gyerekek nyomát. Néhány_ bútor
a helyén maradt. ,

Két apró, fehérre festett iskolapad. Va-
lamikor itt írta a leckéjét Gajev és Ljuba.
Liliputi asztalka. Mellette apró székek. Két
kis karosszék ... (... )

És itt van a dívány is, a nagyok díványa.
Es jobboldalt ott áll a „nagymama szek-
rénye". Hatalmas, fehér és dísztelen, titok-
zatos bútordarab.

Gajev és Ljuba lassacskán rátalálnak
majd eltűnt gyerekkorukra, s nemcsak
„úgy", hogy a hajnalodó kertet nézik. Élni,
mozogni kezdenek gyerekkoruk eltemetett
fantomjai között. Ha üggyel-bajjal is,
elhelyezkednek végül a kis székeken, és
így beszélgetnek. Gajev betintázza
véletlenül az ujját, mint régen is. Ljuba
megméri a cukrot a kis játékmérlegen, a
teát az apró csészékbe tölti ki. Játszani
kezd, és Gajevet is belevonja a játékba. Ott
ülnek egy ideig a kis asztalka mellett, míg
Gajev megrögzött biliárdos
karmozdulatára fel nem pattan a szekrény
ajtaja, s minthogy túl sok mindent
zsúfoltak bele, most mint valami szelíd és
szikrázó lavinát kigördíti tartalmát: port és
üveggyöngyöket; tollakat és kalapokat és
fátylakat; szalagokat és dobozkákat;
matrózsapkát és szerteguruló, szét-

St rehle r Cseresznyésker t-rendezése. I I . felvonás, Valentina Cortese (Ljubov Andrejevna),
Franco Graziosi (Lopahin)

a szerzői utasításban megjegyzi: a szobát
„még" most is gyerekszobának nevezik, és
ebben a „még"-ben ott rejlik
összesűrűsödve az a mondandó, amelyet
Csehov feltehetően az egészre, a környezet
színpadkép-cselekmény-szituáció egészé-
re nézve érvényesnek szánt. Gyerekszo-
bának nevezik még, holott már nem a
gyerekeké, hiszen „gyerekek" nincsenek
itt: az utolsó, Ljubov Andrejevna kisfia öt
éve halt meg. Anyának megvan a „külön
szobája", s jóllehet gyerek még, az igazi, a
valódi gyerekkor véget ért, a múlté már.
Valójában a gyermek Gajev és Ljubov
Andrejevna lakott csak ebben a szobában.

Úgy gondolom, ki kell választanunk
néhány tipikus „holmit", melyek itt
maradtak: hitelesnek tűnnek, ám ugyan-
akkor felkeltik azt a rezonanciát is,
amelyről a szerzői utasítás beszél. Ha
végignézzük a Cseresznyéskert színpadké-
peit 1904-től napjainkig - beleértve a
csehszlovák előadásokat is, melyek szinte
monopóliumuknak tekinthetik Csehov
poszt-Sztanyiszlavszkij stílusú „újra-
felfedezését" - bizony megállapíthatjuk: ha
szóban nem közölnék, senki nem jöhetne rá,
hogy a jelenet színhelye a „múltban" is,
„most" is gyerekszoba még. Látunk többé-
kevésbé takaros, a valóságoshoz képest hű
vagy stilizált szobákat, de se-hol nem
látjuk a gyerekkor plasztikus képét.

Kiindulhatunk abból, hogy ezt a lak-
részt később, miután a gyerekek felnőt-



pattanó karácsonyfadíszeket, leveleket.
Végül mint valami kis koporsó, elindul
útjára egy fekete viaszosvászon bevonatú
gyerekkocsi. Végiggördül a színpadon, és
Ljubában akad el. Ljuba nem tudta, hogy
ez is itt van még, halott kisfiának a
kocsija. Most halkan, könnyeit visszafojt-
va sírdogálni kezd, s a szobából egysze-
riben régmúlt idők temetője lesz. Varja,
Gajev és Ljuba hiába próbálnak rendet
teremteni az összevisszaságban. ( ...)

Január 21.

Nem véletlen, hogy Csehov a gyerekszo-
bát választotta az első és utolsó felvonás
színteréül. Nem véletlen a szobában el-
helyezett szekrény sem. Érdekes módon
eddig még senki nem tulajdonított illő
fontosságot ennek a nyilvánvaló
jelképnek: a szekrény százéves. E reális,
plasztikus és egyszersmind jelképes
tárgynak a képe Pompásan egybevág
gondolataimban a „gyermekszobának",
azaz a múlt játékainak képével. A
múlttal, mely időközben legendává lett az
„öregek" szemében. A gyerekszoba ódon
szekrénye időbeli távlatot nyit: a gyerekek
meg-öregedtek, de a szekrény már
őelőttük is ott volt, s öregebb bútordarab
talán Firsznél is, aki a legidősebb
valamennyiük között. A szekrény
amolyan összekötő kapocs az eleven-
mozgékony emberek s az időtlen,
szimbolikus-valóságos kert között. Benne
sűrűsödik össze az idő, s egyáltalán nem
véletlen, hogy Gajev hozzá intézi
szónoklatát. A két időbeli

III. felvonás. Renzo Ricci (Firsz)

temesség, jelképesség irányában, azt a
súlyos kockázatot is vállalva, hogy abszt-
rakcióba tévedünk, hogy megfosztjuk a
csehovi plaszticitást, a reális dolgokat
(szobákat, asztalokat, székeket, ablakokat)
az általuk hordozott jelentéstartalmaktól. A
néző ugyanis elsősorban a környezet, a
kosztümök, az arcok, a haj, a szemüveg, a
gallér közvetítésével fogja fel a történetet.
Holott szükség volna a többire is: arra, ami
belül, a dolgokban s az emberekben
történik. Ám ha „absztrakt színpadra",
szimbolikus űrbe helyezzük Csehovot,
azzal elvesszük a történet plasztikus
„realitását". Mintha azt mondanánk, hogy
ez bármikor, ma is, mindig is
megtörténhet.

A Csehov-darabok problematikájával
kapcsolatban mindig azt szoktam mondani,
hogy ez a kínai hármas ládika esete. A
legkisebb ládikát magába foglalja a
közéPső, a középsőt magába foglalja a
legnagyobb.

Az első ládika a tények igazságát tar-
talmazza (azt a lehetséges valódit, ami a
színházban a legfőbb valódi), a valódi
tények pedig emberi és érdekes történetté
állnak össze. Nem igaz, hogy a
Cseresznyéskertnek nem „szórakoztató" a
cselekménye. Tele van váratlan
effektusokkal, eseményekkel, ötletekkel,
atmoszférával, változó jellemekkel. Az
első ládikában összegyűjtött tények Gajev,
Ljuba és mások történetét mesélik el.
Valódi történet ez, amely beleágyazódik a
történelembe, az élet nagy
összefüggéseibe, de célja nem több, mint
hogy megmutassa, hogyan élnek és hol
élnek valójában ezek az emberek. A
látomás csak a reális valóságot közvetíti,
ugyanúgy, mint azok a tökéletes
rekonstrukciók, melyeket hite-les
atmoszférát teremtő filmeken láthatunk.

A második ládika ezzel szemben a tör-
ténelemé. A család története itt a törté-
nelem szemszögéből látható, s bár a tör-
ténelem az első ládikából sem hiányzik
teljesen, ott csupán hátteret képez, egy
csaknem láthatatlan lenyomatot hagy. Itt
már nem csak „köntös" vagy „tárgy",
hanem az elbeszélés végső célja. Itt a tár-
sadalmi osztályok egymáshoz viszonyított
dialektikus mozgása az, ami a leg-
érdekfeszítőbb. Jellemek és dolgok mu-
tációja mint tulajdoncsere. A szereplők
természetesen emberi lények maradnak,
megtartják fontos egyéni jellemvonásaikat,
ruhájukat, arcukat, elsősorban azonban a
mozgásban levő történelem képviselői: ők
a földbirtokos osztály, melyet apátiája és
valóságérzetének hiánya lassan

végpont, ember és kert hatásos, plasztikus,
dialektikus viszonyba kerül egy-mással, ha
sikerül valami többet „kihoznunk a
szekrényből puszta jelenléténél.

Ne felejtsük el, amit Csehov egyik
színpadi utasítása mond: „Varja kinyitja a
szekrényt, ajtaja megcsikordul." Csehov ok
nélkül semmit nem ír le. A bútordarab
ósdiságára utaló célzás időérzékünket
ébreszti föl.

Január 29.
A „kert" az egész előadás kulcskérdése.
Senkinek nem sikerült még poétikus,
szimbolikus és plasztikus mivoltában
visszaadnia a kertet. Talán túl sok mindent
képvisel ahhoz, hogy a naturalizmus vagy a
költői realizmus szintjén megjelenhessen.

A Svoboda és mások által választott
vagy kipróbált út: a kertnek, sőt Csehov
egész művének szimbolikus absztrakciója
kétségtelenül hozott magával érdekes és
költőileg is pregnáns eredményeket. A
problémát azonban végső soron megke-
rülte. Amikor Pitoeff előzőleg szürke
bársonyfüggöny háttérrel és igen kevés
bútorzattal vitte színre a Cseresznyéskertet, s
kijelentette, hogy Csehov csupán „szó-
atmoszféra", voltaképpen már ugyanezt
megtette, de eredetibb módon és kevesebb
feltűnést okozva.

Igazából most jövünk rá, hogy Csehovot
nem a sztanyiszlavszkiji tévutat folytatva
kell megrendeznünk, hanem más
megközelítésben: sokkal inkább az egye-



elpusztít; ők az új tőkésosztály, amely
felfelé törekszik és uralomra jut; s ők a
még bizonytalan, friss forradalom
képviselői stb.

A tárgyak, a dolgok, a ruhák, a gesz-
tusok, jóllehet megőrzik plauzibilis jelle-
güket, mégis „eltolódnak", „elidegened-
nek" kissé a történelmi távlat összefüg-
gésében. Kétségtelen, hogy a második
ládika magába foglalja az elsőt, s ennél-
fogva nagyobb is, de a kettő csak együtt
lesz teljes.

A harmadik ládika végül az életet, az
emberi sorsot mutatja. Az embert, aki
megszületik, felnő, él, szeret, gyűlöl, nyer
vagy veszít, megért valamit vagy nem ért
meg, eltűnik, meghal.

„Örök" parabola ez (már amennyire
örökkévalóságról egyáltalán beszélhetünk
a rövid emberi életpályával kapcsolatban).
A szereplő személyek itt is a történet
hitelességébe és a mozgásban levő
„politikai" történelem valóságába ágyazva
jelennek meg előttünk, egyszersmind
azonban valamiféle „metafizikai" dimen-
zióban is, mintegy az embersors parabo-
lájaként.

Megjelennek öregek, középkorúak,
fiatalabbak és egészen fiatalok. Megje-
lennek urak és szolgák. Megjelenik az
úrhatnám polgár, a cirkuszi clown, az állat,
a paprikajancsi és így tovább. Emberek és
emberi állapotok széles paradigmája. A
ház itt az Ember hajléka, a szórakoztató
történet: nagyívű költői para-frázis,
amelyből nem hiányzik ugyan az elbeszélő
mozzanat, de végső soron minden a nagy
emberi színjáték, a halandó ember
megpróbáltatásainak része lesz.

Az utolsó ládikában foglaltak viszik a
rendezést a „szimbolikus és metafizikus
jelzések" vonalára, pontosabb szó nem jut
eszembe. Itt minden anekdotikus elem
kivettetik, minden út szélesebbre nyílik a
magasabb szint felé.

Mind a három ládika önálló sajátsá-
gokat és sajátos veszélyeket rejt magában.
Az elsőben ott kísért a pedáns mikrorajz
(lásd Visconti), a rekonstruktív pepecselés
veszélye; az a veszély, hogy csak
kulcslyukon át figyeljük az eseményeket
és dolgokat, és ennél tovább nem jutunk.

A második láda felnyitásánál az a ve-
szély, hogy a szereplő személyeket mint a
történelem emblémáit ragadjuk meg,
valamilyen történelmi tétel vagy tematika
puszta illusztrációiként. (Lásd Marx
Schickingen-kritikáját, például a „schil-
lerizálással" kapcsolatban.) A szereplő
személyeket megfosztjuk valóságos em

berségüktől, és történelmi jelképeket fa-
ragunk belőlük. Az „ősbölcsész" így már
nem azért ősbölcsész, mert tényleg az,
hanem azért, mert a történelem kívánja.
Ezért öregdiák, ezért képviseli az
elnyomott osztályt, s talán azért vénül
meg korán, mert börtönben ült éppen mint
a sok bizonytalanság és megrázkódtatás
közepette feltörekvő új világ képviselője.
Trofimov: a jövő; hősiesség és sokkal
több pozitívum van benne, mint
negatívum. Ljuba meg Gajev mint tékozló
bohémek jelennek meg, akiket súlyos bűn
terhel, egy hanyatló osztály jelképes
képviselői. (Egy csehszlovák előadásban
Ljuba hagyja, hogy szolgája, Jása a
szoknyája alá nyúljon, a combját
simogassa, Dunyasa az utolsó felvonásban
már szemmel láthatóan állapotos stb.
stb.... de mindezek talán az aktuális
pánerotizmusnak tett engedmények, mivel
enélkül „modern" színházat ma már el sem
tudnak képzelni.)

A harmadik ládika végül azt a veszélyt
hordozza magában, hogy csupán abszt-
rakciókat mutat be. Csak metafizikát.
Időnkívüliséget. Semleges környezetet.
Színpadot egy bizonyos színű háttér-
függönnyel, néhány konkrét tárggyal. (Ha
visszatérünk Pitoeffhez, csupán el-
idegenítjük az anyagot, ahogy Svoboda
teszi, semmi sem változik.) A ruházat
éppen csak hogy jelzi a „kort", a szereplő
személyek minden elképzelhető módon
megpróbálnak egyetemes emblémává
lenni. Mivel az egész előadás absztrakt,
egyetemes és szimbolikus - el is veszíti
minden „földi" súlyát.

Csehov Cseresznyéskertjében mindhárom
láda tartalmát megtaláljuk, együtt és
egyszerre.

Minden nagy költő minden korban
egyszerre járja be a három szintet. Szét
sem választhatók ezek, csupán játék vagy
stúdium céljából, ahogy mondjuk a ro-
varkutató preparál, amikor egyenként
akarja szemügyre venni a különböző jel-
legzetességeket. Az élőlények mozgé-
konyságuknál fogva ugyanis nem ragad-
hatók meg és nem redukálhatók egyetlen
jellegzetességre. Egészükben kell látnunk
őket, hogy megismerhessük. A költők jól
tudják ezt, s ezért ábrázolják egyszerre
történelmi korában és örökké-valóságában
az embert, ezért mutatják be egyszerre a
dialektikus történelmet (forradalmat és
reakciót, régi és új világot) s az ember
történelmét.

„Igazi" rendezésnek egyszerre kell be-
mutatnia mind a három távlatot, s hol a
szív rezdülését, hol a kéz mozdulatát lát-

hatóvá téve, hol a történelmet felvillantva,
hol ember mivoltunk végső rendeltetését
faggatva, ember voltunkat, mely -
mindentől függetlenül - születés, lassú
öregedés és halál.

Az „igazi" színpadképnek mint e hármas
impulzus táplálta fénynek, úgy kell
vibrálnia.

Február 6.
A kert a színpadi történés koagulációs
pontja és egyszersmind főszereplője:
éppen ezért hallatlan nehézségek elé állít.
Nem megmutatni vagy éppen csak jelezni:
hiba. Láttatni és éreztetni, ugyan-csak
hiba. A Cseresnyéskertnek valóságosan kell
léteznie, látnunk és szinte éreznünk kell
(tréfás ötletként felmerült ben-nem, hogy
illatából teremtem meg a kertet), de
mindenképpen valamilyen „egységnek"

kell lennie, hiszen egységesen felé
összpontosul minden.

A kert számomra: „premier plan".
Közvetve, rajta keresztül éljük át a tör-
ténteket. A kert olyan, mint egy képernyő,
amelyen torzítatlanul jelenhet meg
minden egyéb dolog. Ha vulgárisan áb-
rázoljuk: előtérfüggöny, amely negyedik
falként szolgál, s hol látható, hol nem
látható. Ez a megoldás azonban, ismétlem,
túlságosan vulgáris, s a lényeges
kérdésekhez nem visz közelebb. Több
kell. Az előtér nem elég. Valami többre
van szükség. De éppen ezt a „valami
többet" nem sikerül konkretizálnom, újra
meg újra kicsúszik a kezem közül. Talán
azért, mert minduntalan a technikai
nehézségeket látom magam előtt, s
csaknem megbénítanak.

Február 11.
A harmadik felvonás. Biliárd. Újra meg
újra visszatérek ehhez a képhez. Hallom
az egymásnak ütköző, szétpattanó, sarok-
ba vágódó, útnak indított golyók zaját.

A biliárdot ismét csak jellegzetes mo-
tívumnak érzem, hasonlónak az első és
negyedik felvonásbeli szekrényhez. Je-
lenti: a véletlent, a félig-meddig szeren-
csejátékot, a játékos életvitelt, konfliktust,
összeütközést, változást. Realista-natura-
lista szinten jelenti Gajevnak s a család-
nak kedvenc mulatságát, de bizonyos
tekintetben romlásba vivő szenvedélyét. Á
család játszott s még most is játéknak
veszi az élet realitását. Reménykedik a
véletlenben, a játék kedvező eleve-elren-
deltségében, a szerencsében és a habitué-
ügyességben. Nem véletlen, hogy Gajev
„nagy biliárdjátékos" is. A biliárdra más,



pontjául a biliárdot? Nem vékonyítjuk-e
ezzel szimbólummá a realitást?

Ugyanilyen joggal a zsidó zenekart is
beállíthatnánk a színpad közepére. Vagy
örökös táncra ösztökélhetnénk minden-kit.
Ám minthogy „a szalon, melyet a nagy
ebédlőtől egy bolthajtás választ el" végül
mégiscsak természetes központ és színtér
az „előadáshoz", a következő hipotetikus
megoldások képzelhetők el: „odakint"
helyezzük el a hangzó elemeket (zene,
biliárd, beszédfoszlányok) s „idebenn"
játszatjuk el a fontos cselekményeket.
Csakhogy így máris színre kerül a többi
játék is: a kártya, a mutatvány, az álruhás
játék ... S hová is? Mindenekelőtt milyen
plasztikus, reális szimbolikus elemet
kínálhat a szalon a szereplő személyek
számára? „Ülőalkalmatosságokat",
természetesen: díványt és székeket és
karosszéket. Ezek a tipikus elemek „együtt
játszhatnak" a történettel, és önálló
„történetük" is lehet. Jelez-hetik a felbomló
birtokot, a tárgyak, az üres székek
metafizikáját, s egyebek közt: az időt is.
Egy színpadon árválkodó karosszék
rendkívüli idegenséget áraszthat magából,
és sohasem csak arra szolgál, hogy
„leüljenek" rá. Néhány üres szék a
színpadon: szorongás, bizonytalanság,
titok forrása. Vajon ki ül le ide? Leül-e
valaki? Mire várnak ezek a székek? A
szék, ha üres, egyedüllétet jelent; a szék,
ha leülnek rá, párbeszédet jelent, kifejezi
az egybegyűlteket, az embereket, akikkel
mindenféle megtörténhet a székeken.
Szerelmeskedhetnek, meghalhatnak.

A biliárdasztalt talán középre helyezzük.
J

közönségesebb játékok helyett esett a
választás: ugyanilyen jelkép lehetett
volna a kártya, a lóverseny vagy akár a
rulett is. De talán mégis rendkívülibb
dolog, ha valakit a biliárdszenvedély tesz
tönkre. Kétségtelen, ezt a szerepet betölt-
hette volna a kártya is, ha egy tulajdon-
ságában nem maradna el a biliárdtól : nem
jár akkora zajjal . . . A kártyánál a kár-
tyázók hangoskodnak ... A biliárdnak
önálló „hangja" van. A csend még ked-
vez is neki: még jobban hallható a golyók
gurulása, ütközése, összetalálkozása. S
nyomban létrejön egy láthatatlan, de
hallható szimbolika. A látható szimboli-
kát a „játékos" szolgáltatja, aki elindítja a
játékot, s az eredményt várja. A golyók
helyzetét azonban nemcsak az ő ügyes-
sége befolyásolja, hanem a véletlen is . . .

Kiválóbb jelképet Csehov nem is vá-
laszthatott volna a Cseresznyéskerthez. S

itt valóban választás érvényesült, még ha
a biliárdjátéknak a szövegben megta-
láljuk az ellenpontozását is.

Éppen ebből ered az első probléma. A
harmadik felvonás a jelen idő; az ünnepé,
a játékoké s a véletlené; miközben másutt
valami egészen más dolog zajlik. Együtt
látható itt az ünnep s a játék valamennyi
eleme: a biliárd (bárhol álljon is a
játékasztal), a tánc (a láthatatlan zene-kar
valcerjára), Charlotte bűvészmutatványa,
kártyatrükkje; álöltözet (Charlotte
férfinak öltözik) ... minden. A tu-
lajdonképpeni dráma, az árverés és a
„birtok elvesztése", a változás, a hatalom
és az anyagi javak cseréjének drámája
ebben a táncos, játékos, ünnepi légkör-
ben zajlik le, nevetés és taps kíséretében.
És ezzel újra csak egy plauzibilis, lehet-
séges és örök igazságra bukkanunk. De
vajon választhatjuk-e mindezek gyújtó-

Székek vehetik körül. Nem szükséges
folyton játszani, csak akkor, ha „értelme"

van. A biliárdasztal parányi színpadul
szolgálhat Charlotte játékához.
Beszélgetés közben nekitámaszkodhatnak
a szereplők. Lopahin trónusként
használhatja; mámoros jókedvében föl-
ugorhat rá. S amikor azt mondja: „mindent
megfizetek 1", föl is tépheti a zöld posztót .
. . Gajev önmagában is biliárdozhat . . . És
közben a láthatatlan zene-kar egyre
játszik; ünnepi a légkör, és minduntalan
meg-megszakad. De a játékok és a többi
ünnepi rítus is a „páros-felelgetős"

stílusában váltakozik; a döntő pillanat
egyre közeledik. Emitt: egy képtelen
mulatság zajlik, közelben és mégis olyan
távol, hömpölyög és megszakad.
Bemutatnak bűvészmutatványt, és ját-
szanak biliárdjátékot - amott: az árverés
kegyetlen játéka folyik, egy már-már kéjes
szerencsejáték, kapitalista „mutatvány".

elenet a III. felvonásból



Adott pillanatban megjelenik a „győz-
tes" játékos - Lopahin: az új osztály, amely
elfoglalja helyét a történelemben, ha nem
is hosszú időre; az új ember, aki
„erősebbnek" bizonyult az emberi élet
örökös megújulásában; megjelenik, és
bekapcsolódik a másik, az értelmét vesz-
tett ünnep fáradt rituáléjába. Lopahin
szavai: „Hé, mi van itt? Hangosabban
szóljon az a muzsika! Ezután mindenki
úgy táncol, ahogy én fütyülök ...", épp
olyan konkrétak, mint Ljuba könnyei,
melyekkel az elvesztett életet, az elvesz-
tett birtokot s elmúlt gyerekkorát siratja.
Most már tudja, hogy mindez végérvé-
nyesen és örökre elveszett.

Március 10.
Az idő. Az idő aspektusai. Itt, ebben a
vaudeville-
tragédia-komédia-farce-drámában, ebben a darabban, melyet
egyre tökéletesebbnek, nagyobbnak,
tisztaságában és - ha szabad így
mondanom - ártatlanságában egyre
intenzívebbnek érzek. Mozart 516 K.-
jegyzékszámú vonós-kvintettjét hallgatom,
és a mozarti világosságra gondolok . . .
Igaz és mély világosságára. Az idő
értelmezése alap-vető kérdés.

Ma figyelek föl, azt hiszem, először
arra a kevéssé méltatott tényre, hogy
Ljubov Andrejevna öt évig távol volt.
Most, amikor hazatért, Lopahin így
morfondírozik magában: „Vajon nagyon
megváltozott-e?" és: „Vajon megismer-e?"
És Dunyasát azután nem ismeri meg Jása,
és Trofimovra nem ismer rá Ljuba. És az
első felvonásban, miközben nézelődnek s
beszélgetnek, minduntalan vissza-
visszatérnek arra, hogy a szobák és
kert „ugyanolyanok, mint régen", az em-
berek viszont csaknem mind megváltoz-
tak. Ljubov Andrejevna Trofimovnak:
„Maga is öregebb lett ám!" És Firsznek:
„Milyen öröm nekem, hogy még élsz."

Látható tehát: a dolgok nem változnak,
örök-egyformák, akár kertről, bú-torokról,
falakról, tárgyakról, szobákról van szó . . .
(Eszembe jut Comisso regényének
bámulatos indítása, az asszony, aki a
hóban, a kék égből ragyogó napsütésben
először érzi meg, hogy mindez megmarad,
s ő nem, hogy meg fog öregedni és
meghal: fölfogja az örökegyforma
természet eksztázisában az ember
halandóságát.)

És látható az is: gyorsan fogy az ember
élete. Elég öt év, hogy mindenki megvál-
tozzék. Öt külföldön eltöltött év egy egész
élet. Nemcsak öt esztendő, hanem

a múló és mindent megmásító idő is. Innen a
bizonytalanság, a mennyire-megváltozott-
minden és a minden-úgy-maradt-mint-
régen érzése. Ez a lebegő, bizonytalan-
ságokkal teli első felvonás, ez a látogatás
a múltba, miközben mindenki a jelenben
él, és a jövő felé tör; a gyerekkor felidé-
zése itt, ebben a hajnali álomban belső és
külső tompultságban, a túl mohó élettől és
a túl sok kávétól pattanásig feszült idegek
végső kimerültségében ... mind-ez, ahogy
Szimeonov-Piscsik mondja, valóban
hihetetlen. Hihetetlen, akár csak földi
életünk, létezésünk és elmúlásunk .. .

Ljuba mindenkiről azt mondja, hogy
megöregedett. Magáról soha. Nem érzi a
„saját" korát. És ez így van rendjén. Ljuba
olyan lélek, aki sosem változik, mindig
ugyanaz, s érintetlen marad talán
mindentől. Mások korát megállapítani
(még ha megmaradunk is az első ládika
tartalmánál) egyszerű feladat, csupán saját
korunkkal nehéz tisztában lennünk. A
többiek „mások", mint mi. Önmagunkat
vagy „túl öregnek" vagy „túl fiatalnak"
érezzük, reális „időnket" nem tudjuk
megragadni, s talán azért nem, mert
képtelenek volnánk elviselni. Túl sok fáj-
dalmat okoz: az idővel, felfogni életünk
változásait. Ami Ljubát illeti: ő valószí-
nűleg még gondolni sem akar erre. Nem
néz szembe az idővel, s úgy gondolom,
külsőleg is azok közé az asszonyok közé
tartozik, akik földbe gyökerezve, tágra
nyitott szemmel bámulnak az időszaka-
dékba, mozdulatlanul állnak előtte, mint
porcelánbabák, melyekről csak apránként
s vigyázva pattintgatja le az idő a má-
za t . . . Ljubov Andrejevna - nem lélek:
asszony. És mint asszony, csak a többi-
eket látja. Önmagáról mindössze annyi
tudatosodik benne, hogy a „múltba me-
nekül". Az eltűnt gyerekkor s az elvesz-
tett ártatlanság utáni vágyódása egyfajta
igazságot fejez ki, és jelképe titokzatos
projekcióinknak a születésünket meg-
előző világba, a meleget és nyugalmat adó
anyaölbe, amely jó ideig óvott minket, és
amelybe születésünktől fogva
visszavágyódunk . . .

Március 16.
A második felvonás színhelye a kert. Ez
az egyetlen felvonás, amely a szabadban
játszódik. Mint valami intermezzo, több
szólamú kantáta a kert négyfelvonásos
történetében. Minden felvonásban van
valami „esemény" nagyon is sok esemény.
Itt mintha elakadna a valóságos történés,
mintha mozdulatlanságra kárhoztatná
valami a szereplőket. Álldogál-

nak, letelepednek a földre a séta után,
„várják a naplementét", bámulják a ter-
mészetet, társalognak.

Az élet természetesen folyik tovább. Ha
fizikailag mozdulatlanok is a szereplők, s
ha látszólag föloldódik is a feszültség, a
történet továbbszövődik bennük; mintha a
meglepetésszerűen beálló szünetben lírai
meditációra vonulnának vissza. Elegendő
itt néhány gesztus, alaphelyzet. S még
variálni sem nagyon szabad őket.
(Például cigarettázik valaki, a
dohányosok szokásos mozdulatával, ám a
maga módján, a maga tempójában,
sajátos figyelemmel vagy szórakozott-
sággal, az élvezetnek vagy közömbösség-
nek sajátos kifejezésével. A cigarettázás
mozdulata azonban végső soron egyfor-
ma mindenkinél.)

Ebben a felvonásban a természet jelenik
meg a színpadon. A gyerekszoba fehérlőn
szürke szőnyege „kigördül" a dívány alól
a kertbe, szőnyeg-kert lesz belőle. A
színpad hátulsó része felhajlik, enyhe
lejtőt képez. A gyerekszoba hátsó fehér
fala most mint látóhatár-égbolt
magasodik fel, s a cseresznyést keríti el.
E szőnyeg-égboltkert fehérségébe vágott
hasítékon azután előtűnnek a növekvő
város körvonalai, és megjelenik egy kis
varázsvonat, mely előbb pöfékelve-
sípolva zakatol végig a horizonton, majd
a színpad jobb sarkán bukkan föl, elhúz a
rivalda mellett. A szereplők meredten
bámulják, hallják a füttyét; ebben a
valóságos életből, gyermekjátékból és
színpadi játékból egybeszőtt reális irre-
alitásban.

A második felvonást ilyesféle részletek
éltetik. Eltűnik minden Csehov által fel-
jegyzett szimbolika: romos kápolna, sír-
kövek, az egyensúlyban levő világ szim-
bólumai, a holt tárgyak, a kérdésessé vált
igazság, az eltemetett múlt s a feltörekvő
jövő (a város és a távírópóznák) az egyre
közeledő ipari civilizáció jelképei .. .
Mindig is úgy éreztem, hogy ez a szimbo-
lika ízlésbizonytalanság, szimbolizmus-
hoz vezető veszélyes tendencia jele, amit
Csehov mindannyiszor rendkívüli ügyes-
séggel elkerül. A mértéktartás és a köl-
tészet biztos érzékével.

Itt a második felvonásban pendül meg
először az a nevezetes „hang" is („mint
valami elpattant húr hangja"), amely
annyi fejtörést okozott már a világ min-
den rendezőjének. Nem hiszem, hogy
egyes mai előadások demisztifikáló meg-
oldása (a gongütésre megváltozó „at-
moszféra") helyes megoldás lenne. Akkor



inkább vegyük a bátorságot és ne csinál-
junk semmit. Hiszen miért is ne? Miért ne
lehetne ez a jelképes hang olyasvalami,
ami az alkonyatban csendül meg; a
szereplők hallják, de mi, akik nézzük őket,
a közönség nem hallja? Tudom, hogy ez
esetleg úgy tűnhet föl, mintha
szimplifikálnánk, megkerülnénk a prob-
lémát, mégis úgy érzem, a hangot nem
szabad hallani. Maradjon meghatározatlan,
fejeződjék ki abban, amit a szereplők
mondanak. Ezt a megoldást nem a ké-
nyelmeskedés diktálja. Így képzelem el: az
előgördülő vonat hirtelen megáll, esetleg
kisiklik ebben a bizonyos pillanatban, és a
kerekek szférikus zajt keltve, „üresen"
forognak... Valaki felállítja, újra felhúzza
a kis játékszörnyeteget, a szerelvény
továbbindul, és bukdácsolva tűnik el a
kulisszában, hogy aztán mint előbb, ismét
felbukkanjon a horizonton. Halk
borzongás fut végig mindenkin, jobbra-
balra tekingetnek, s hegyezik a fülüket.
Valaki talán a rivaldához lép, mintha azt
kémlelné, vajon nem a néző-térről jött-e a
„hang", s kérdő mozdulatot tesz a
publikum felé. De egyiküknek sem sikerül
felfedezni e „belső" hang forrását. A
„történelem" keltette borzongás ez,
amelyet minden szereplő a lehető
legbanálisabb módon értelmez. Csak
Ljuba mondja ki: „Nem tudom, de nem
tetszik nekem." A történelmi borzongást
mint hangot lehetetlen jelképessé vagy
tárgyiassá tenni. Ehhez még Sztanyisz-
lavszkij és Nyemirovics-Dancsenko zse-
nialitása sem volt elegendő.

Most és mindaddig, amíg meg nem
győznek az ellenkezőjéről, úgy gondolom,
ez a hírneves „hang" irodalmi illúzió, írói
megfogalmazása egy olyan hangef-
fektusnak, mely a színházban objektív ka-
rakterrel rendelkezik. És ez az objektív
színházi jelleg teljesen nyilvánvaló: az
elpattanó húr hangja láthatólag tudatos
ritmikai ellenpólusa az utolsó felvonás
fináléjának. Ám éppen ez bizonyítja, hogy
nincs többről szó, mint esetlegességről,
szükségmegoldásról. Azt hiszem,
mindenki előtt világos, hogy a második
felvonásban hallott hangot nem szükséges
megismételni a darab végén, amikor az
üres színpadon a mozdulatlan, minden
bizonnyal halott Firszet látjuk; ez a hang
itt nyilvánvalóan túlzás volna. Annál is
inkább, mert az utolsó jelenetben halljuk
már a cseresznyefákat kidöntő fejsze-
csapásokat is .. .

(A „naplóban" kifejtett elképzeléseket a
megvalósult előadás végül két fontos
mozzanattal egészítette ki, illetve módo

sította. A kertben „piknikező", csevegő,
majd hallgatásba merülő társaságot a
vándor „hangja" riasztja fel dermedtsé-
géből. S a vándor oroszul szólal meg. A
szereplők pontosan kidolgozott és szinte
„légies" szólamaival szemben ez a „hang"
nyersen, követelően és „történelmien"

szólal meg. Míg a többi szereplő ruhája, a
fehér különböző árnyalataival
belemosódik a „környezet" fehérségébe, a
vándor szegényes „utcai" öltözete élesen
válik el tőle . . . A Cseresnyéskert hangi,
zenei „világát" végül az előadás záróképe
foglalja össze: miközben beomlik a
színpad „fehér mennyezete", Firsz
agonizáló hörgése fokozatosan beleolvad
a fákat kidöntő villanyfűrészek konok
„muzsikájába". - Sz. A.)

Március 21.
A cseresznyéskert végre képileg is világos
formát nyert. Ez a kert, melynek jelen kell
majd lennie meg nem is, és amelyről
januárban még csupán homályos
elképzelésünk volt, most végre alakot
öltött. Luciano azt javasolta, hogy
helyezzünk el „fenn a magasban" valamit,
amely „bekapcsolja a nézőteret is", de
„fölülről". Ebből - a képpé még nem
sűrűsödött ötletből - indultunk ki, s végül
megegyeztünk abban, hogy meg-
próbálunk a kertből valamiféle - ha nem is
fátyolból, de mindenesetre könnyű
anyagból elkészíthető - „kupolát" építeni.
Lebegő, áttetsző anyagra gondoltunk,
amely fényt, mozgást és színt hordozva,
átlibben majd a nézőtér fölé, s a színpadon
úgy jelenik meg, mint valami eszményi
mennyezet, a valóságost a lát-hatatlanba
terjesztve. Az elgondolás még nincs
kidolgozva, és evokatív plasztikus-
poétikus értékét majd csak a próbák során
szerezheti meg.

Azt hiszem: ez a „kupola" - mely nem
szimbólum, hiszen reális dologról van szó
-, ez a fényatmoszféra, mely jelenetről
jelenetre változik majd; ez a meg-
megremegő színházi mennybolt, mely
minden rándulásával vékony papírfale-
veleket zizegtet, s „transzponált" hangokat
szólaltat meg, ez és még sok egyéb előre
nem látható effektus konkrétabbá teheti
Csehov fantasztikus kertjét, mint
bármilyen más színpadi megoldás vagy
álságos „tartózkodásból" vagy „egysze-
rűségből" származó csonkítás.

De többről is van szó. A színpad így
kelti fel annak a fehér térségnek a képze-
tét, amely október 5-i keltezésű, jaltai le-
vele megírásakor az író szeme előtt lebe-

gett. Csehov ebben a levélben hihetetlenül
összesűrűsíti az „időt": egy nyári kertről
beszél, ahol minden fehér, és fehérbe
öltöztek az asszonyok is. Majd hozzáteszi:
„kint havazik". Rendkívül
figyelemreméltó nyárnak-télnek ez a
kettős képe, amelyet a mindent elöntő
fehérség kapcsol egybe. A tavasszal vi-
rágba boruló, télen hóba takaródzó kert
örök fehérsége. Biztosan olvasom ki eb-
ből, hogy Csehov Cseresznyéskertje fáj-
dalmas-fényes fehérben született meg.
„Évszaktól független" fehérben.

Április 5.
Á Cseresznyéskert szociológiai szövedéke.
Vajon nem hiányzik-e néhány „szocioló-
giai" aspektus a Cseresznyéskertből? Ez a
kérdés akkor merül föl az emberben,
amikor a „második ládika", a történelem
szempontjából vizsgálja a darabot. Vilá-
gos, hogy a történelem valamennyi emb-
lémája, helyesebben mondva „tipikus
esete" nem jelenhet meg.

Széles körökben elterjedt tévhit, hogy a
„tipikusat" mint „pozitívat" kell el-
képzelni, legalábbis mint bizonyos fokig
pozitívat, s egyszersmind úgy kell tekin-
teni rá, mint a társadalmi valóság abszolút
absztrakt „totalitására".

Pedig a „tipikus" sokkal inkább vala-
miféle „ralatív potenciált" jelent, relatív
potenciálját a valóságnak, úgy, ahogy az
létezik, s amilyennek tipikus vonásai mu-
tatják. Azt mondanám: a „tipikus" ma-
ximális potencialitása azoknak a tipikus
jegyeknek, melyek a történelmi kontex-
tusból s a költői szükségszerűségből
származnak. Le kell szögezni, hogy a
történelem területén, a történelmi reali-
tásban nem a „magában álló személy" az,
aki a történelmi pillanat összes ellent-
mondását egyesíti magában, és aki ezt a
pillanatot reprezentatívan érvényre jut-
tathatja. Ezt a realitást az adott pillanatban
élők összessége határozza meg; más
szóval egy adott történelmi szakasz tipi-
kus realitása, összegezése mindazoknak a
tipikus realitásoknak, amelyek egymáshoz
viszonyítva s minőségüket tekintve igen
különbözőek lehetnek. A tipikusság: a
tömeget fejezi ki. A tömeg: tipikus. Le-
hetnek ugyan egyes emberek is tipikusak,
de csak viszonylagosan.

Másodszor: a tipikusnak megvannak a
maga „tipikus" ellentmondásai.

Harmadszor: szabadság és kényszerűség
is érvényesül abban, ahogy egy író
kiválasztja történetét, témáját, és ahogy
cselekményét bonyolítja.



Abban, ahogy Csehov a Cseresznyéskert
„világát" és „történetét" kiválasztotta,
rendkívül pregnánsan fejeződik ki egy
lehetséges tipikus-emblematikus realitás,
azonban a megkötöttség is: hiszen nem
létezett-e már a Cseresznyéskert megírása
idején is egy többé-kevésbé ön-tudatos
proletariátus? Nem akadt-e meg-
ingathatatlanabb és bizakodóbb „forra-
dalmár" az ősbölcsésznél ? Nem voltak-e
javíthatatlanabb, szívósabb „reakciósok",
mint Gajev és Ljuba? Bizonyára voltak.
Csehov tipizálása ennek ellenére óriási
teljesítmény, ha ahhoz a világhoz mérjük,
melyet története számára kiszemelt.

Csehov a földbirtokot választja példa
gyanánt. Választhatta volna a gyártulaj-
dont is. Önmagában már ez is választás.
Ám, hogy ő a földbirtokot emelte ki,
abban egyaránt szerepe van kényszerű-
ségnek, pártosságnak és tipikusságnak,
tekintve, hogy az adott történelmi pilla-
natban a földbirtokkérdés volt a történelem
egyik leglényegesebb kérdése. Az egyik
legszerteágazóbb konfliktus. Csehov
alaposan ismerte ezt a problémát, és
úgyszólván automatikusan ragadta meg itt
is. Azt mondta: „mindenki úgy ír, ahogy és
amit tud". Ezen a tudáson mérhető le a
lényegbevágó különbség „naturalisták" és
„realisták" között. Tökéletesen ideillő, amit
Lukács az elbeszéléssel és leírással
kapcsolatosan fejt ki. Akiben megvan a
tudás, az a narratív formát használja,
elbeszél, akiben nincs meg a tudás, vagy
csak „külsődlegesen sajátította el", az a
leíró formát használja, leír. És Csehov
mindig elbeszél. Adva van a birtok. A
birtok ház és kert. A házat és kertet
emberek lakják, emberek hagyják el. A
kert a társadalom egy részének ta-
lálkozóhelye. A társadalom másik része
kirekesztődik innen. A legfontosabb
azonban az a rész, amelyik itt van, mert
magában hordozza, még ha leszűkítve is, a
történelmi és emberi tipikusság összes
jellegzetességét.

És itt meg kell állnunk és megállapí-
tanunk, hogy Csehov nem léphetett túl
„ezen", s nem is kellett túllépnie. Csehov
tudása nem lépett túl ezen a ponton; a
jövőt illetően valószínűleg nem tudott
többet az ősbölcsésznél, a múltat illetően
pedig annál, amit Firsz sejtet. A két vég-
pont között hihetetlenül pontos perspek-
tívában helyezkedik el az összes többi férfi
és nő. Az üresen hagyott felületek többé-
kevésbé kitölthetők Csehov más darabjai
és elbeszélései segítségével.

Szeredás András fordítása

SIKLÓS OLGA

A Pénz hatalma

A Cseresznyéskert New Yorkban

Mit ér egy cseresznyéskert holt tőkének,
mit parcellázva nyaralóteleknek, mit egy
szerelmes-érzékeny földbirtokos asszony
kezén - és mit, ha kora szellemét értő
pénzügyi zseni, Lopahin szerzi meg? Ezek
a kérdések ilyen világosan-nyersen
fogalmazódnak meg New Yorkban, a
Vivian Beaumont Theatrben. Amerikában
a pénzt csinálják make money -- s ha
valaki nem tud pénzt csinálni, nem csupán
élhetetlen, de az életre is alkalmatlan.
Erről szól a Cseresznyéskert amerikai
előadása.

Elkoptatott jelző: gondolatébresztő
előadás. Ez az volt. Hogy miért, azt pró-
bálom rekonstruálni.

Azt hiszem, Csehov Cseresznyéskertjét
csak Amerikában tudják így eljátszani.
Ugyanis ez az előadás a pénzről szólt. A
pénzről, mint az emberi viszonyok moz-
gatójáról. Nem volt egyetlen momentum
sem „kijátszva", vagy éppen a pénzre
poentírozva, mégis a pénz, ez az újkori
bálvány állandóan jelen volt, betöltötte a
színpadot - és természetesen a nézőteret is.
Mert a nézőtéren ülők éppen olyan
viszonyban voltak a pénzzel, mint azok,
akik a Csehov-komédiát előadták.

Csehov hősei nem ismerik a pénz érté-
két: Ranyevszkája nem tud különbséget
tenni egy kopejka és egy arany között. A
pénzt szükséges rossznak tekinti, akár
könnyelmű bátyja, kislánya vagy fogadott
lánya. A pénzhez való viszonyuk merőben
egyoldalú: csak költeni tudják, vagy
zokognak a hiánya fölött, miközben egy
kirándulás vagy ebéd kerül annyiba,
amennyiből az egész cselédség egy
hónapig jól tartható. A föld már nem a
megélhetés forrása, de érzelmileg el-
szakadni nem tudnak tőle - holott eredeti
rendeltetésének már idegen, és csak a
puszta érzelmek kötik a földbirtokost
földjéhez.

Ebben az előadásban mindenkiről
azonnal nyilvánvaló lesz, hogy mennyit ér
- anyagilag, ki kit mennyire taksál -
anyagilag, ki milyen ügyesen ért az új-
kori csodához - a pénzcsináláshoz. Lo-
pahin tudja, hogy a koldusnak nem szabad
egy aranyat adni, mikor az harminc

kopejkáért rimánkodik, hogy az eladóso-
dott szomszéd földbirtokosnak nem szo-
kás további kölcsönt folyósítani, mikor
még a régivel is adós, és hogy a szegény,
csúnyácska lányt - bármilyen szép is a
lelke - egy feltörekvő, parasztból lett
pénzes polgárnak nem jó üzlet feleségül
venni. Lopahin első mondataiban tájé-
koztat anyagi helyzetéről („pénzem
annyi, minta pelyva ... azért mégis paraszt
maradtam"); a még szinte gyerek Anya
alighogy hazaér, anyja anyagi helyzetéről
számol be. „A mentoni villáját már rég
eladta, és semmije, de semmije se maradt.
Nekem se maradt egy kopejkám se, isten
csodája, hogy valahogy mégis hazajutot-
tunk. Es amellett anyuskának sejtelme
sincs semmiről . . . Hát itthon mi újság?
Megfizettétek a kamatokat?"); Gajev, a
nagyra nőtt, öreg csecsemő örökségről,
sorsjeggyel nyerhető vagyonról álmodo-
zik, de mikor Lopahin valóságos tervet
tár eléjük: „Gratulálok, meg vannak
mentve" - a cseresznyéskert parcellázá-
sával a pénzhez nem értők buta fölé-
nyével jelenti ki: „sületlen zöld butaság!"
Ranyevszkája és családja a túlélés útjait
fürkészi-kutatja, de mindig hátrapillantva,
Lopahin az új, a nagyvonalú életre
szervezkedik.

Valami furcsa, eszeveszett táncot jár-
nak itt a hősök, akik nem is tudják, mi-
lyen dallamra ugrándoznak, nem érzé-
kelik, honnan jön a muzsika, és milyen
ennek az új táncnak a ritmusa, a pénz
csöngésére komikus táncot lejtenek.

Miközben lábuk alól a talaj nem csupán
képletesen csúszik ki, de a valóságban is: a
fejszecsapások, melyek a cseresznye-fák
törzsére sújtanak, egyben a család
koporsófedelét is leszögezik. Mindez
persze nem csak a rendezés érdeme - hi-
szen minderre van szöveg is, szituáció is
Csehov komédiájában. Csak ki kellett ol-
vasni belőle. Az viszont már Andrei
Serban, a rendező érdeme, hogy így ol-
vasta a darabot.

Még előttünk van Tőkés Anna Ra-
nyevszkája-alakítása: milyen fájdalom-
mal vált meg a régitől, milyen nehezen
költözik ki az ősi házból, mennyi daccal
szőtte át ez enerváltan-energikus asszony
alakját. Akkor valahogy érzésünkből
hiányzott a szánalom. Tudomásul kellett
venni, hogy ez az élet rendje; a Lopahi-
nok mindig kiforgatják vagyonukból a
Ranyevszkájákat. Nem szántuk, mert bár
sok mindent elveszített, de nem mindent -
s erkölcsi győzelme valahogy
megnyugtatott. Emlékszünk a Vígszín-


