
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
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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-



ház legutóbbi Cseresznyéskertjére is,
amelyben ugyancsak egy kivételes te-
hetségű színésznő, Ruttkai Éva játszotta
Ranyevszkáját, küzdve díszlettel, „modern
oldottsággal", olykor-olykor fel-csillantva,
hogy valami tragikusan komikus történik
ezzel a szerencsétlen asszonnyal. Irene
Worth eleganciája külsőségekben
nagyobb, mint Ruttkaié volt, tragikai ereje
más, mint Tőkésé, egyszerűbb is,
kevesebb is, mégis ő volt számomra eddig
a legszerencsétlenebb Ranyevszkája.
Hiányzott belőle az erkölcsi győzelem
adta fenségesség, a gyengeségben
megnyilvánuló komikum - egy-szerűen
megsemmisült, mert túlélte korát, és mert
nem értette meg, merre halad a
történelemnek az a bizonyos kereke.
Mikor az Irene Worth játszotta Ranyev-
szkája a IV. felvonás végén a búcsúnál
odaadja ridiküljét a kis cselédnek (tudjuk,
hogy abban volt utolsó pénze), valóban
kifosztott koldusként távozik. Milyen
komikus és irreális lesz egyszerre a sok
cseléd ruháján a drága szőrme, a sor-ra
kihordott csomagok, ez után a jelenet

után valóban csak a sokáig keresett sár-
cipő - egy ormótlan, csúnya lábbeli -
marad az emlékezetünkben, s az, ahogyan
Irene Worth felzokog, mikor meg-tudja
egy felvonással korábban, hogy el-
árverezték a cseresznyéskertet, ahogyan a
gyermekkor szépségeit sírja vissza. A
mindent elvesztés tragikuma ragad meg: a
csőd. Mert itt nemcsak érzelmi szálak
szakadnak szét, de a kézzelfogható anyagi
valóságot is siratja, az átérzett csődöt. S
ehhez képest Firsz bezártsága, magára-
maradottsága az üres házban, miközben
egyre hangosabban zeng, csattog a fejsze
a kertben, már szinte csekélység. Ugyan-
is nem a lakáj és nem a cselédség veszí-
tette a legtöbbet, hanem a
földbirtokoscsalád.

Ebben a kiélezett pénz-ember viszony-
ban minden olyan jelenetnek, amelyben a
pénz szerepel, súlya van.

Lopahin lendületes, elegáns, vonzó férfi.
S talán nem véletlen: enyhén színesbőrű.
Kreolosan barna a fehér Anya, a sápadt
Varvara, a seszínű Gajev mellett.
Ragadozó mivoltában is az egyetlen
vonzó férfi, oroszos ingében az amerikai
ideál, a self-made-man. Kívül és felül áll a
dolgokon. Tudja, hogy meg fogja szerezni
a cseresznyéskertet. Lopahin eddig
többnyire úgy jelentkezett, mint a rom-
latlan vidéki életbe betörő városi gonosz,
némi jovialitással fűszerezve. A polgárrá
lett paraszt, aki kifosztja a nemességet, és
megszervezi a föld újfajta kapitalista
elosztását. Raúl Julia Lopahinja a jövőt
hordozza, de tiszta kegyetlen logikával,
érzelmi nyavalygások nélkül. Azt a jogát,
hogy teljes jogú állampolgárként belépjen
a cseresznyés-kertbe, azt kisajátítsa és
kiirtsa - pénzen szerezte meg. S a pénz
több, mint a születés adta jog. Itt csak ő
jár kihúzott derékkal - de mindvégig
finom eleganciával. Az újgazdagok
komikus csetlés-botlásából semmi sincs
benne. A pénz arisztokratája - aktív
arisztokrata egy passzívvá vált születési
arisztokráciával szemben. Mikor múltjáról
beszél, a tüll-függöny mögött felsejlő
cseresznyéskertbe egy mezítlábas kis
parasztfiú oson be, s nézi áhítattal vegyes
félelemmel a virágzó cseresznyefákat. A
kisfiús áhítat-nak vége. S már azt a luxust
is megengedheti magának, hogy az első
felvonástól a harmadikig végigjátssza
szerepét: az ajánlattevőét, a megmentőét,
a család barátjáét - nem azonnal falja fel a
cseresznyéskertet. Ráérős gesztusaiban a
csehovi szerkesztés remekel vissza.

A második felvonás színpadképének

leírásában ez olvasható: „Távolabb a táv-
írópóznák sora látszik, s egészen messzi-
re, a láthatáron, egy nagy város elmosódó
körvonalai, melyeket csak derült időben
lehet élesen látni." Santo Loquasto szín-
padképe nem hagyományos. (A színház-
épület és a színpad karaktere sem teszi
lehetővé a szobaszerű díszítést.) De a
csehovi leírás minden fontos eleméhez
ragaszkodik. Valódi gyerekszobát vará-
zsol néhány játékkal és bútorral. A fény
segítségével kiemeli vagy homályba
burkolja a mindig jelenlevő cseresznyés-
kertet, de meghagyja háttérnek, amibe -
mint emlékképek - a múlt néma szereplői
beimbolyognak. S megteremti a hát-térben
a város körvonalait, megtoldva a
távírópóznákat gyárkéményekkel. A
földbirtokos család háttere a cseresz-
nyéskert - Lopahiné a város, füstölgő
gyárkéményekkel, amelyek a lenyugvó
nap sugaraiban vöröses fényben izzanak.
Itthon talán sematizmust kiáltottak volna
erre a képre, ott másképpen hatott.
Trofimov álma a jövőről - háttérben a
vörösben izzó város-gyár-kompozícióval a
Lopahin képviselte világ valóságos
ellentétévé szépült. Á második felvonás
színpadképéhez még valami különös tar-
tozott: az elején a háttér mélyén paraszt-
szekéren egy jobbágycsalád a földekre
indul, magukat fogva a szekér elé. Éppen
akkor hagyják el a színpad mélyét, mikor
Ranyevszkája egy ügyetlen mozdulattal
kiborítja erszényét, és hagyja, hogy ma-
radék pénze szerteguruljon. A felvonás
végén, miközben Trofimov álmait szövi,
ugyanez a parasztcsalád tér meg a sze-
kéren, fáradtan a napi munkától. Ra-
nyevszkája családjában is véget ért egy
nap - a jobbágycsaládban is.

S a két jelenet között, de a felsejlő gyár-
kémények árnyékában lép ki Irene Worth
a képből, hogy hozzánk, nézőkhöz intézze
monológgá szervezett nagy vallomását,
mintegy tőlünk várva a segítséget és a
feloldozást is. Kiszakítva a
cseresznyéskert-város sziluettből, egy-
szerre védtelen és menthetetlen. A to-
vábbiakban ugyanígy zokogja, panaszol-
ja, kiáltja el többi nagy „magánbeszédét"
is. A Lincoln-Center-beli Vivian Beau-
mont Theatr modern színházépület, a
nézőtér lépcsőzetesen emelkedik a szín-
pad fölé, a színészek mintegy alattunk
játszanak, mi felülről szemléljük ezt a
játékot. A Cseresznyéskert szereplői ezzel a
pozícióval mit sem törődve élik, játsszák a
komédiát, csak Ranyevszkája emeli
hozzánk tekintetét, csak ő lép ki a já-
téktérből, hogy hozzánk meneküljön.


