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CSERESZNYÉSKERT,

MOSZKVA, AMERIKA
A gyerekszoba kedves; gyengédséget,

szép emlékeket sugall - bár egy ideje
elhagyott, pókhálók himbálnak a sarkokban.
Egy boldog gyerekkor kellékei szanaszét:
kopott hintalovacska, kicsit rozzant szek-
rény, fakó bútorok, szőrehullott kismackó. A
drámának meg annyi. Jöhet a melodráma.

Pedig a Cseresznyéskert, mint Csehovtól
is tudjuk, komédia, néhol farce. De vajon
mitől komikus, sőt, majdnem bohózati ez a
történet, melyben egy testvérpár elveszíti
egykori életterét; melyben a kapcsolatok
vagy csődbe mennek, vagy be sem teljesed-
nek; melyben egy értékektől sem mentes
életforma pusztul el, és ami követni látszik,
nem sok jóval kecsegtet? A Cseresz-
nyéskertben igazi és virtuális halálok van-
nak. Ezen kell nevetni?

Vagy azon, hogy a dialógusokban fájdal-
masan félreértik egymást a szereplők, s ha
nem, akkor is elbeszélnek egymás mellett?
Esetleg azon, hogy a történet végén a bezárt
házban felejtik az öreg Firszet, aki - mást
nem tehetvén - ledől meghalni?

Ez utóbbi - drámai történésnek álcázott -
kóda kivételével alighanem végig lehetne
nevetnünk az előadást.

Ez a komédia ugyanis valódi komédiának
indul. Lopahin szólal meg benne először:
annyira várta a ház gazdáit, hogy
buzgalmában elaludt. Amikor felriad, mind-
járt elősorolja mindazt, amit róla tudni kell -
a szegény kis Dunyasának, akit ez a
legkevésbé sem érdekel, no meg amúgy is
tudja. Hogy a férfi apja még paraszt volt, de
rajta már fehér a mellény, és sárga a cipő.
Hogy pénze, mint a pelyva; hogy olvasni is
próbál, de egy szót sem ért belőle.
Komplexus ez a javából, különösen, ha a
Ljubov Andrejevna iránti, gyermetegnek
mutatkozó vonzalmat is hozzávesszük.
Inadekvát megszólalás - ezért komikus.
Dialógnak álcázott monológ - hiszen
Dunyasa aligha a kívánt, mértékadó hall-
gatóság; inkább üres figyelemnélküliség,
zajos csönd, érdektelen tereptárgy ebben a
jelenetben.

Aztán amikor a várva-várt vendégek
megérkeznek, mindenki mondja a magáét.
Egymás szavába vágnak, de a másikra senki
nem figyel. A Három nővér első jelenete
„köszön vissza" itt. Varja keze lefagyott.
Ranyevszkaja meghatódik hajdani gyerek-
szobája láttán. Gajev a vonat késésén la-
mentál, Sarlotta a kiskutyát dicséri, Anya a
fáradtságára panaszkodik, Dunyasa elújsá-
golja mindenkinek és senkinek, hogy Jepi-
hodov - ez a két lábon járó szerencsét-lenség
- megkérte a kezét. Bábeli zűrzavar - igazán
komédiai tabló.

Es nem csak a szöveg - az instrukciók is.

Ljubov Andrejevna boldog megindultsággal
könnyezik, Varja könnyek közt, aztán megint
ő, megint könnyek közt, aztán Dunyasa síró
hangon, aztán Ljubov Andrejevnát sírás
fojtogatja, aztán Gajev sírásba olvadó han-
gon - pedig még az első felvonás felénél
sem tartunk. Ennyi nem síró, de sírásba
hajló megszólalás igazán nevetséges.

Épp csak a kávét hozták be - és Lopahin
már a helyzetet, saját megoldási javaslatait,
a fenyegető csődöt, mindent a világon

rázúdított a döbbent és értetlen testvérpárra.
Akik nem a hírtől vagy a helyzettől döbben-
tek, hanem Lopahin viselkedésétől; nem a
hírt nem értik, hanem azt, hogy Lopahin
hogyan képes eljátszani a gondolattal, hogy
kivágják a cseresznyefákat. De nem sokáig
tart a döbbenet - túlteszik magukat rajta.
Ismét azt kellene mondanunk, hogy Lopahin
megszólalása inadekvát - oda nem illő -, de
éppen mert ismétlődik is, az understatement
helyett alighanem pontosabb az
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anakronisztikus jelző, amely az alakoknak és
a történet egészének középponti jel-
legzetességévé válik - később. Most még
„csak" elbeszélés egymás mellett. A külön
világok nem érintkeznek.

Az a bizonyos megbúvó tragikum, amely-
ről a Cseresznyéskert kapcsán a darab majd'
minden elemzője beszél, éppen ebből, a
megannyi külön világból és azok érintkezési
képtelenségéből fakad. A felszínen - mint
nemcsak a Cseresznyéskert, hanem rengeteg,
mélység nélküli francia bohózat bizonyítja -
ugyanez roppant komikus, semmi más.

De még ettől a rejtett tragikumtól is
messze vagyunk. A komikus kezdés után
bizonyos motívumok, bizonyos megszólalá-
sok ismétlődnek, aztán megint ismétlődnek -
és egyszerre feszültség üli meg a darabot,
előbb idegesítő nyugtalanság, aztán több is
ennél. Egyre több képtelenség, egyre több és
egyre inkább magába zárt külön világ -
Ljubov Andrejevna Párizsa és Jasa piper-
kőcsége, Varja feltétlen odaadása és Anya
önzése külön-külön idegesítő. Trofimov
beszéd helyett szónokol, Sarlotta csupa
mesterkéltség, Szimeonov-Piscsik vicces
flótásból ütődött hülyének tűnik föl, még
Firsz örökös aggódása, szöszmötölése is az
ember idegeire megy. Es közben elfog a
szégyen: annyi nyomorúság, büntetésre váró
életvakság vonul fel előttünk, hogy legalább
együtt kellene éreznünk velük.

Együttérzés. Ott van; bele van kódolva a
darabba. Csakhogy nem úgy, mint, mondjuk,
a Három nővérben, amelyben számos
szereplőt szerethetünk és sajnálhatunk -
meleg empátiával. Nem: itt az együttérzés
hideg - értés inkább. Mert mit is lehetne
szeretni Gajeven, aki cukorkát zabál, és
szónoklatot intéz a szekrényhez? Vagy
Ljubov Andrejevnán, aki csupa hamis ked-
veskedés, színpadias magamutogatás,
otromba nemtörődömség és leplezetlen
önzés - amúgy pedig ő a kertnek szónokol?
Vagy Lopahinon, aki idétlen, együgyű és
sivár alak - komplexusai pedig taszítóak?

Ez a hideg együttérzés - nevezhetjük
szenvtelen megértésnek is - a Cseresz-
nyéskert drámai hatásmechanizmusának
alighanem a legfontosabb eleme. Es, alig
valamivel később, a még modernebb drámá-
nak, az abszurdnak és a groteszknek is.
Almási Miklós könyvének (Mi lesz velünk,
Anton Pavlovics?) Cseresznyéskert-tanul-
mányában ugyanerre vezeti az értelmezést,
oly módon, hogy heroikus erőfeszítéseket
tesz a dráma komédiai felfogásának reklá-
mozása ügyében. Egyrészt azért, hogy
elemzésével gátat vessen a dráma mind
rögzültebb melodramatikus rendezői intoná-
ciójának, másrészt azért, mert pontosan
érzékeli, hogy ez a darab más, mint Csehov
többi drámája. Nemcsak azért, mert az utol-
só, és nemcsak azért, mert bizonyos
értelemben elfordulás attól az iránytól, mely
felé a többi tart, hanem azért is, mert
valóban új irányt jelöl: azt, amelyen a XX.
század modern drámaírói, Beckett, Ionesco
indulnak majd el.

A legjobb Cseresznyéskert-előadások
éppen ezt, az író hideg, tárgyilagos - persze,

távolról sem érzelemmentes! - látásmódját
képesek megragadni, és ennek hang-
nemében teremtik meg az előadás világát.
Ellentétben azzal a „zömmel", amely a
legelső jelenetben - az édes gyerekszobával
például - azt üzeni nekünk: a rendező bizony
végigolvasta a darabot, és tudja, hogy itt
mindenkit szörnyű csapás ér majd. Ez a
metakommunikáció mindjárt a legelején
egyrészt a véget, másrészt a rendező ítéletét,
állásfoglalását közli velünk.

Igaz, a melodramatikus hangvétel tálcán
kínálja magát. Richard Brustein Csehov-
tanulmányában ennek igazolására összeveti
a Cseresznyéskertet egy, a XIX. század
közepén született amerikai melodrámával
(Dion Boucicault: A nyolcadvérű ), és mind
a szereplők, mind a fordulatok tekintetében
számos szoros hasonlóságot mutat ki. Ebből
persze nem arra következtet, hogy Csehov
ismerte volna a darabot, csak arra, hogy a
korabeli kommersz orosz színháznak is
alapsémája volt ez a franciás modell.

De már a szereposztással is el lehet
indulni a melodráma felé - ezt tette mindjárt
Sztanyiszlavszkij az ősbemutatón. Ha a
rendező Ranyevszkaja mellett annak bátyját,
Gajevet tekinti főszereplőnek - szinte nem is
marad más, mint a könnyes melodráma. Ha
Lopahint szimpla agresszív tahónak mutatja,
és netán egy másod-, harmadvonalbéli
színésszel játszatja (vagy egy elsőrangúval a
felkapaszkodott, agresszív újgazdag kliséjét)
- már nem is lehet más.

Maga Csehov érezte ezt a veszélyt, és
leveleiben nem győzte inteni Sztanyisz-
lavszkijt és Nyemirovics-Dancsenkót. „A
plakátokon miért hirdetik makacsul a
darabomat drámának? Nyemirovics és
Alekszejev (= Sztanyiszlavszkij) a darabom-
ban határozottan nem azt látják, amit írtam,
és kész vagyok szavamat adni, hogy egyet-
lenegyszer sem olvasták el azt figyelmesen.
Bocsáss meg, de biztosíthatlak, hogy így
van" - írta Olga Knyippernek már a bemu-
tató után, meglehetősen ingerülten. Hiszen a
próbák alatt mindent megtett, amit Jaltából
tehetett, azért, hogy a szerepeket megfelelő
színészek játsszák, az ő elképzeléseinek
megfelelően, s hogy az alapvetően melodra-
matikus szerkezetű műből mégiscsak a
farce-ra jobban emlékeztető előadás,
legalább a melodráma szatírája megszü-
lessék.

Levelei tanúsága alapján egyértelmű,
hogy Ranyevszkaja mellett Lopahint tekin-
tette a Cseresznyéskert főszereplőjének. A
darab szereplői közül alighanem Lopahin a
legpozitívabb - ettől persze, mint fentebb
utaltam rá, még őt sem kell szeretnünk, nem
is igen lehet; gőg, harácsolás nem vezeti, a
maga - cseppet sem gonosz vagy meg-
átalkodott - módján jót akar, igyekszik
megmenteni a családot a végső széleséstől,
melynek a cseresznyéskert elvesztése csak
jele és nem oka. Ezért nem tudja: az
embereken nem változtathat, csak a
helyzeten. Lopahin komplexusos, munkás,
feltörekvő alak - ellenszenvesnek látszhat
otrombasága és pragmatizmusa, de azért
sem Gajevnek, sem Trofimovnak nincsen
igaza, amikor durván, lekezelőn leszólják.

(Arról nem is beszélve, hogy Gajev közben
azért hozzáadná Varját - de hát Gajev igazán
nem az acélos jellem szobra.) Csehov
szerette volna, ha Lopahin szerepét maga
Sztanyiszlavszkij játssza el, s ezt igyekezett
finoman megüzenni a rendezőnek: „Gajev és
Lopahin - ezeket a szerepeket próbálja meg
Konsztantyin Szergejevics, ha Lopahint
választaná, és ha sikerülne neki ez az
alakítás, akkor a darab-nak sikere lesz. Mert
ha Lopahin színtelen lesz, ha egy színtelen
színész alakítja, akkor elvész a szerep és a
darab is." Ez történt: Sztanyiszlavszkij
ugyanis Gajev szerepét választotta. Ennek
pedig súlyos, több év-tizeden át tartó
következményei lettek.

Olga Knyippernek Sarlotta szerepét szánta
az író és a férj - a közhiedelemmel
ellentétben, mely szerint Ranyevszkajának
képzelte. Tán mert valóban ő is játszotta,
noha Csehov ezt írta: „Három évig készül-
tem megírni a Cseresznyéskertet, és három
éven át beszéltem nektek arról, hogy Ljubov
Andrejevna szerepére hívjatok meg egy
színésznőt. Lám, most pedig véletlen
kártyajátékkal próbálkoztok, de semmi sem
jön ki belőle." Másutt pedig Sarlottáról: „Ez a
szerep Knyipper asszonyé." Olgának meg
ezt: „A te szerepedet (Sarlotta) csak a har-
madik és az első felvonásban dolgoztam ki
jól, az egyéb helyeken csak odakentem. De
hát sebaj, ne csüggedj."

A szereposztási tanácsok mellett a figurák
rövid jellemzésével is igyekezett segíteni
Sztanyiszlavszkijnak; „Ányát bárki játsz-
hatja, még egy ismeretlen színésznő is, ha
fiatal, kislányos, és fiatalos, csengő hangon
beszél. Ez nem a fontosabb szerepek közül
való. Varja -- komolyabb szerep, jó lenne, ha
Marija Petrovna (Lilina, Sztanyiszlavszkij
felesége - Cs. J.) kapná. Marija Petrovna
nélkül ez a szerep ellaposodik, durva lesz
nélküle, át kellene dolgozni, enyhíteni.
Marija Petrovna nem lesz sablonos, mert
először is tehetséges, másodszor Varja, ez a
fekete ruhás, ostoba, apácaszerű, sírós stb.,
stb., nem hasonlít Szonyára meg Natasára.
(Egy másik, Olgának írott levélben izga-
tottan panaszolja, hogy Nyemirovics-
Dancsenko szerint Anya Irinára hasonlít.)
Piscsik - Gribunyin. Isten őrizz, hogy ezt a
szerepet Visnyevszkijnek adják. Sarlotta -
fontos szerep. Valami puhánynak termé-
szetesen nem szabad odaadni, Muratova
talán jól játszaná, de nem elég mulatságos.
Ez a szerep Knyipper asszonyé. Jepihodov -
ha Moszkvin óhajtja, hát legyen úgy. Kitűnő
Jepihodov lesz belőle. Én azt hittem, hogy
Luzsszkij fogja játszani. Sarlotta nem törve,
hanem tisztán beszéli az orosz nyelvet;
csupán nagy ritkán ejti keményen a szavak
utolsó hangját, és olykor-olykor felcseréli a
hím- és nőnemet. Piscsik orosz, kínozza a
köszvény, az aggkor és a jóllakottság, kövér
öregember, aki ujjas zekét visel, és sarok
nélküli csizmát. Lopahinon - fehér mellény
és sárga cipő; a kezét lóbálva járkál, széle-
sen lépdel, menés közben gondolkodik, és
mindig egy irányban mozog. Ne legyen
rövid haja, mert fejét gyakran hátraveti;
gondolkodás közben szakállát fésüli hátulról
előre, vagyis a nyakától a szája felé.
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Azt hiszem, Trofimov világos. Varján -
fekete ruha, széles övvel." (Varja szerepét
külön is megemlíti egy levélben, amelyet
Lilinának írt - tehát igen fontos figurának
tartja: „a maga számára nem «álszent»
szerepet írtam, hanem egy igen kedves
kislányét, amellyel, remélem, meg lesz
elégedve.")

A fenti, meglehetősen töredékes idéze-
tekből is világos, hogy az író egyik figurája
iránt sem mutat különösebb vonzalmat,
érzelmi elfogultságot. Mint egy kíváncsi ku-
tató, szemrevételezi visel-
kedésüket egy önmaga által
létrehozott helyzetben. Mint
az akkurátus Csehov-kutató,
David Magarshack is fel-
hívja rá a figyelmet, a
„közvetett" cselekményű
Csehov-darabokban (ilyen-
nek tartja a Cseresznyéskert
mellett a Sirályt és a Ványa
bácsit, szemben a „közvet-
len" cselekményű Plato-
novval, Ivanovval és A
Manóval) maga a konfliktus
háttérbe szorul, és legfeljebb
motiválja, semmint mozgatja
a színpadi eseménysort.
Nyomában Robert Brustein
azt fejtegeti, hogy ez a
bizonyos alaphelyzet Csehov
drámáiban shakespeare-i
örökség, hiszen itt is
„kisemmizettek" és a „kisem-

miző" állnak egymással szem-
ben. Leglátványosabban ép-
pen a Cseresznyéskertben, bár
vel szelídebb, mondjuk, Natasa
nővér vagy Szerebrjakov és V
szembenállása.

Számos Csehov-előadás azé
gányra, mert a rendező e szemb
padi megfogalmazásával egyid
nyire folyamatában, a saját kom
belerendezi a darabba, s ezt
ítélet formájában teszi. Nemegy
(társadalmi, politikai, avagy pu
nevezett „általános emberi") k
teljes bevonásával olyan szimp
pátiákat gerjeszt a nézőben, a
esetben történelmi, osztály- av
szempontokat implikálnak, és
deli az emberi karaktert. (Ezzel
dező nemcsak interpretációját,
„világteremtő" alkotótevékeny
íróé fölé helyezi, mégsem áll sz
a keletkező művészi érték sz
minősíteni ezt a darabkezelé
Pusztán leírom, mint a színpa
sulás egyik, nagyon gyakori é
Csehov drámáinak sorsát jelle
Véleményem szerint Csehovn
annyira nem volt osztályszem
politikai véleménye erről a k
annyival jobban érdekelte a
vevő figurák emberi karaktere
ségképp és már-már automati
minden olyan rendezői beállítá
az egyik, akár a másik féln
szolgáltat, de még az is, amely
levezényli ezt az „osztályhábor

tetlen eredményre futtatja.
Meg kell jegyeznünk: Sztanyiszlavszkij -

legalábbis szándéka szerint - ebbe a csapdába
nem szaladt bele. Csak a melodrámába.

A darab 1904-es bemutatóját követően -
már Csehov halála után, 1906-ban - európai
turnéra utazott vele a moszkvai Művész
Színház társulata. Onnan visszatérve a
Cseresznyéskert 1919-ig maradt a színház
repertoárján, majd 1923-ban ismét elővették
az amerikai körútra, hiszen, mint Sztanyisz-
lavszkij mondta: „Amerika látni akarja, amit

szempontjából teljességgel hamis eszközök
halmozására került sor. Mint tudjuk a leve-
lezésből, utal vissza rá Carnicke, Sztanyisz-
lavszkij már annak idején lelkendezve írta
Csehovnak, mennyi életszerű effektet sike-
rült összegyűjtenie a második felvonásba,
békabrekegéstől vonatfüttyig - Csehov
határozott tiltakozására végül a vonatfütty
kimaradt. De belekerült az előadásba szám-
talan színészi geg, melyek közül rengeteg
szolgált arra, hogy a játék Csehov szabta
ritmusától eltérően egymásba „kenje" az

egyes jeleneteket; ilyen volt például,
amikor Firsz egyesével hordta
be az ásvány-vizes palackokat
a színpad-ra a harmadik
felvonásban.

Az amerikai közönség
nemigen beszélt oroszul -
megnőtt tehát a játék hatalma.
Egyes újságírók szerint „a
moszkvai Művész Szín-ház
lelke a színész", mások
szerint akárha némafilmet
láttak volna, megint mások
szerint a nyelvi korlát cseppet
sem korlátja az atmoszféra
megértésének. Leszámítva
azokat, akik Sztanyiszlavszkijt
az új bolsevik kormány
ügynökének, az egész csehovi
miliőt pedig végtelenül
idegennek gondolták, a
társulatnak, az elő-adásnak
óriási sikere volt.

G
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Európa már tud." A moszkvai Művész
Színház amerikai vendégjátéka ötvenkét
hétig tartott 1923-24-ben; a Cseresznyés-
kert mellett Csehov művei közül az Ivano-
vot, a Ványa bácsit és a Három nővért ját-
szotta a társulat, összesen háromszáznyolcvan
előadásban New Yorktól Washingtonig.

A Cseresznyéskert főbb szerepeiben ter-
mészetesen nem volt változás: Gajevet
Sztanyiszlavszkij, Ranyevszkaját Olga
Knyipper, Lopahint Leonyid Leonyidov
(aki ellen Csehov már a bemutató előtt
tiltakozott, mondván, „kulákra" veszi majd a
figurát) játszotta. A díszlet, a jelmez sem
változott; számos tudósítás szerint divat-
jamúlt és „messze a Broadway szintje alatti"
volt mindkettő.

De Sztanyiszlavszkij és Olga Knyipper-
Csehova neve nemcsak ismerősen, hanem
jól is csengett Amerikában: a sztárokra
özönlöttek a nézők. A sajtó pedig Sztanyisz-
lavszkij „briliáns" játékáról, „herkulesi ter-
metéről", rezgő hangjáról, valamint Olga
Knyipper „júnói alakjáról" és „fennkölt
modoráról" zengett. Es mivel ők játszották a
testvérpárt, az előadás súlypontja a birtokát,
életterét elvesztő család lett.

Az amerikai vendégjátékról szóló tudó-
sításokat összefogó tanulmányában Sharon
Carnicke (Sztanyiszlavszkij az Egyesült
Államokban címmel) részletesen beszámol
magáról az előadásról is. Elmondja, hogy
Sztanyiszlavszkij percet sem habozott,
amikor a színészi jelenlét „felpumpálá-
sához" esetleg kapóra jövő, ám a dráma

A negyedik felvonás utolsó
előtti jelenetében,

Csehov utasítása szerint, a testvérpár egy-
szerűen kimegy a szobából, a házból.
Sztanyiszlavszkij rendezésében Gajev
(Sztanyiszlavszkij) hátramarad, a színpad
közepére játssza magát, a húga után fordul,
mintha mondani akarna neki valamit (az
persze már elhagyta a színpadot). Vissza-
fordul, a közönség szemébe néz, és hirtelen
zokogás venne rajta erőt, ha... nem kapna
zsebkendő után, amelyet viharos sebes-
séggel a szájába töm, „mint egy iskolás fiú,
akit röhögésen kapnak", majd megfordul, és
lassan, a lehető leghosszabb úton, átlósan
keresztbe, rázkódó vállakkal, némán el-
hagyja a színpadot. A nézők zokogtak - ez
több, mint amit egy érző kebel elvisel.

Évekkel később Harold Clurman is fel-
idézte ezt a - sokszor, sok helyen leírt -
jelenetet, megjegyezvén, hogy Gajev zse-
bébe gondosan oda volt készítve a zse-
bkendő, ilyenformán némi humoros színt is
felfedezni vélt a játékban. Bárhogyan is:
Sztanyiszlavszkij számára a Cseresznyés-
kert nem egyszerűen tragédia lett, de
egészen pontosan Gajev tragédiája. Az
amerikai közönség viszont eksztatikusan
konzumálta a „nagy orosz lelket", a „végte-
len sztyeppén viharosan tajtékzó orosz
bánatot".

Sztanyiszlavszkij - nem mondom, hogy
direkt, de nem is véletlenül - megbuktatta
Csehovot Amerikában.
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ajev szerepében Sztanyiszlavszkij


