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BÉCSY TAMÁS

A csehovi dráma

A drámáról szóló írásokban, tanulmá-
nyokban az adott drámákat általában mint
„jelentésteli irodalmi szövegeket"

vizsgálják; úgy, ahogy a kisregényeket,
regényeket, egyszóval az epikus műveket is
lehet. Ezek az elemzések - legyenek
történetfilozófiai, eszme- vagy
mentalitástörténeti, szociológiai, lélek-tani,
antropológiai stb. szempontúak, egyfelől
teljesen jogosak, másfelől -
meggyőződésünk szerint - elégtelenek.
Nem veszik figyelembe ugyanis a dráma
műnemi törvényszerűségeit; vagyis azokat,
amelyek az életanyagokat dráma-
világszerűséggé formálják, és nem például
epika-világszerűséggé.

Hegel óta a dráma-világszerűséggé
formáló elvnek a konfliktust tartják. Ebben
az elvben még azok is hisznek, és még
manapság is, akik a legújabb műveket is
valódi drámáknak tartják. A drámáról szóló
írások zömében - nemcsak Csehov
műveinek az esetében - a konfliktust
azonban csak megemlítik; maga az elemzés
viszont már nem ebből a szemszögből
történik. Tehát még ezekben a
tanulmányokban sem a műnem
alaptörvényszerűségének tartott elv a
vezérlő vagy az elemzés egészét
meghatározó szempont; s így ezek az írások
a maguk gondolatait nem a művek dráma
mivoltának törvényszerűségeire alapozva
fejtik ki, vagy eredményeiket nem innen
kiindulva kapják meg.

A történetfilozófiai, lélektani, esz-
metörténeti, szociológiai és egyéb
szempontú vizsgálatok lényegében mind a
filozófiai ismeretelmélet által meg-
határozottak. Mivel a műalkotások va-
lójában nagyon gazdag tartalmúak,
ismeretelméletileg rengetegféle szem-
pontból lehet hozzájuk közeledni. Ennek
következtében egy-egy drámában a
különböző elemzők másban és másban
jelölik meg az adott mű konfliktusát.

Kárpáti Aurél, 1956-ban, a Sirályt a
kapitalista osztálytársadalom nagyszerű
kritikájának nevezi, s azt mondja, hogy
„valóságos »közgazdasági« dráma. ez,
legalábbis ami a pénz sorsdöntő sze-

repét illeti az események körül". (Kárpáti
Aurél: Színház; Gondolat Könyv-kiadó
1959; 189.) Hermann lstván viszont azt írja
ugyanerről a drámáról. hogy Csehov azt „a
konfliktust helyezi egy orosz vidéki kúria
légköréhe", amely a régi művészek
(Trigorin és Arkagyina), valamint az újak
(Trepljov és Nyina) között van. A
konfliktus konkrét tartalma: „A régiek tele
van-nak modorossággal, gondolattalanok, a
művészetet iparnak fogják fel. Az újak
viszont telítve vannak legalábbis az új
formák keresésével, a nem bevált utak
fölfedezésével." (Hermann lstván : A
személyiség nyomában; Magvető Kiadó
1972; 443.) Robert Brustein kétféle módon
is meghatározza a négy legjelentősebb
dráma konfliktusát. Egyszer így: „Csehov
jellemei (...) nem annyira valamilyen más
jellemmel állnak konfliktusban, mint
inkább saját gyenge akaratukkal." (R.
Brustein: A lázadás színháza, I-II . köt.;
Európa Könyvkiadó 1982; I/170.) Máskor -
mert nézőpontot váltott - ezt mondja:

. mindegyik érett darabja, kiváltképpen a
Cseresznyéskert, ugyanarra a lényegében
melodrámai sémára készült: a
konfliktusban egy kisemmiző és áldozatai
állnak szemben egymással..." (I. m. I/179)

A Három nővérről szólva megemlíti, hogy
ennek felszíni és mély-rétegében egyaránt
„a kultúra és a közönségesség konfliktusa
jelenti az alap-témát". (I. m. I/190. )

Tagadhatatlan, hogy ezen megállapí-
tások egyike sem cáfolható, ha az adott
nézőponton belül maradunk; és ugyan-így
vitathatatlan, hogy mindegyik megállapítás
jogos és hiteles.

Nemcsak az idézett elemzéseknek, de
mindazoknak, amelyekben a konfliktust
említik, van egy feltűnő jellegzetessége.
Csak azt mondják meg, mi a konfliktus
tárgya vagy tartalma, illetve: kik között
jelenik meg. Nem fej-tik ki azonban, hogy
mit kell magán a konfliktus terminusán
értenünk. És ez nemcsak a Csehov
drámáiról szóló elemzéseknek a
sajátossága, hanem minden olyan írásnak,
amely a dráma-mű-nem lényegének a
konflikust tartja.

Természetesen léteznek olyan tanul-
mányok, amelyek szerzői a műnem lé-
nyegének, kulcsfogalmának a konfliktust
tartják, de látják, hogy ezekben a
művekben még a legtágabb értelem-ben
sincs konfliktus. Ebből szükségszerűen két
megállapítás következhet. Vagy kétségbe
vonják ezeknek a mű

veknek dráma mivoltát; vagy metaforákkal
jelzik drámaiságukat.

Peterdi Nagy László írja, hogy Csehov
darabjait mára kortársak „drámaiatlan
drámának" nevezték. (Vö.: Peterdi Nagy
László: Csehov színháza; Szépirodalmi
Könyvkiadó 1975; 32.) Közismert Lukács
György megállapítása: ezekben a
művekben: „a drámaiatlanság drámája van
megírva". (Lukács György: A modern
dráma fejlődésének története; Magvető
Kiadó 1978; 426.) Ambrus Zoltán azt
jegyzi meg a Sirály kapcsán, hogy „A drá-
maiság csak itt-ott villan fel". (Ambrus
Zoltán: Színház; Szépirodalmi
Könyvkiadó 1983; 520.) Kosztolányi
Dezső szerint ezek: „Drámák igazi dráma
nélkül, az eseménytelenség örök drámái."

(Kosztolányi Dezső; Színházi esték, I-II .
köt.; Szépirodalmi Könyvkiadó 1978;
I/325.) Egri Péter az Ivanov kapcsán ír a
csehovi művek drámaiságáról: az itt
használt technika „már az új drámatípus
igényeit jelzi, mely a sodró lendületű
cselekményvezetést a lélekállapotok belső
hullámzásával helyettesíti. A dráma az
állapotszerűség felé közeledik ..." (Egri
Péter: Törésvonalak; Gondolat Kiadó
1983; 363.)

A konfliktust mint a műnem lényegét
vagy kulcsfogalmát Peter Szondi hagyta el
először. Ismeretelméleti megközelítésébe
erősen belejátszik kimondatlanul is az
ontológiai. Szerinte - igaz, csak a
reneszánsz óta - a dráma lényege az
emberek közötti szféra. A dialógusforma
következménye, „hogy a dráma. csupán az
emberek közötti vonatkozások
visszaadásából áll". (P. Szondi : A modern
dráma elmélete; Gondolat Kiadó 1971;
12.) Vagyis a dráma az interperszonális
viszonyok műneme. Az új nézőpontból
mindig új eredmények születnek. Csehov
műveinek dráma mivoltát nem is vonja
kétségbe. Az alakokat „a jelenről és a
kommunikációról való lemondás jellemzi".
A Három nővér alakjairól ír-ja: „A
Prozorov családnak és ismerőseik
mindegyikének megvan a maga
problematikája, amely még társaságban is
magával rántja, s így el is különíti a
többitől." (I. m. 31.) Az új nézőpontból
megláthatja, hogy nagyon sok dialógusnak
vagy replikának álcázott monológ van
ebben a drámában; de - tehetjük hozzá -
minden Csehov-drámában. Mivel
mindenki elszigetelődött a másiktól, a
témák monologikusak, de



a kifejtés szükségszerűen csak dialógus-ra
épülhet. A magány itt még nem
dermedtség, ezért „a csehovi dráma
monológjai magában a dialógusban" (L m.
34.) lehetnek még jelen, aminek
következménye, hogy „a monologikus
tematika és a dialógusra épülő kifejezés
között" feszülő belső ellentmondás nem
vezet „a dramatikus forma szétrob-
banásához". (I. m. 34.) Elismeri te-hát
ezeknek a műveknek a dráma mi-voltát;
de ő meg azt nem mondja meg, miben
jelentkezik konkrétan a dráma.

A magunk drámaelméleti írásaiban a
műnem ontológiai törvényszerűségeit
igyekeztünk meghatározni; azokat a
törvényszerűségeket, amelyek megte-
remtik a csak dialógusban megformált és
drámának nevezett világszerűségnek mint
drámának a létét. Ennek a vi-
lágszerűségnek a létét nem bármilyen fajta
interperszonális viszonyok terem-tik meg
-- így például a platóni dialógusok is
drámák lennének hanem csak az
interperszonális viszonyokban most
lezajló változások. Ezért tartjuk a műnem
kulcsfogalmának az alakok közötti

viszonyváltozást. Az emberek közötti
viszonyok ontológiailag kétfélék:
statikusak és a jelenben változók. Ennek
következtében a drámai művek elején ott
van az a „pillanat", amely az addig statikus
viszonyokat most változó viszonyokká
fordítja át.

Csehov műveinek a dráma mivoltát is a
műnem ontológiai törvényszerűségéből
igyekszünk levezetni. Nem arról kívánunk
tehát beszélni, hogy ezek a művek milyen
létszemléletet közvetítenek, nem arról,
hogy itt miként jelenik meg az ember
általános vagy speciális ontológiai
alaphelyzete, hanem arról: milyen
törvényszerűségek alapján léteznek ezek a
művek mint drámák. És csak ezt
vizsgáljuk.

A négy legjelentősebb dráma közül
először a Sirályt (1896), a Ványa bácsit

(1897) és a Három nővért (1900-1901)

vizsgáljuk, és csak azután a Cse-
resznyéskertet (1903-1904.)

A Sirálynak az első három mondata a
következő:

MEDVEGYENKO: Miért jár mindig
feketében?

MÁSA: Az életemet gyászolom. Bol-
dogtalan vagyok.

(Csehov: Sirály, fordította Makai Imre.
In.: Csehov: Drámák; Európa

Könyvkiadó 1978; 349. Az idézetek a
továbbiakban is ebből a kiadásból valók.)

A szegény tanító ezek után azonnal
életének anyagi nehézségeit említi. A
szövegből érezhető, hogy anyjának, két
húgának és öccsének az eltartása a hu-
szonhárom rubeles fizetésből életének nem
mellékes, hanem lényegében meg-határozó
tényezője. Másának azonnal szerelmet fog
vallani, vagyis életének alapvető
nehézségét, benső világának legfontosabb
tartalmait mondja ki olyan valakinek, akit
szeret. Mása azonban nem erre reagál,
hanem ezt mond-ja: „Mindjárt kezdődik az
előadás"

J-tudniillik a Trepljov által irt
monológ-nak az előadása, Nyina
megszólaltatásában. Medvegyenko tudja,
hogy Nyina és Trepljov szerelmesek
egymásba, és szerinte „... ma egybeolvad a
lelkük abban a törekvésben, hogy egy és
ugyanazt a művészi képet rajzolják meg".
A tanító mintha az igazi szerelem
lényegének tartaná a lelkeknek egyazonos
törekvésben való összeolvadását. Az
önmagukra vonatkozó meg-jegyzése is ezt
igazolja: „De az én lelkem meg a magáé
közt nincsen közös érintkezési pont." Úgy
látjuk, ezzel ki-mondta a csehovi alakok
közötti viszonyok legfontosabb ismérvét.
Ennek el-lenére így folytatja: „Én szeretem
ma- .gát"; mire Mása ezt válaszolja: „Meg-
hat a szerelme, de viszonozni nem tudom,
ennyi az egész." Igen, a csehovi drámákban
a benső világ feltárására mindig olyat
válaszolnak, amiről el-mondható: „ennyi
az egész".

A továbbiakban megtudjuk, Mása anyja,
Polina, nem férjét, hanem Dorn doktort
szereti, őt félti, érte aggódik Egyszer
„(igyekszik elkapni a kezét) Drágám!" -
mondja, mire az orvos így reagál: „Csitt!
Jönnek." Mása szíve a felvonás végén
megnyílik a doktornak: „Beszélnem kell
magával. Nem szeretem az apámat ...
valahogy egész szívemmel azt érzem, hogy
maga közel áll h ozz ám . . . Segítsen hát
rajtam ... Szenvedek. Senki, senki nem tud
a szenvedéseimről. Szeretem Konsztan-
tyint"; vagyis Trepljovot. S erre Dorn,
akinek Mása az őiránti érzelmeiről és
Trepljov iránti szerelméről beszélt, s
akihez a. szenvedésteli lélek segítségért
fordult, ezt válaszolja: „Ej, de idegesek
valamennyien, de idegesek."

Úgy tűnik, hogy az idézett pár mon-
datban benne van a csehovi drámák dráma
mivoltának az alapismérve. Ám

ez az alapismérv minden drámában igen-
igen sokszor megjelenik. Csak keveset
tudunk idézni.

Ezek után Szorin érkezik Trepljovval.
Szorin rögtön kifejti, „Nem nekem való a
falu, öcsém ...", noha már rég-óta itt él.
Dialógusváltásuk Szorin test-vérére,
Trepljov anyjára, Arkagyinára terelődik,
aki színésznő. Mivel Trepljov
drámamonológot írt - most fogják itt , a
háziszínpadon bemutatni -, ez alkalmat ad
neki arra, hogy elmondja nézeteit a
korabeli színházról és anyjához való
viszonyáról. Anyja színésznő mivolta
rossz érzéseket váltott ki benne már
gyerekkorában. A híres színésznő híres
vendégeiről azt érezte akkoriban. ,,hogy
tekintetükkel csak az én semmiségemet
méregetik; én meg kitaláltam a
gondolataikat, és szenvedtem a meg-
aláztatástól ..."

Trepljov ezen szövegéről is érezhető,
hogy nem futó érzéseit, pillanatnyi
hangulatát beszéli ki Szorinnak, ha-nem
belső világának alappilléreit. Szorin mégis
másról kezd érdeklődni: „Az ám, mondd
csak, milyen ember ez az író?"; mármint
Trigorin, aki Arkagyina szeretőjeként van
jelen ezen a birtokon.

Nyina érkezik, Trepljov szerelme, s ez
utóbbit azonnal megtudjuk a Szorinnak
elmondott szavakból. Mikor egyedül
maradnak, Nyina ezt mondja: „Magával
van tele a szívem." Ezután Csehov
instrukcióban közli: „(Csók)", mire Nyina,
akinek Trepljovval van tele a szíve, ekként
nyilatkozik meg. „Milyen fa ez?" Nem
sokkal ezután Trepljov megvallja:
„Szeretem"; Nyina reagálása: ,Pszt ..."

A monológszövegbe Trepljov nyilván
ugyancsak saját benső világának
legfontosabb tartalmait írta bele. Ám az
előadás közben Szorin és Arkagyina
érzéketlen, humoros, „poénkodó"

megjegyzéseket tesznek; Polina pedig
Dornra s nem az előadásra figyel.
Trepljov ezeknek a hatására dühödten és
sértetten félbeszakítja az előadást.

A továbbiakban kiderül, hogy Nyina
híres, ünnepelt színésznő akar lenni; hogy
beleszeret Trigorinba, aki boldogan
fogadja ezt a közeledést.

Ezzel az alakok közötti közvetlen vi-
szonyok mindegyike olyan tartalmat
kapott, amelynek következtében változ-
niok kell. Nyinának el kell szakadnia
Trepljovtól, és meg kell kísérelnie, hogy
Trigorin segítségével megvalósuljanak
vágyai; Arkagyinának meg kell kísé-



relnie Trigorint megtartani; Trepljovnak
valamit kezdenie kell önmagához és a
világhoz való viszonyaiban Nyina el-
vesztése után. Mása számára talán új
lehetőség nyílik Trepljovval kapcsolatban.
Csak Polina és Dorn viszonyát nem érintik
az előbbiek; köztük a kapcsolat statikus
marad. A közvetlen viszonyoknak ez a
változás iránti potenciális szükségszerűsége
azonban nem-csak a szerelemre vonatkozik,
hanem életük egészére.

A benső világ feltárására adott válaszok
közül még egyet meg kell említenünk. A
mű végén a Trigorinban és a művészi
pályát illető vágyaiban csalódott Nyina
teljesen összetörten visszatér Trepljovhoz.
Ekkor azokat a tanulságokat mondja el,
amelyekre szenvedései, csalódásai
megtanították. A benső világ feltárására
Trepljovnak, aki pedig még most is szereti
Nyinát, egyet-len komoly szava sincs.
Végül Nyina életének, színésznőségének
mostani helyzetéről szól: „Holnap reggel,
korán reggel Jelecbe utazom, harmadik
osztályon. muzsikok közt, Jelecben meg
művelt kereskedők fognak zaklatni kedves-
kedéseikkel. De durva ez az élet!" S
Trepljov erre reagál, ekként: „Miért
Jelecbe?" Erről a válaszról is elmond-ható:
ennyi az egész.

A Ványa bácsiban a viszonyok vál-
tozásának a szükségessége már a mű
eseményeinek a megkezdése előtt be-
következett: akkor, amikor Szerebrjakov és
felesége, Jelena megérkeztek az ud-
varházba. Vojnyickij, Szonya és Mari-na, a
dada életének külső „menetrendje"
változott először: „Mióta itt lakik a
professzor a hitvesével - mondja Vojnyickij
- kizökkent az élet a kerékvágáshól (...)
egészségtelen az egész." (A szövegeket
Makai Imre fordította.) Az élet benső
viszonyait pedig Jelena fordította át most
változókká: Vojnyickij beleszeret, Asztrov
pedig a szeretőjévé akarja tenni. Jelena
ittléte ad alkalmat Szonya Asztrovhoz való
viszonyának a megváltoztatására is: Jelenát
kéri meg, puhatolja ki, remélhet-e
viszontszerelmet. Vojnyickij háromszor
vall szerelmet Jelenának. „Maga az én
boldogságom, az életem, a fiatalságom!",
mire az asszony úgy válaszol, ahogyan a
Sirályban Dorn Polinának, Nyina
Trepljovnak: „Halkabban! Még
meghallják!" A második vallomás előtt
Jelena ilyeneket mond: „a világot nem a
rablók, nem a tűzvészek pusztítják el,
hanem a gyűlölet, az ellenségeskedés

meg ez a sok sekélyes civakodás". Voj-
nyickij életének egyáltalán nem mellékes
dolgáról, hanem ennek tönkremeneteléről
beszél; arról a tényről, hogy „elveszett az
életem, visszavonhatatlanul! Múltam
nincs, azt ostobán eltékozoltam -
semmiségre, a jelenem szörnyű, mert
buta", s mikor meg akarja csókolni Jelena
kezét, az előbb elítélt ellenségeskedő
választ kapja: „Hagyjon! Ez végül
utálatos!" A harmadik alkalommal Szonya
jelenlétében biztat-ja Jelenát: „Eressze hát
szabadjára ma-gát legalább egyszer az
életben ( ...) Zsupsz, bele fejjel az
örvénybe", és ekkor Jelena ezt válaszolja:
„Hagyjon békében! Ez már kegyetlenség!";
kegyet-lenség nyilván Vojnyickij részéről,
vele kapcsolatban:

Vojnyickij élete azért ment tönkre, mert
egész életében ezt a birtokot vezette azért,
hogy jövedelmének egészét
Szerebrjakovnak küldhesse el. Sógorát -
testvére, Szonya anyja volt a professzor
első felesége - nagyon tehetséges tudósnak
tartotta; mostanra azonban rájött, hogy
tehetségtelen dilettáns. A professzor
nemrég ment nyugdíjba, s először úgy
gondolta, itt fog élni. Hamar rájött
azonban, hogy a falusi életet nem bírja.
Ezért el akar-ja adni a házat, a birtokot, a
pénzből részvényeket kíván venni, hogy
ezek hozamából városban élhessen. Ha ez
meg-történne, Vojnyickijnak nem lenne
hová mennie. Szerebrjakov
tehetségtelenségé-nek a felismerése, és
ennek következtében Vojnyickij hiábavaló
életáldozata, továbbá Szerebrjakov
ajánlata szükség-szerűvé teszi, hogy a
köztük lévő viszony is változzon.

Jelena férjének az általa elítélt sekélyes
civakodás hangján válaszol, amikor ő
betegségéről, öregségéről panaszkodik:

"Várj! Légy türelemmel: öt-hat év múlva
én is öreg leszek." Ahelyett, hogy egy
kicsit is bensőséges együttérzést mutatna -
a professzor ezt csak a Dajkától kapja meg
-, ismét kizárólag önmaga áll saját érzelmi
alapú - és nem intellektuális - figyelmének
a középpontjában. Asztrov is feltárja neki
benső világának legfontosabb tartalmait,
az erdő, a vadállomány, a természet
megóvása iránti szenvedélyét. Ezeket
azután mondja ki, miután Jelena
monológban megvallotta, „Alighanem még
magam is beleszerettem egy kicsit". Jelena
mégsem figyel Asztrov benső világára,
hanem ismét csak önmagára, s ezt mondja:
„De hát én olyan keveset

értek ehhez!", mintha csak akkor fi-
gyelhetne rá, ha szakértő lenne az erdőt
illetően, s mintha csak akkor fog-hatná
meg az ő benső világát a férfi
önkitárulkozása, ha nem épp azért ta-
lálkozott volna vele, hogy megtudja,
milyen érzelmekkel viseltetik Szonya
iránt. Asztrov ajánlatot tesz neki, talál-
kozzanak az erdészházban, s csókolgatni
kezdi a kezét. A válasz: „De elég legyen
már végtére is! ... Menjen inkább!"

A Három nővérben Olga, Mása és Irina
viszonyainak a változása ugyan-csak
szükségszerűvé vált már a mű megkezdése
előtt. Ezt a tényt azonban csak a végén
realizálja a befogadó, ami-kor Olga
mindannyiuk kérdését felteszi: „Jaj, csak
tudnánk, miért, csak tudnánk, miért"; azaz
miért élünk, mi-ért szenvedünk? (A művet
Kosztolányi Dezső fordította.) Az
események elején ugyanis mindenki
várakozik-vágyakozik valamire, amitől
élete megváltozna. Irina a munkára, Mása
a „romantikus" szerelemre (a Ruszlán és
Ludmilla kezdősorainak az ismételgetése
utal erre) ; Tuzenbach az Irinához fűződő
szerel-mének a beteljesülésére; Versinyin
pedig a kibírhatatlan családi helyzetében
egy kis könnyebbségre, egy kis feloldó-
dásra. Ezeken a konkrétumokon túl is
reménytelen és kilátástalan a helyzetük, s
a megváltozás iránti vágyakat a
Moszkvába való költözés vágya sűríti
magába és jelöli. Noha mind a hárman
vágyódnak oda, Olga mondja ki először,
hogy ma reggel a sok tavaszi fény „úgy
vont vissza, szülővárosom felé". És erre, a
benső világnak a meg-nyilvánítására -
amely mindannyiuk leglényegesebb vágyát
fejezi ki - Csebutikin ezt mondja: „Ugyan
kérem!"; Tuzenbach pedig: „Szamárság,
természetesen." A színházi előadások
zömé-ben ezt a jelenetet úgy formálják
meg, hogy a katonák a háttérben
beszélget-nek, és Csebutikin, valamint
Tuzenbach az ott, a néző számára nem
hallhatón elmondottakra válaszolják
ezeket. Az írott szövegben azonban
semmi, de sem-mi nem utal erre; ott a
válaszok Olga szavaira hangzanak el.

Tuzenbach benső világának a kibe-
szélésére Szoljonij teljes értetlenséggel,
kizárólag önmaga bensejére figyelve rea-
gál. A báró és Versinyin a jövőről be-
szélnek, s ennek végén Tuzenbach ezt
mondja: „Lehet, hogy mostani életünket
majd nagynak nevezik, és tisztelet-tel
beszélnek rólunk. Most nincs kínzás,



nincs kivégzés, idegen betörés, csak sok
szenvedés, nagyon-nagyon sok szenvedés";
mire Szoljonij: „Csip-csip-csip. A báró
egészen megfeledkezett az evésről, csak
filozofálhasson." Később Tuzenbach az ő
német nevéről és orosz mi-voltáról
mondja el Versinyinnek azt, ami számára
nagyon fontos: „Ön bizonyára úgy
gondolja most: az érzelmes német. De
becsületszavamra orosz vagyok, és nem is
tudok németül. Az apám pravoszláv ..." ;
és most Versinyin az, aki ezt meg sem
hallja, mert arra figyel, ami saját magában
van: „Gyakran azt gondolom: mi lenne, ha
életünket kezdettől fogva újraélhetnénk?"

Mása és Versinyin úgy hiszik, megszerették
egymást. Versinyin vallomására - „Magán
kívül nincs senkim, senkim" - Mása mégis
úgy reagál, mint Trepljov csókjára Nyina:
„Mi zúg a kályhában? Röviddel apa halála
előtt süvített így a kémény. Éppen így" -
vagyis még jól oda is figyelt a vallomás
közben a kéményzúgásra. Ő is csak
önmagára figyel, érzelmi. figyelmének
középpontjában önmaga áll. Versinyint a
jövő állandóan foglalkoztatja, amiből azt
gondoljuk, hogy ez benső világának egyik
alap--összetevője. A II. felvonásban az
eljövendő életről mondja, „érte élünk, érte
dolgozunk, igen, érte szenvedünk, mi
alkotjuk - és ez az életünk egyetlen cél-ja,
ha úgy akarja a boldogságunk". A szerzői
instrukcióban olvashatjuk az erre
vonatkozó reagálást: „(Mása halkan
nevet)". Versinyinnek arra a megjegyzésére
pedig, hogy „Mégiscsak kár, hogy elmúlt
az ifjúság ... , Mása ismét a saját benső
világát nyilvánítja ki, Versinyinre való
tekintet nélkül: „Gogol mondja valahol:
unalmas élni ezen a világon, uraim!"

A. városban dúló tűzvész idején Cse-
butikin kimondja, hogy Andrej felesége,
Natasa „Protapopov szeretője", de erre
senki sem reagál. A közvetlen ezutáni
szöveg Versinyiné, aki mintha erre vá-
laszolna, de azonnal kiderül, egyáltalán
nem: „Igen ... (Nevet) Ez az egész
tulajdonképpen nagyon furcsa. (Szünet)
Mikor a tűzvész kitört, gyorsan haza-
szaladtam." Az jutott nyilván eszébe, hogy
Mása az ő szeretője lehetne; aztán az, hogy
mégis hazaszaladt, nem. Másához. Andrej
ügye egyáltalán nem érdekli. Mása Olgának
és Irinának meg-vallja sorsát: „Szerelmes
vagyok (... ) szeretem Versinyint"; mire
Olga ugyan-csak a saját benső
dinamizmusaira figyel és nem. testvérének
sorsvallomá

sára: „Ugyan, kérlek ... Nem is hallgatlak."
A nővérek Andrej követelésé-re - „mi a
kifogástok ellenem! Mondjátok a
szemembe!" - egyáltalán semmi sem
válaszolnak. Nem képesek feloldani saját
benső világuk bénultságát; vagyis, hogy
kimondják, rosszallják, miszerint nem lett
egyetemi tanár, hogy állandóan kártyázik,
hogy Natasa teljesen az uralma alatt tartja.
Hiába kér ezzel Andrej talán segítséget
tőlük. A IV. felvonásban Tuzenbach
párbajáról beszél Csebutikin és Andrej, de
Mása :t húga házasságát lényegében
fenyegető dolgot nem is realizálja, hiszen
most is csak saját bensejére figyel : „Egész
nap, mindig így beszélnek ... Micsoda ég-
hajlat alatt él az ember, észre sem vesszük,
megjön a hó, itt meg még ezek a
beszélgetések is ..." Tuzenbach a párbaj
előtt ismét szerelmet vall Irinának, aki
gyanítja, hová készül. Mégis, ebben a
helyzetben is, ezt mondja Irina: „Hűséges,
engedelmes asszonyod leszek, de nem
vagyok szerelmes." Tuzenbach nyilván
valami kedves, bensőséges szót szeretne
hallani a párbaj előtt, hát tovább várakozik
erre, kér-lelve: „Mondj valamit." Irina
érzelmi alapú figyelmének a
középpontjában most is önmaga áll, ezért
csak visszakérdez: „Mit mondjak?"

Jellemzőnek kell tartanunk, miszerint
Csehov nem mulasztja el, hogy mindegyik
drámájában minden felnőtt korosztályt
egyszerre szerepeltessen. A.: idősek
minden valószínűség szerint ugyanúgy a
szerelemtől és a házasságtól remélték
életük pozitív irányú megváltozását, mint a
fiatal Trepljov, Nyina és Mása, mint a
középkorú Asztrov, a Három. nővér Másája
és Versinyinje; illetve a már idősebb
Vojnyickij. Azonban Polina és Samrajev
házassága éppúgy nem hozott
boldogságot, mint ahogy Jelenáé
Szerebrjakovval, Másáé Kuliginnal. Ám
ezekből egyetlen másik alak sem vonta le a
megfelelő következtetéseket önmaga
számára. A Sirályban Másának nem szolgál
a saját életére vonatkozó tanulsággal sem
anyja házassága a Medvegyenkóval
kötendő házasság számára, sem Dornnal
való házasságon kívüli szerelme a Trepljov
iránt benne meglévő érzéseit illetően.
Szonya sem realizálja az idős férfi. és a
fiatal nő házasságában (apja és Jelena
esetében) jelentkező problémákat; bol-
dogan hozzámenne a nála jóval idősebb
Asztrovhoz. Irina is férjhez menne sze-
relem nélkül Tuzenbachhoz, Olga is

hasonlóképpen bárkihez, noha ott áll
előttünk Mása és Kuligin házasságának
példája.

Az alakok egy jó része másként sem
figyel a másik ember egyéniségére, életére.
Nyina nem veszi észre, hogy Trigorint
elsősorban a maga munkája ér-dekli, s
ezért sohasem kaphat tőle életre szóló
nagy szerelmet. Samrajev nem lát-ja, hogy
felesége csalja Dornnal; Voj- nyickij, hogy
ő sem sokkal fiatalabb - Jelenához
viszonyítva - Szerebrjakovnál, s ezért
közte és Jelena közt hasonló problémák
kerülhetnek elő. Mása teljesen figyelmen
kívül hagyja, hogy Versinyin bábférj és
bábférfi. (Csak utal-hatunk rá, hogy
például Shakespeare drámáiban igen sok
alak realizál a saját maga számára
tanulságokat egy másik drámabeli alak
sorsából, életéből vagy valamely
cselekvéséből.)

Az adott .alak nyilván többféle közvetlen
ok és motívum miatt nem hallja meg átélő,
a másik szavait valóban be-fogadó módon
a különböző tartalmú önvallomásokat. És
ugyanígy, többféle közvetlen ok
magyarázhatja, hogy mi-ért nem figyelnek
oda tanulságok le-vonásáért a másiknak az
életére, sorsára. Mégis, ezeknek a többféle
közvetlen okból bekövetkező oda nem
figyelések-nek a mélyben lévő oka, hogy
mind-egyikük érzelmi alapú figyelmének
középpontjában saját maga á l l ; az érzelmi
alapú figyelem önmagára irányul.

Szeretnénk utalni arra is, hogy ugyan-
akkor mindegyik alakban él a vágy, hogy
élete megváltozzon. Trepljov élete akkor
változna meg, ha elismert író lenne, és ha
Nyina viszontszeretné; Nyináé akkor, ha
híres, ünnepelt színésznő lenne, és ha
Trigorin élete végéig szeretné; Polináé, ha
Dorn, Másáé, ha Trepljov venné feleségül.
Trigorin az Arkagyinával való kifáradt
szerelem után Nyina szerelmétől várja és
reméli élete felfrissülését.

A Sirályban a remények, a vágyak egy jó
része megvalósul; az alakok jó részének a
viszonyai változnak. Nyina megkapja
Trigorin szerelmét, és még színésznő is
lesz; és persze Trigorin is átélheti az
„édes, csodás ábrándot", az „álmok
világába röpítő gyönyörű ifjú, költői
szerelmet". Trepljov ismert író lett, akinek
a műveit ugyanazok a folyóiratok közlik,
mint amelyek Trigorinéit. Szorin eljutott,
és hónapokat töltött a városban, Dorn
hosszabb utazást tett külföldön.
Medvegyenko is feleségül vette Mását. És
mégis, a lényeget,



életük alapvető változását ezek a meg-
kapott, elért tényezők sem hozták meg.

A Ványa bácsiban Vojnyickíj és Asztrov
is remél Jelena szerelmétől boldogságot,
feloldódást, könnyebbséget; Szonya azt
reméli, hogy Asztrov viszontszereti, és
ettől élete megváltozik. Az itteni dráma-
világszerűség annyiban különbözik a
Sirályétól, hogy mindezeket a reményeket-
vágyakat csak erélytelen próbálkozások
követik mind Vojnyickíj és Asztrov, mind
Szonya részéről. A már a mű elején teljes
reménytelenséget és kiúttalanságot
tartalmazó életből csak tehetetlen
kísérletekkel próbálnak ki-evickélni.
Vojnyickíj esetében ezt a tehetetlenséget
jelzi, hogy kétszer rálő Szerebrjakovra, és
egyszer sem talál. A professzor is remél
könnyebb anyagi helyzetet és a városban
leélendő öregséget és felesége babusgató
szerelmét. És ezekből a vágyakból-
reményekből semmi, de semmi nem valósul
meg.

A Három nővér ugyancsak remények-
kel, vágyakkal indul; és nemcsak azzal az
óhajjal, hogy Moszkvába költözze-nek,
ahol egyébként mindennek lenne értelme.
Irina még azt is reméli, hogy ha dolgozni
fog, a munka révén könnyebb lesz az élete.
Tuzenbach azt gondolja, hogy a sok-sok
szenvedéstől az Irinával való házassága
menti meg. Versinyin a beteg és szekáns
feleségével való nyomorúságos életének a
könnyebbedését várja a Másával való
szerelemtől. Olga ugyan nem reménykedik
sem-mi közvetlen tényezőben, de a Moszk-
vába való költözéstől - mint mindannyiuk
reményét sűrítő tényezőtől - még-is élete
egészének a jobbra fordulását várja. És itt
is sok minden megvalósul. Irina előbb a
postahivatalban, majd a „városnál"

dolgozik, a mű végén pedig tanítónőnek
akar elmenni. Vagyis megkapta azt, amitől
élete megváltozását remélte. A
„romantikus" szerelmi élményt Mása is
megkapta, és természetesen Versinyin is
megkapta azt, aki-ről úgy érzi, „Magán
kívül nincs senkim, senkim". A maga
pályáján Olga is emelkedett, igazgatónő
lett a gimnáziumban. Igaz, Andrej nem lett
egyetemi tanár, de elvette szerelmét. Az
első felvonás végén ezeket mondja Natasá-
nak: „Olyan boldog vagyok, a szívem tele
van szerelemmel és mámorral (... )
Szeretem magát, szeretem ... Úgy, ahogy
még nem szerettem senkit." Ezek a szavak
nyilván azt sugallják - hiszen megkéri
Natasát, legyen a felesége-,

hogy jövője boldogságát Natasa szerel-

me révén látja biztosítva. A házasságot. azt
megkapta. És mégis, egyetlen alak sem
kapott semmit, reményei nem teljesültek;
életük viszonyai nem változtak. Irina
vőlegényét lelőtték, Mása szerelmét
elvezényelték, Andrejt szünet nélkül csalja
a felesége, és Olga sem költözött
Moszkvába. Ezért egyikük sem tudja, miért
élnek, miért szenved-nek.

Többen utaltak már arra - legutóbb
Almási Miklós: Mi lesz velünk, Anton
Pavlovics? című munkájában -, hogy a
szerelmi vallomásokra vagy a benső vi- lág
feltárására adott abszolút inadekvát
reagáltatásokkal Csehov eléri, hogy mű-
veiben ne uralkodjon el a hangulat, ne
legyen itt érzelmesség vagy szentimen-
talizmus. Ez a következmény kétségkívül
megvan; ám ezek a tények vitathatatlanul
összefüggésben vannak a művek dráma
mivoltával. És ezzel függ össze az is, amit
már Lukács György említett: „A darabok
belül mégis mozdulatlanok, egy helyben
maradók, a sok finom lelki átalakulás
ellenére is. Egy a darab elején is
véglegesnek látszó helyzet egészen
véglegesnek mutatkozik annak végével."
(I. m. 426.) Ez mind-azon
megállapításoknak is az oka, amelyek -
különböző megfogalmazásban - ezeknek a
drámáknak eseménytelenségéről,
cselekményhiányáról beszélnek. A drámai
akció ugyanis azonos az alakok közötti
viszonyváltozásokkal, illetve az ezeket
előkészítő mozzanatokkal. S ha itt a
felületen vannak is viszony-változások,
lényegében, az életet, a sorsot illetően
nincsenek. És ezért minő-sítik ezeket a
drámákat eseménytelen, cselekmény
nélküli drámáknak.

Mielőtt a csehovi drámák dráma mi-
voltát konkrétan megjelölhetnénk, szól-ni
kell arról, hogy e három mű alakjai valódi,
igazi szenvedést okozó dolgok miatt
szenvednek-e; avagy csak olyanokat
minősítenek szenvedést okozó dolgoknak,
amelyek normális értékelés esetében nem
válthatnak ki kínokat?

A Sirály II. és III. felvonása között
Trepljov öngyilkosságot kísérel meg.
Föltehetően két oka van erre: az I. fel
vonásban előadott darabjának értetlen, sőt
kigúnyoló fogadtatása; illetve, hogy Nyina
szerelme elfordult tőle. Mindkét
motívumot számításba kell vennünk, mert
Nyina végleges búcsúja után --miután
értésére adta, hogy még mindig szereti
Trigorint - ismét öngyilkosságot követ el,
és most meg is hal. Íróságának problémáit
azonban itt is megtaláljuk.

Trigorin olyan folyóiratot hoz neki,
amelyben mindkettejük írását közölték, de
Trigorin csak ott vágta fel a lapokat, ahol a
sajátja olvasható. És ezt Trepljov
észreveszi. Másból is realizálhatjuk, amit
Trigorin mond el róla, azt, hogy nem lett
igazi író. Nemcsak Trigorin állítja ezt,
hanem Dorn is, aki pedig mindig
tehetségesnek tartotta. „Csak az a kár --
mondja Dorn -, hogy nem lát maga előtt
határozott feladatot. Benyomást kelt az
emberben, de semmi mást, márpedig a
puszta benyomással nem érünk messzire."
Azt, hogy Trepljov dilettáns - az új, az
impresszionista, szimbolista irányzattal
próbálkozó dilettáns - Dorn ezen szavai
különösképpen akkor világítják meg, ha
összevetjük Trigorinnak és Trepljovnak a
saját íróságáról elmondott szavaival.
Trepljov anyjának ezt mondja önmagáról:
„én tehetségesebb vagyok mindnyájatoknál
(...) Nem ismerlek el sem téged, sem őt!"
tudniillik Trigorint sem. Trigorin viszont
ezt mondja Trepljov darabjával
kapcsolatban: „Mindenki úgy ír, ahogy
akar, és ahogy tud." Nyinának ezt mondja
önmagáról: „Én sohase tetszettem
magamnak. Nem szeretem magam mint
írót." Önmagát mint művészt csak a
dilettáns szereti, és a dilettáns tartja
önmagát mindenki másnál tehet-
ségesebbnek. Trepljovnak eszébe sem
jutnak az írósághoz teljes mértékben
hozzátartozó, de csak Trigorint foglal-
koztató tényezők, azok, amelyek a Dorn
által hiányolt határozott feladatot je-
lenthetnék. „De hát én nemcsak táj-
képfestő vagyok - mondja Trigorin-,
hanem állampolgár is, szeretem a hazá-
mat, a népemet, érzem, hogy - ha író
vagyok - kötelességem a népről, szen-
vedéseiről, jövőjéről, a tudományról, az
emberi jogokról s a többiről beszél-ni ..."
Trepljov és Trigorin összevetéséből úgy
tűnik, egyértelmű, hogy Trepljov olyan
„harmatgyenge virághoz hasonló
érzésekkel" teli dilettáns, aki-ben hamis,
önmaga miatt meg nem valósítható
vágyódások élnek íróságát illetően. Csehov
mégis úgy írja meg alak-ját, hogy a
sikertelensége miatt feltámadt szenvedéseit
nem tudjuk álszenvedéseknek tekinteni,
hiszen öngyilkos lesz, amihez az emiatti
kínjai is hozzá-járulnak.

Ugyanez a kérdés Nyinával kapcsolatban
is feltehető. Aki azt hiszi, hogy az alkotás
„magasztos, boldog perceket ad"; aki úgy
él, hogy a hírességnek tudatában kell
lennie: a tömeg „boldog-



sága csakis abban rejlik, hogy felemel-
kedjék hozzám, és húzza diadalszeke-
remet", s aki, ha színésznő lenne, meg-
követelné „a hírnevet, a zajos hírnevet", hát
az bizony nem igazi művész. Vidéki
színésznővé válik, aki harmad-osztályon
kisvárosokból kisvárosukba utazik,
muzsikok közt, s akit még csak nem is
hercegek és földbirtokosok zaklatnak
kedveskedésükkel - mint Osztrovszkij
Tehetségek és tisztelők c. darabjában a
színésznőt, Nyeginát ha-nem csak
kereskedők. Azonban benne mégis
határozott és komoly érzések vannak;
Trigorint minden etikai - és nem művészi! -
felelőtlensége ellenére még mindig
szilárdan és véglegesen szereti. S ezek a
kemény, komoly benső tartalmak teszik
képessé arra, hogy a szenvedések tanítsák
és megtanítsák arra, hogy „nem a hírnév,
nem a ragyogás a fő, nem az, amiről én
ábrándoztam, hanem az, hogy tudjunk
tűrni. Tudd viselni a keresztedet és higgy!"

- mondja önmagának is, Trepljovnak is, aki
ebből semmit, de semmit nem realizál.
Csak azt kérdi, miért épp jelecbe utazik?
Az álmok, a vágyak beteljesülésének az el-
maradása mindkettejükben valódi, igazi
szenvedéseket, és nem felfújt, értelmet-
lenül, fölőslegesen kialakult gyötrelmeket
keltett fel. Mindazonáltal különbség van
kettejük szenvedése között: Nyinát
megtanította egy az életben alapvetően
fontos etikai - és nem művészi! - tartásra, a
türelemre és a hitre, míg Trepljovot az
öngyilkosságba vitte.

És vajon értelmetlen, csak önmaga által
önmagának okozott szenvedésnek
minősíthetjük-e Másáét, aki a mű egész
világában a Trepljov iránti reménytelen
szerelemtől szenved? Vagy anyjáét,
Polináét, aki az ostoba és erőszakos férj
mellett élve már régóta csak „bujkáló"

szerelemben él Dornnal, és szenved attól,
hogy az orvos nem veszi el?

Csehov megírt olyan alakot is, akit -
noha szubjektíve komolyan átéli szen-
vedéseit - egy pillanatig sem sajnálunk,
legfeljebb gondolatilag, de nem átélve:
Szerebrjakovot. Ha feltételezzük is, hogy
komoly testi fájdalmai vannak, nem
szánjuk; két okból sem. Az egyik, hogy
szemben a lelki szenvedésekkel, maga a
testi, fizikai fájdalom nem rögzíthető
dialógusokban, mert nem emberek közötti
viszonynak a része; abba legfeljebb csak a
testi kínok következményei épülnek be.
Ezért drámában kellő súllyal nem is
ábrázolható. (A drámairodalomban szinte
nem is talá

lunk példát arra, hogy a fizikai, testi
szenvedések lényeges elemként jelenjenek
meg.) Másrészt az ő fizikai szenvedései a
másokhoz való viszonyban mint
szekánsság, mint a mások vágyainak
letörése realizálódik. (Nem engedi, hogy
Jelena és Szonya zenéljenek.) Csehov úgy
írja meg alakját, hogy maradéktalanul hitelt
adunk Vojnyickij róla adott jellemzésének
is. S mivel ez a jellemzés is kettejük
viszonyának része, nagyon is súlyosan
jelenik meg. Szerebrjakov viselkedése és ez
a jellemzés pedig eliminál-ja a
befogadóban azt a részvétet és szánalmat,
amelyet a professzor testi fájdalmai belőle
kiválthatnának. Ezért az ő alakja rávilágít a
többi alak szenvedésének,
reménytelenségének a lényegé-re: ők
szenvednek úgy, hogy szenvedéseikért
szánalmat, együttérzést, részvétet
érdemelnek.

Még talán jelena is. Ő kétségkívül gyáva
belemenni olyan kapcsolatba, amely esetleg
valami könnyebbséget hozna életébe.
Azonban ismeri önmagát: tudja, nem
tehetséges, mert a tehetség „Merészség,
gondolkodó fej, nagy lendület"; sőt azt is,
hogy „A tehetséges ember Oroszországban
nem maradhat makulátlan". Ám pontosan
tudja, hogy ő nem rendelkezik ezekkel a
tulajdonságokkal, s hogy ezért voltaképp
Asztrovhoz sem méltó. „ .. én csak unalmas
epizódszereplő vagyok ... A zenében is, a
férjem házában is, minden regényben (Háy
Gyula fordításában: „valamennyi
kalandban"), egyszóval mindenütt csak
epizódalak voltam". És ez az ő sorsa,
hiszen ezekhez a szavakhoz teszi hozzá:
„Tulajdonképpen, Szonya, ha
meggondoljuk, én nagyon-nagyon
boldogtalan vagyok! Nekem nem jutott
boldogság ezen a világon." És mivel ez a
sorsa, talán ezért sem megy bele az Asztrov
által kínált kalandba. Ám ez már több,
általánosabb társadalmi tényező által
kiváltott élet-szerep, ti. az epizódalakság,
mintsem a dolgok privátim hamis
értékeléséből fakadó és szenvedést
fölöslegesen okozó tényező. Ő ismeri fel,
ami minden Csehov-alak ismérve: nem az
élet fő sodrában élnek, hanem epizódalakok
az életben.

Nyilván nem minősíthető Szonyának
csúnyasága és Asztrov közömbössége

miatti - szenvedése sem álszenvedés-nek
vagy a tények hamis értékeléséből eredő
fölösleges kínnak. A valódi szenvedés -
régóta tudott ez - meghozhatja a világ
újraértelmezését, a felismerését

valami eddig nem tudottnak, amint ez
Nyina és Szonya esetében is látható. Nyina
annyit ismer fel, hogy tudni kell viselni a
keresztet, és hinni kell; Szonya ennél
továbblépve ezt: „ .. nyugalmat nem
ismerve dolgozni fogunk másokért most is,
öregkorunkban is ..."; és eb-ben az
önfeláldozás számít, a másokért való
munka - a csehovi alakok közül erre csak
Szonya képes egyedül -, függetlenül attól,
hogy a másik ezt megérdemli-e.

Szonyáé és Jelenáé mellett a
szenvedésnek egy újabb változatát jeleníti
meg Vojnyickij. Az ő gyötrelmei nem
annak az utólagos felismeréséböl erednek,
hogy „Okos, tehetséges vagyok ... Ha nor-
málisan élek, Schopenhauer, Doszto-
jevszkij lesz belőlem"; ezt úgy jelenti ki,
mintha a korossá vált Trepljov mondaná.
Szenvedéseit illetően nem az az alapkérdés,
mivé nem lett, hanem: mivé lett. Sógorát
tehetséges embernek tartotta, s ezért egész
életét Szerebrjakov kiszolgálásában töltötte
el, noha az egyáltalán nem érdemelte meg,
sem tehetsége, sem egyénisége miatt. Élctét
e miatt a tehetségtelen ember miatt herdálta
cl, ez vált sorsává, és szenvedéseit ennek a
felismerése okozza. És ebben a tekintetben
teljesen mindegy, hogy Vojnyickij valóban
Schopenhauer lett volna-e avagy nem;
hiszen még egy ab-szolút középszerű
embernek is szenvedést okozhat, hogy egy
tehetségesnek hitt dilettánst szolgált egy
életen keresztül.
A kérdést Asztrovval kapcsolatban is
fel lehet tenni: hogyan válhattak ilyen
emberré? Külünösen, ha - mint Asztrov
mondja - ők ketten voltak csak „rendes
és értelmes" emberek az egész járás-
ban. Akkor mi az oka, hogy „alig egy
évtized alatt beszívott minket a lenézett
nyárspolgári élet mocsara; poshadt párájával
megmérgezte vérünket, és mi is
ugyanolyan ripőkök lettünk, mint a töb-
biek". Asztrovnak ezekhez a mondatai-
hoz hozzátehetjük azokat, amelyeket a
mű elején önmagáról mond cl: „Tíz
év alatt piás ember lettem. És mi az
oka? Agyondolgoztam magam, dada
Meg aztán amúgy is unalmas, ostoba és
piszkos ez az élet. Elnyel egészen. Csupa
különc vesz körül, csupa-
csupa csudabogár; ha két-három évet
köztük él az ember, apránként, anélkül,
hogy észrevenné, maga is csudabogárrá
válik. Ez a sors elkerülhetetlen."

Asztrovnak mindenképpen hinnünk kell,
miszerint a környezet is alapvetően hozzá-



járult ahhoz, hogy különcök, csudabogarak
lettek, s nem kizárólag az ő te-
hetetlenségük. Bár, kétségkívül, az ér-
telmes munkával teli életre nemcsak a
környezet késztetheti az embert, hanem
önmaga is, és ennek elmulasztásában saját
tehetetlensége is közrejátszhat. Csehov
azonban megmutatja, milyen is a
Trigorinok, az Asztrovok, Vojnyickíjek és
Andrejek környezete Samrajev jó-
szágigazgatóban; Tyeleginben és Voj-
nyickij anyjában; a műben élő sem kerülő
Protapopovban és Natasában.

Azonban sem Vojnyickij, sem Asztrov
nem nevezhető tehetetlennek vagy tehe-
tetlenségtől szenvedőnek a három nő-vérhez
viszonyítva. Olga és Irina alap-vető
tehetetlenségét két tényező fejezi ki
világosan: vágyaik legfőbb célja Moszkva,
noha semmit sem tesznek az odaköltözés
érdekében, még akkor sem, amikor ezt
semmi nem gátolja. (Almási Miklós Mi lesz
velünk, Anton Pavlovics? c. új könyvében
kifejt egy lehetséges feltételezést, miszerint
a Moszkvába való költözés anyagi feltételeit
Andrej kártyázta el.) A másik tehetet-
lenséget mutató tényező: minden ellen-.

állás nélkül hagyják, hogy Natasa el-
uralkodjon rajtuk, kirakja őket előbb
szobájukból, majd házukból. Ők valóban
tehetetlenségük áldozatai, noha ez sem
kizárólag csak egyéni inercia. Mind a
hárman több nyelvet beszélnek, és ezt nem
tudhatják hasznosítani. De egyáltalán: „Mi
nagyon sok fölösleges dolgot tudunk",
mondja Mása; vagyis a környezet számára
fölöslegeseket. A környezetnek nincs ezekre
szüksége. Az az út, amelyre a Ványa bácsi
végén Szonya rálép, a másokért való munka
és tevékenység, nekik eszükbe sem jut. Irina
számára Tuzenbach halála sors-ként jelenik
meg, kívülről és nem ön-maga hibája miatt.
Persze az is szerves része benső világának,
hogy a munkától várja a boldogságot vagy a
meg-nyugvást; az eseménysor hátterében
kétszer is állást változtat, s a végén a
harmadikba készül. Vagyis egyáltalán nem
találta meg azt, amit várt és remélt. Az ő
környezetüket a katonatisztek alkotják, akik
- ellentétben a kora-beli magyar regények és
drámák katonatiszt alakjaival - nem
duhajkodnak ugyan, de fölöslegesen
„filozofálnak"; pontosabban fecserésznek az
életről, jövőről, egyebekről.

Az alakok szenvedésének jogosságát
vagy hitelét illetően alapvetően fontos
mozzanat, hogy a három műben csak

egyetlenegy alak van, akiben nem a szép, a
jó, az igaz élne vágyként. És ez Natasa.
Tökéletesen igaza van Robert Brusteinnek,
„Natasa végső győzelme a tiszta gonoszság
győzelme". (R. Brustein: I. m. I. 187.) És az
a tény, hogy a fő alakok közül kizárólag
Natasa gonosz, és csak ő gondol mindig a
saját legközvetlenebb és legnyersebb
érdekei-re, és csak ő várja a maga számára
mindenkitől az alázatot, az odaadást és a
feltétlen kiszolgálást, sőt: ő bánik egyedül
komisz módon a cselédekkel, mindenki
mást ezeknek a hiánya végül is pozitív
alakká tesz. Az ő jóindulatuk, a szépre, a
jóra, a nemesre, az értelmes életre való
vágyódásuk persze annyi-féle változatot
mutat fel, ahányféle szenvedéseik és
reménytelenségeik konkrét oka és tartalma.
Azonban egyikük sem válik ostobán naivvá
- csak Kuli-gin vagy széplelkű
önfeláldozóvá - csak Tyelegin -, önzőn
zsugorivá - csak Arkagyina - és
nevetségesen ostobává, csak Samrajev. Ők
is kontrasztot jelentenek; általuk is
kitetszik: a többiek a szépre, a jóra, a
nemesre vágyakoznak. És ezek a
vágyakozások alapvetően áthatják
szenvedéseiket, reménytelen életüket.

Mindezeknek viszont az a következ-
ménye, hogy nem tudunk rajtuk nevet-ni,
mert a szenvedő embereken nem tudunk
nevetni. (Noha igen-igen sok komikus
mozzanat van mind a három drámában.) A
főalakok zöme nem hitványabb nálunk,
életükben nincs csúfság vagy hiba, olyan,
amely ugyan nem okozna kárt vagy
fájdalmat, s így válnának komikussá,
amiként ezt Arisztotelész igényli a
komédiától. Csak Arkagyinában és
Szerebrjakovban láthatunk olyan
„csúfságot" - a mérhetetlen fukarságot,
illetve a pózoló nyafogást -, amellyel
kapcsolatban azt érezzük, ha nem akarnak
szenvedni, változzanak meg. (Bár
Arkagyina és - teljesen más okból - Natasa
az, aki Csehov világában nem szenved.)

Össze kell foglalnunk az eddig el-
mondottakat. A csehovi drámák összes
alakja saját benső világát, életének lényeges
tartalmát nyilvánítja ki, beszéli ki egy
másiknak úgy, hogy ezekben a
tartalmakban sorsuk jelenik meg; ám az,
akinek kibeszélik, erre nem figyel, nem is
erre reagál, az elmondottakba nem
kapcsolódik bele. Igy a lényeget tekintve
nem alakulnak ki köztük kölcsönös
viszonyok.

A drámai műforma megjelenésmód

jának, a dialógusnak mint dialógusnak - és
nem mint beszédnek - ontológiai törvénye,
hogy kölcsönös viszonyokat igényel. Sőt:
dialógusok egyszerűen nem is válthatók
kölcsönös viszonyon kívül, attól
függetlenül. Csehov alakjai között csak az
élet lényegtelenségeit illetően alakulnak ki
kölcsönös viszonyok; ám ezek nem
számítanak sorsukat, életük lényegét
illetően. Mivel azonban szenvedésteli
életük és sorsuk monológjait dialógusként
mondják ki, szinte szünet nélkül azt
érezzük szükségszerűnek, a dialógusforma
annak az érzését kényszeríti ránk, hogy
ezeknek a kapcsolatoknak változniok
kellene; normális, kölcsönös viszonyokká
kellene átalakulniok. Ehhez még hozzá kell
számítanunk, hogy ezek az alakok
szenvednek, életük-helyzetük teljesen
reménytelen és értelmetlen általában is,
nemcsak az adott pillanatnyi mikroviszonyt
illetően. És ezek a reménytelen, szenvedés-
teli életek pontosan azt a szükségszerű-
séget hordozzák tartalmaik modalitásaként,
mint a dialógusforma: változni-ok kellene.
Változniok kellene, de nem-csak a
szenvedés miatt, hanem azért is, mert ezek
a szenvedők a szépre, a jóra, a nemesre
vágyódnak. Igy tehát a művek benső világa
ugyanazt a belső modalitást tartalmazza,
mint a műforma: a változás
szükségességét. De nem változik semmi.

És ebben, a dráma alaptörvényszerű-
ségének, a viszonyváltozásoknak egyik
fajtájában rejlik Csehov drámáinak dráma
mivolta, drámaiságának a természete: olyan
viszonyokat jelenít meg, amelyeknek
változniok kellene, de nem változnak.
Mielőtt erről még szót ejtenénk, a
Cseresznyéskertet kell megvizsgálnunk.

Már eddig is láthattuk, a társadalmi
helyzetnek, a környezet minéműségének a
következménye, hogy senkinek nem
változik a helyzete, a sorsa akkor sem, ha
eléri, ha megkapja azt, amire vágyódott;
vagyis akkor sem, ha viszonyai a felszínt
tekintve változtak is. Azonban a

Cseresznyéskert mutatja a leghatáro-
zottabban, hogy a csehovi drámák alak-
jainak a helyzete miért, milyen okok kö-
vetkeztében nem változik. A mű alakjai
között ugyanazt a viszonyt láthatjuk, mint
a többi drámában. Az alakok itt is
ugyanúgy, vagyis monologikusan beszélik
ki benső világuk legfontosabb tartalmait, és
arra a másik oda sem figyel; s így a
lényeget tekintve kölcsönös viszonyok nem
alakulnak ki. Eze-



ket azonban most már szükségtelen de-
monstrálnunk.

Ez a dráma világít rá arra is, hogy a
csehovi alakok szenvedésének egyik oka,
hogy a szépre, a jóra, a nemesre vágya-
koznak.

A Párizsból hazatérő Ranyevszkaja
éppúgy pontosan tudja, hogy a cseresz-
nyéskertet el fogják árverezni, miként
testvére, Gajev, és mint a dráma bár-mely
alakja. Ugyanakkora család teljesen
elszegényedett, jóformán semmi pénzük
nincs. Ranyevszkaja Párizsban is
nyomorgott, a többiek itthon éltek igen
rossz anyagi helyzetben. Lopahin azonban
már a hazatérés hajnalán megmond-ja, mit
kellene tenniök: „Ha a cseresznyéskertet a
folyóparti földdel együtt parcelláznánk, és
villatelkeket csinálnánk belőle, évi
huszonötezer rubel tiszta jövedelmet is
biztosra vehetnénk!" Az első reakció
Gajevé: „Micsoda badarság, bocsásson
meg." Lopahin tovább mondja, számukra
még kegyetlenebbül: „Persze előbb alapos
rendet kellene csinálni, az ócska lomtárakat
le kellene bontani, például ezt a kivénült
házat is ... de a cseresznyéskertet is ki
kellene vágatni ..." Ranyevszkaja válasza:
„Kivágni a cseresznyefáimat?.., Jaj, lelkem,
bocsásson meg, de maga igazán nem tudja,
mit beszél. Az egész kormányzóságban
nincs még egy ilyen nagyszerű
cseresznyéskert ."

Azonban a kerthez való ragaszkodás-nak
nem ez a valódi oka. A család minden
tagjának privát érzelmei tapadnak hozzá.
Még a megérkezés hajnalán Varja mondja
ki érzelmeit először: „Nézze, anyuska,
milyen csudásak a fák! Istenem, micsoda
levegő! És hogy szólnak a seregélyek!"
Gajev következik: „Az egész kert csupa
fehérség. Ljuba, emlékszel? A hosszú fasor
milyen nyíl-egyenes ... ezüstösen ragyog a
holdas éjszakákon. Emlékszel? Nem
felejtetted el?" És ezzel indul az emlékezés.
Ljubov Andrejevna: „ Ó , a gyerekkorom,
tisztaságom! Itt aludtam ebben a szobában,
innen néztem a kertet. A. boldogság minden
reggel együtt ébredt velem, és a kert most
is szakasztott olyan, mint volt, semmi
változás! (Örömtől kacagó hangon) Olyan
felségesen fehér! Drága, drága kertem!
Neked nem árt a fakó ősz és a. fagyos tél,
fiatal vagy újra, és boldog vagy, és nem
hagytak el az égi angyalok." A még
távolabbi múlt is felidéződik: „Nézz csak
oda .. . A mi jó édesanyánk is itt jár még a
kertben ... fehér ruhában ... (Örömtől

kacagó hangon) Ő az!" De ezt már csak a
vágy láttatta vele: „Senki nincs ott, csak a
szemem káprázott ... Ott jobbra a lugasnál
előbbre hajlott az az egyik kis fehér fa ...
olyan volt, mint egy női alak."

Ezzel a kert igen sok, nagyon össze-tett
benső tartalomnak vált a letéteményesévé,
hordozójává, szimbólumává. Egyesíti a
tisztaságot - szemben Ranyevszkaja
„bűnös" életével -, a gyermekkor
boldogságát és annak a régi, tiszta, boldog,
gyermekkori múltnak a szépségét. És még
valamit sűrit magába : az ellenállást az idő
mulandóságával szemben, a fák megújulási
képessége révén. És még azt is, hogy nem
hagyták el az angyalok, mint Ranyevszkaját
és az egész családot.

És mindenki - Ánya kivételével - ezt a
szépséggel és tisztasággal teli múl-tat
siratja, ennek elvesztése miatt szenved.
Miként Csehovnak majdnem mind-egyik
alakja.

A kert azonban több, jóval több annál,
mintsem hogy csak az ő szépség-
eszményük, tisztaságuk, gyermekkori,
múltbeli boldogságuk hordozója legyen.
Anya erről a konkrét kertről beszél
Trofimovnak, aki viszont ezeket mond-ja:
„Egész Oroszország a mi kertünk!

...) Gondolja csak el, An y a . . . a maga
nagyapja meg dédapja és a maga összes
ősei mind jobbágyok urai voltak. élő
lelkeknek az igába hajtói ... ennek a
kertnek minden gyümölcse, a fák minden
levele azokról a szegény emberi lényekről
beszél, akik itt szolgaságban sínylődtek,
nem hallja a hangjukat? Élő lelkek
gazdáinak lenni, bizony, ez más embert
csinált magukból, mindnyájukból, akik
hajdan itt éltek vagy most élnek, úgyhogy a
maga édesanyja, nagy-bátyja már észre sem
veszi, hogy adósságra, idegen számlára él,
azokéra, akiket maguk az előszobaajtónál
nem engednek tovább."

A kert tehát nemcsak a szépség és
tisztaság, a múlt és a boldogság hordozója,
hanem a szolgaságban sínylődött
emberekről is beszél. Méghozzá minden
egyes falevéllel. És mindannyiukból az a
tény csinált „más embert hogy élő lelkek
gazdái és igába hajtói voltak, hogy a
parasztok számlájára éltek és él-nek. És ez
a „másság", a más emberi mivolt az, hogy
ezeknek következtében tehetetlenné,
enerváltakká, kezdeményezésképtelenné
váltak; vagyis az élet epizódalakjaivá.

Ez a dráma azért jellemzi jól az

oroszországi társadalmat, mert az alakok
anyagi helyzetét Ranyevszkajáék - illetve
a. földbirtokos osztály - élet-módjának
egésze teszi szükségszerűen változóvá.
Mindenekelőtt az, hogy egy-értelműen
pazarolnak: a pénzhez nem lehetőségeik,
hanem vágyaik és tulajdonságaik
kielégítése alapján viszonyul-nak.
Ranyevszkaja önvallomásából nem-csak
„feslett" életmódja derül ki, ha-nem a.
pénzhez való - a realitást illetően
abszolúte felelőtlen viszonya. „Mindig úgy
szórtam a pénzt, mint egy őrült" - ismeri el
maga is. Olyan embernek lett szerelemből
a felesége, aki „mindig csak adósságokat
csinált"; majd több szerelmi kapcsolat után
kül-földre ment, ahol nyilván jóval több
pénzre volt szüksége, mint itthon. Men-
tonban vásárolt villát; mígnem az, akit
szeretett, mindenéből kifosztotta. A
pénzhez való viszonyát Csehov a dráma
jelen idejében azzal jelzi, hogy a nagy
szegénység közepette igen komoly bor-
ravalót ad a pincéreknek és aranyat a
koldusnak; illetve azzal, hogy a gazdag
nagynéni pénzét, amit a cseresznyéskert
megmentésére adott - és amit a nagy-néni
sose küldött volna neki - minden
meggondolás nélkül a maga számára
használja fel. Ebből utaznak a mű végén
Párizsba. Testvére, Gajev is csak költötte a
vagyont, semmivel nem törődve, ami
anyagi. „Rólam azt beszélik - mondja -,
hogy egész vagyonomat cukorkában
nyeltem el", ami nyilván szimbolikusan
teljesen igaz.

A drámában, az alapviszonyokból ki-
indulva, arról van szó, hogy ezen anyagi
felelőtlenségek következtében a mű
eseményeinek a megkezdődése előtt
anyagilag csődbe mentek, és ezért lét-
alapjuk anyagi részéhez való viszonya-
iknak változnia kell. És ez meg is változik.
Attól kezdve, hogy Lopahin teljesen
ésszerű ajánlatát az I. felvonásban
elutasítják, a befogadó egészen bizonyosan
tudja, hogy ezt a létalapot el fogják
veszíteni. Az élet anyagi aspektusaihoz
azonban csak és kizárólag objektíve van
viszonyuk, szubjektíve nincs. A pénz
egyáltalán nem érdekli őket. Lopahin
pontosan látja ezt: „Bocsánatot kérek, de
ilyen könnyelmű népeket, mint önök, ilyen
járatlan, furcsa embereket én még sohase
láttam. Világosan és félreérthetetlenül
megmagyarázom, hogy a birtokuk dobra
kerül ... és önök mintha föl sem fognák ..."
Valóban nem fogják föl, mert szubjektíve
semmi viszonyuk nincs a pénzhez. Még az
sem



számít sokat, ha nincs. Anya elmondja,
miként élt anyja Párizsban, mielőtt most
hazatértek. „A mentoni villáját már rég
eladta, és semmije, de semmije se maradt";
és mégis jól érezte magát az őt mindenéből
kifosztó szerelme mellett és a párizsi
társaságban. Ezért mondja Lopahin ezt is
hiába: „Mihelyt végleg rászánták magukat a
parcellázásra, annyi pénz áll a házhoz,
amennyit csak akarnak." Ranyevszkaja
benső világára ezek az érvek sem hatnak,
mert számára a kert egészen mást jelent:
„Villaházak, nyaralótelkek - ne haragudjék,
de ez olyan közönséges valami." A kert
mint pénzforrás közönséges, mert a kert
neki a szépséggel, a tisztasággal, a boldog
gyermekkori múlttal azonos. És ezért még
azt sem látja, hogy Lopahin ajánlatának az
elfogadása a parazitalét folytatását is
biztosíthatná. Ha Lopahin a ragadozó
üzletemberhez illően csak lesné
tehetetlenségüket, és nem akarna rajtuk
segíteni, nem jutna ér-vényre, miszerint
megélhetésük anyagi alapjait ők maguk
vesztik el. Ebben az esetben, a
viszonyokból kiindulva, az lenne
hangsúlyos, hogy kifosztották őket.

Mindebből az is kitűnik, hogy egy-
szerűen nincs helyük az új életformában,
amely - nyersen - a kapitalizálódás. Azért
nincs itt helyük, mert benső világukat az a
szépség- és nemességeszmény tölti ki,
amelyet csak hordozni kell, hiszen a
parazitalét nem kíván cselekvést; és amely
eszmények szemszögéből ez az új
életforma „olyan közönséges valami".

És a kerthez való eme kettős viszony -
pontosabban az egyiknek, a kert meg-
élhetést biztosító mivoltához való vi-
szonynak a hiánya - nem tűnik el az ár-
verezés után sem. Az alakok alapviszo-
nyaiból nem az következik, miszerint a IV.
felvonásra azért lenne szükség, hogy ne
uralkodjon el a szépség, a boldogság, a
boldog gyermekkori múlt elvesztése miatt
kialakulható szentimentalizmus vagy
érzelmesség. Itt ugyanazok a viszonyok
folytatódnak, mint amelyek előzőleg
léteztek. A kert elvesztésén senki sem
siránkozik; egyszerűen azért nem, mert
elvesztése csak azt a megélhetési forrást
húzta ki alóluk, amelyhez eddig sem volt
viszonyuk. Erre bizonyság, hogy egy kissé
meg is könnyebbül-nek, de azért, mert a
kert anyagi aspektusával már semmit sem
kell törődniök. Ezt először Gajev mondja
ki, „Amíg a cseresznyéskertet el nem
árverezték, ad

dig mind olyan izgatottak voltunk, olyan
boldogtalanok... Most pedig, amikor a
dolog el van döntve, és nem lehet
változtatni rajta, egyszerre mind milyen
szépen megnyugodtunk, sőt jó-kedvűek is
lettünk". Ezt még Ranyevszkaja is így
látja: „Igaz, az idegeim nyugodtabbak, az
bizonyos." Mindezt nem mondanák, ha a
kerttel elveszne az a szubjektív tartalom is,
amit az I. felvonásban demonstráltak. Az
utolsó felvonásban már nem is a kertről,
hanem a házról beszélnek. A házzal
kapcsolatban Ranyevszkaja már az idő
múlását is érzi; nem úgy, mint a fákkal
össze-függésben a mű elején. „Isten veled,
te régi, kedves otthon! Elmegy majd a tél,
és mire tavasz lesz, te már eltűnsz a föld
színéről ... lebontanak. Mennyi mindent
láttak ezek a falak ..." A búcsúzáskor is a
házról beszél: „Ezek a fa-lak ... ez a tető itt
fölöttünk, most egyszerre olyan
sóvárgással, gyöngéd szeretettel nézek
rájuk, mintha eddig sose láttam volna
őket!" A kert csak a legvégén kap, igaz,
könnyezve, de mégiscsak könnyed
búcsúszavakat: „ Ó , te szép, édes,
gyönyörűséges kertem! Életem ...
ifjúságom ... Isten veletek." Ezek a
mondatok olyannyira csak formálisak a
kerthez szóló I. felvonásbeli szavakhoz
képest, hogy azt érezzük, mintha Gajev
tartaná itt azt a búcsúszónoklatot, amit
Anya az imént fojtott bele nagybátyjába. A
kert csak mint anyagi bázis veszett el.
Ranyevszkaja ezután is a házra tér vissza:
„Még egyszer hadd nézzem ezeket a fala-
k a t . . . ezeket az ablakokat"; és most már
az édesanya sem a kertben tűnik fel: „hogy
szerette szegény édesanyám ezt a szobát".
Nem a kerttől búcsúzik, mert a kertet és
mindazt, amit szubjektíve jelent, időtlenül
a bensejébe zárva magával viszi. A háztól
búcsúzik, amelybe befalazódik Firsz, aki a
múl-tat mint tényt hordozza, és akivel a
ház és a múlt meghal. Ranyevszkaja a
háztól tehát mint a tényszerű múlttól
búcsúzik, és ezt jelenti a ház lebontása.
Persze kivágják a kertet is, ami Lopahin
számára ugyancsak tényszerű múlt, de nem
vágják ki a Ranyevszkaja számára létező
kertet, mert a vele összekötött szépség-,
tisztaság-, nemesség-eszményt magában
eltemetve egész élet-re szólón magával
viszi.

Szemben az eddigi három drámával, itt
változtak a viszonyok, de nem az igazi,
vagyis a drámai, a kölcsönös viszonyok. A
kerthez mint a megélhetés

forrásához ugyanis csak az alakokból
indulhatnak ki viszonyok, fordítva nem. A
kert másik aspektusa pedig jelentés. A
megélhetéshez való viszonyok változása
következtében Gajevből bank-tisztviselő
lesz, Varjából fizetett ház-vezetőnő,
Anyából gimnazista, aki maga keresi majd
a kenyerét. Ám ez azt is jelenti, hogy
egyikük sem lépett be a kapitalista
életmódba.

Az alakok közötti viszonyok azonban itt
sem változtak. Varja és Lopahin nem
házasodtak össze; Gajev változatlanul éli a
viszonyok-kapcsolatok nélküli életét.
Ranyevszkajának pedig egyáltalán nem
változtak a viszonyai: a kerthez való
szubjektív viszonya az árverés után is
ugyanaz maradt; a meg-élhetést biztosító
aspektusához pedig eddig sem volt
viszonya. Párizsi szerelmét változatlanul
szereti, és hozzá is megy vissza: „Egyelőre
elég lesz az a pénz, amit a jaroszlávi
nagynéni a birtokvásárlásra kü ld ö t t . . .
Isten fizesse meg a jó nénikének ... csak azt
hiszem, nem fog túlságosan sokáig tartani."

Bizonyosan nem fog, és bizonyosan jön
ismét a nyomor, de ez neki - aki a kert
szépségét, tisztaságát, boldogságát
magában hordozza - nem számít.

A kert felparcellázása Lopahinnak azért
egyszerű, mert ő azt a dinamikus jelent
képviseli, amely tevékenységgel halad a
jövőbe, nyersen: a kapitalista jövőbe. És ez
az, a kezdeményezés, az új életformához
hozzátartozó dinamikus tevékenységnek az
elfogadása az, ami
 a Natasák és a Lopahin kivételével
 a csehovi alakok számára elképzelhe-
tetlen. A parazitalét lehetőséget adott, hogy
kialakuljanak a szépre, a jóra, az igazra, az
értelmes életre való vágyak, de ez a létmód
egyáltalán nem kívánja, hogy vágyaik
megvalósulásáért tegye-nek is valamit.
Hiszen ez a létmód a passzivitást, a
tevékenységnélküliséget, a
kezdeményezésképtelenséget is biztosítja.
És Csehov világában az alakok - mint erre
többen rámutattak - általában paraziták.
Nemcsak Szorin és az ő birtokán élő
Trepljov; nemcsak a Vojnyickijéknál
vendégeskedő Tyelegin, vagy a birtok
egész jövedelmét be-zsebelő Szerebrjakov
és felesége parazita. De azok is, akik
valamilyen módon dolgoznak. Vojnyickij
és Szonya éppúgy élő lelkek gazdái, mint
Ranyevszkaja és egész családja. A parazita
életmód finomabb, nem feltűnő változatát
kép-viselik a nővérek, akik közül egyik
sem



él valódi tevékeny életet. Munkájuk csak
fáradtságot, fejfájást, ingerültséget vált ki
belőlük. Paraziták a katonák is, akik
semmittevő filozofálgatásban élnek, és
értelmetlenül párbajoznak. Parazita
Csebutikin, aki saját foglalkozásáról sem
tud semmit.

A csehovi alakok a régi, feudális
Oroszország egy bizonyos fajta embereinek
a képviselői, akiknek parazita voltát
meglehetősen elfedi az a tény, hogy tele
vannak a szépre, a jóra, a nemesre, az
értelmes életre való vágyakkal. A parazita
mivolt azonban mégis érvényre jut abban,
hogy a jelen időben egyénileg, de főként
társadalmilag tehetetlenek, epizódalakok,
cselekvés- és kezdeményezésképtelenek,
Ezért számukra csak egy lehetőség van: a
szép, a tiszta, a boldog, az értelmes életet
visszavetíteni a múltba vagy előrevetíteni a
jövőbe. A jelen csak át-menet.

Erről a korszakról sokan megállapították
már, hogy átmeneti korszak; s azt is -
miként Almási Miklós írja, -- hogy Csehov
„talán az egyetlen mű-vész, aki bátran
vállalja az életanyag átmenetiségét
(Almási Miklós: A drámafejlődés útjai;
Akadémiai Kiadó 1969; 374) és a korszak
drámaiatlanságát. Noha „anyagának
drámaiatlan fel-színe alatt egy
megfogalmazhatatlan drámaiság rejlik". O.
m. 376.)

Csehov drámaírói nagysága abból lát-
ható, hogy ebből az életanyagból mégis
drámát formált, amit a következőképpen
fogalmazhatunk meg.

Minden művében - láttuk - szenvednek
az alakok, és ugyanakkor a szépre, a jóra,
a nemesre, az értelmes életre vágyakoznak,
amelyet a szerelem beteljesülése is
meghozhat. A szenvedő, de határozottan
pozitív tartalmú emberek helyzete azt a
modalitást hordozza, hogy meg kellene
változnia De itt nem változik semmi Két
okból sem.

Az egyik: parazita életmódjuk cselekvés-
és kezdeményezésképtelenekké tette őket,
de lehetőséget adott a pozitív tartalmak
kialakulására. Ugyan-akkor - a
cselekvésképtelenség miatt - a szépre, a
jóra, a nemesre, az értelmes életre való
pozitív vágyaikat csak a múltba való
visszavágyódásban, illetve a szerelem
beteljesülésében vagy a jövő
ábrándképében realizálhatják. A jelen-ben
elszakadnak attól a világtól, amely egészen
más minőségeket tartalmaz, mint amelyek
bensejükben élnek, És ez átvezet a
második okhoz, amely miatt

helyzetük nem változik, noha szükség-
szerűen kellene.

A jelentől való elszakadásra ráépül a
narcizmus mint ennek az objektív
helyzetnek pszichikai megfelelője. Nar-
cisztikus alkatnak azt nevezzük, aki
„szeretetét és érzelmi motiváltságú fi-
gyelmét a külvilágról avagy tárgyi világról,
más személyekről és tárgyakról elfordítja
és önmagára összpontosítja"; miként
Hauser Arnold írja. (Hauser Arnold: A
modern művészet és irodalom eredete;
Gondolat 1980; 149.) Az alakok között
ezért nincs közös érintkezési pont. Benső
világuk feltárása ezért válik szükségképpen
monológgá, noha nem annak szánják. A
másik alak a tartalmak megnyilvánítására
nem figyel, nem arra reagál, hiszen érzelmi
motiváltságú figyelmének középpontjában
önmaga áll, s ezért nem alakul ki a benső
feltárása révén dialógus. Noha ebben a
formában mondják el; miként ezt Peter
Szondi is megállapította. Az itt jelentkező
feszültség azért nem töri szét a
drámaformát, mert a monologikus tartalom
az alak-nak csak az önmagához való
viszonyát hordozza, noha a dialogikus
megnyilatkozásforma ontológiai
alaptörvénye kölcsönös viszonyt ír elő, és
ennek kö- vetkeztében a szövegek
állandóan azt a modalitást hordozzák, hogy
az ön-magukra irányuló monologikus
tartalmaknak valóban kölcsönös, igazi
dialogikus viszonnyá kellene változniok.
De nem változnak.

Itt tehát az alakok viszonyai kettősen is
hordozzák a változás szükség-szerűségét;
ám a változás mindkét esetben elmarad. És
a viszonyváltozásoknak ez a fajtája jelenti
Csehov műveinek drámaiságát; illetve
ennek következtében drámák ezek a
művek.

A jelenből azért is íktatódik ki a cse-
lekvés, mert az alakok narcisztikusak, s
ezért a jelen, mivel nincs benne cselekvés,
átmenetivé válik. A narcisztikus alkat a
másik embert akkor fogadja el, ha az
pontosan olyan, amilyen ő maga. Mivel ez
a világ mocsár, csudabogarakkal,
különcökkel, továbbá postamesterekkel,
Jasinokkal stb., illetve Natasákkal és
Lopahinokkal teli, mivel eb-ben a világban
nincs finomság, szépség és értelmes élet,
ezt a világot nem fogadják el, mert onnan
nem az néz vissza rájuk, mint ami bennük
van. Ezért lesz itt ezeknek a benső tartal-
maknak a jelen időben való objektivációját
tekintve a viszonyváltozás helyett

vágy, vágyódás a múltba vagy a jövő-be,
akár a szerelem által széppé, nemessé,
értelmessé tett jövőbe. És ezért nem
figyelnek oda a jelen időben a másikra,
akinek a megnyilatkozása ezáltal
monológgá válik. Nem figyelnek oda,
mert a másik a sekélyes civakodókhoz, a
durva erőszakosokhoz, a tehetség
telenekhez stb. tartozik. Saját benső vi-
láguk ebben a vonatkozásban sem néz
vissza rájuk a külső életből. És a köl-
csönös viszonyokat ezért sem tudják
kialakítani.

Meggyőződésünk, hogy Csehov drámáinak
dráma mivolta nem állapítható meg, ha a
műnem lényegének a konfliktust tartjuk.
Ezeknek a műveknek a dráma mivolta és
drámaisága akkor tűnik elő, ha a műnem
létezését megteremtő és ezáltal a műnem
természetét meghatározó
törvényszerűségek alapján elemzünk, és az
elemzés egészét az alakok különböző
viszonyaiból kiindulva és ezek változásait
figyelembe véve végezzük cl. Vagyis, ha
igen nagyot fordítunk kiindulópontunkon:
az ismeretelméletit felváltjuk az
ontológiaival Ontológiailag a műnem
kulcsfogalma a most lezajló
viszonyváltozás És ennek egyik változata
az a viszonyrendszer, amelynek
szükségszerűen kellene változnia, de nem
változik

A drámai viszonyváltozásnak ez a fajtája
természetesen sok további következményt
rejt magában. Ezek közül egyre utalunk,
az eddig csak szimptómaként és nem
következményként említett líraiságra. A
monologikus feltárulkozások mindig lírai
minéműségűek. Ugyanakkor meg kell
említenünk azt is, hogy a
viszonyváltozásoknak ez a fajtája sohasem
vált ki olyan elementáris feszültséget,
mint az, amikor a viszonyok meg is
változnak.

A műnem ontológiai alaptörvény-
szerűségének ez a változata, ha nem
gyakran is, de más korszakokban és más
művekben is megjelenik. Mindjárt
Aiszkhülosz Prométheuszában. A Zeusz
által kegyetlen büntetéssel sújtott Pro-
métheuszhoz Hermész azzal az ajánlattal
érkezik, mondja el, ki vagy mi fenyegeti
Zeusz hatalmát. Ha a titkot elárulja, Zeusz
föloldja a büntetést, vagyis alapvetően
változik kettejük viszonya. A büntetés oly
kegyetlen, hogy ez az ajánlat Prométheusz
részéről szükségszerűvé teszi a Zeuszhoz
való viszonyának a megváltoztatását. Ám
a ti-
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tán nem változtat a viszonyon. A középkori
misztériumok egy jó részében ugyancsak a
viszonyváltozás elmaradása jelenti a
drámaiságot. Ha Isten azt parancsolja
Ábrahámnak (az Ábrahám és Izsák c.
misztériumban), hogy épp a legszeretettebb
fiát áldozza föl, akkor az alapviszonynak -
az ember feltétlen engedelmességének -
éppúgy szükség-szerűen kellene változnia,
mint Noé Istenhez való viszonyának akkor,
ami-kor az Isten a bárka építésére
vonatkozó parancsot adja ki olyan
helyzetben, amikor még semmi, de semmi

nyoma nincs a vízözönnek. (A Noé és a
vízözön c. misztériumban.) Az engedel-
mességnek mint alapviszonynak azért
kellene változnia, mert ebben a helyzetben
a parancs értelmetlen. Ezek a drámák
természetesen a katolikus világszemlélet
apológiái, éppen a viszony-változás
elmaradása miatt.

Jellemző, hogy a huszadik században
igen sok mű dráma mivolta és drámaisága
teljesen hasonló. Elsősorban az ún.
abszurd drámáké, legfőképpen a Godot-ra
várváé. Estragon és Vladimir élete teljesen
reménytelen, céltalan; az alapviszonyokat
tekintve Godot-hoz kötöttek, és ennek a
viszonynak kellene okvetlenül megváltoznia
ahhoz, hogy életük ne legyen ily
maradéktalanul sivár és reménytelen, hogy
az célt és értelmet kapjon. Ez a
viszonyváltozás akkor következne be, ha
Godot jönne vagy üzenne. De nem üzen

semmit.
Mindezekkel az utalásokkal csak jelezni

kívántuk, hogy Csehov drámái dráma
mivoltának és drámaiságának a természete
nem egyedüli a drámairodalomban. Ami
egyáltalán nem zárja ki, hogy drámaírói
kvalitása csak Shakespeare-éhez
hasonlítható.
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