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Mi lesz velünk,
Anton Pavlovics?

Almási Miklós új könyve

A könyvvé nőtt esszé nem kevesebbre
vállalkozik, mint az utóbbi másfél évtized
Csehov-játszása tapasztalatainak elméleti
igényű összegzésére. A tudós szerző
itthoni s külhoni színházi élményei-nek
inspirációjára világítja át Csehov négy
leggyakrabban játszott darabját: a Sirályt
(„Ripacsok a tóparton"), a Ványa bácsit
(„Az élethiány tükörkabinetje"), a Három
nővért („A reménytelenség
hullámvasútján") és a Cseresznyéskertet
(„Búcsú egy láthatatlan vasútállomáson").
A szellemes s találó alcímek is jelzik: a
drámák szerkezetét és stílusrétegeit
vizsgálva a szerző a mai értelmiségi lét
titkaihoz jut el. Kimutatja például, hogy
tudunk mi őszintén is hazudni, s hogy
gyakori önvallomásaink - épp ennek esz-
köze. Hogy „élethiányunk" voltaképpen
méltó életcélhiány; hogy még az oly
büszkén vállalt „zűrös" szerelmeinket is
csak más, fontosabb dolgok helyett űzzük.
S hogy Csehov mindezt pontosan tudta
rólunk. A legfontosabb dolgok csak
nagyon lassan változnak. Tulajdonképp
indokolt tehát, hogy most, egy újabb
„átmeneti korban", megint hozzá
fordulunk: mi lesz velünk, Anton Pav-
lovics?

Rejtezik azért némi gúny s öngúny is
ebben a címben. - Mi lesz velünk, Anton
Pavlovics ? - Mert mi már aztán nem tud-
juk. Mi ugyanis lemondtunk már róla,
hogy tudjunk (akarjunk, merjünk, vállal-
junk) bármit is. A szerző tehát közvetlenül
is vall magáról s nemzedékéről. Amely
egykor akart, mert s vállalt. Talán: csalt s
megcsalatott. Most minden-esetre
Csehovot játszik, rendez. Vall
Latinovitsról, Darvasról, Horvairól,
Bessenyeiről és másokról, a fiatalokról.
Mindnyájunkról, akik életünk dilemmái-
ban - ki tudja, hányadik nemzedékként

Csehovhoz fordulunk tanácsért.
„Az volt a célom, hogy a drámák más

és másként érvényesülő rejtvényszerű-
ségét, ezt a csak játékban kibomló talányát
és megfejtési sugalmazásait érzékel-
tessem. Hogy sikerüljön túllépni a „da-
rabolvasás" elemi nehézségén, ami Csehov
esetében jóval bonyodalmasabb vál-
lalkozás : tele van kelepcékkel, melyek-

be Anton Pavlovics szívesen belecsábítja
olvasóját, de rendezőit is" - olvassuk a
bevezetésben.

Később aztán beismeri: „Hogy miképp
csinálta Csehov, hogyan »él« ez a
talányos kelepce, amitől a darabok laza-
sága, komponálatlan látszata ellenére
szophoklészi vagy shakespeare-i erővel
sodornak valami katarzisféle felé - arra
nem sikerült igazi választ találnom."

Nem is lehet. Végül is nem az esztétika
feladata elsősorban, hogy az alkotó sze-
mélyes titkait kutassa. Almási azonban
esszének nevezi a könyvét. Ezzel is jelzi,
hogy benne személyes élményét, mondani-
valóját közli. És ez a - korábbi munkáiban
talán ritkábban fellelhető - intenzív
élményszerűség több ponton a korábbi-
aknál eredetibb és messzebb menő kö-
vetkeztetésekre juttatja. Említettük a
könyv társadalomlélektani elemzéseit.
Legalább ilyen fontosak azonban azok a
megfigyelések, amelyek a Csehov-dara-
bok szorosabb értelemben vett drama-
turgiájával, azzal a - persze nagyon is
tudatos - lazasággal, komponálatlanság-
gal, a „polifóniával" kapcsolatosak. A
gyakorló színházi ember itt olyan össze-
függéseket fedez fel, amelyek közvetlenül
gazdagítják a darabokról kialakult képét.

Csak egy példa. A könyvtárnyi szak-
irodalomban Almási az első, aki össze-
számolta a Három nővérben az idő múlá-
sára vonatkozó utalásokat. Észrevette,
hogy a cselekmény folyamán eltelt öt év
tulajdonképp egyetlen nap metszeteiben
helyezkedik el. Az egymást követő fel-
vonások során mintha egyetlen napot
járna be a játék: az egyes felvonások kö-
zött pontosan nyolc órát megy előre a
fiktív óra. Ebből aztán többoldalas érdek-
feszítő elmefuttatás lesz a kettős időszá-
mításról: a szubjektív, álló időről, amely-
ben a szereplők élnek, s a valóságos, tör-
ténelmi időről. A két idősík a harmadik
felvonás tűzvészjelenetében metszi egy-
mást. Versinyin bejelenti, hogy az üteget
Lengyelországba vezénylik. Irina naivan
megjegyzi: „Mi is elutazunk!" Csebutikin
ekkor ejti el a nővérek édesanyjától maradt
drága porcelánórát. Ekkor törik össze ez az
egész stilizált világ, amelybe betört az
életvalóság, a történelmi idő. Almási
feltételezése szerint egyébként épp az öreg
katonaorvos akadályozza meg közvetlenül
a nővérek Moszkvába költözését azzal,
hogy a bátyjukat állandóan kártyázni,
veszteni viszi. Még azt is tudni véli, hogy
épp ebből az elharácsolt

pénzből akar majd házat venni a közelben
öregségére.

A legeredetibb mégis a Cseresznyéskert-
nek szánt fejezet: „búcsú egy láthatatlan
vasútállomáson". A darab cselekménye
valóban két utazás között játszódik.
Mintha egy pályaudvaron történne mind-
ez, az élet (a történelem?) egy átszállóhe-
lyén. „Megvallom, igen kevés megoldott
Cseresznyéskert-rendezést láttam életem-
ben: az a totalitás, ami itt kibomlik, alig
szólaltatható meg..." - vallja meg Al-mási.
Bevallva-bevallatlanul persze azért ő is
egy „igazi", egy„totális" koncepciót ajánl,
amelynek kulcsszavai: a „lebegés", a
„célzások technikája", az „elvesztett
identitás", az „enigmatikus komédia", az
„aszimmetrikusan kétpólusú
dramaturgia", a három drámai élet-szint
„bújócskája", az otthontalanság mint „a
személyiségmag hiánya".

Csupa jól megragadott, pontos meg-
figyelés, találó jelzők. Rám mégis a Cse-
resznyéskert „lírai" epilógusának kegyetle-
nül józan megfejtése tette a legnagyobb
hatást. Miután az árverésre időzített bál
királynőjeként Ljubov Andrejevna két
fiatallal a karján a virágzó jövőbe táncolta
be magát, az utolsó felvonásban mindent
elront. Kiderül, hogy a leánykérés ilyen
megalázó megrendezésével éppen ő
rontotta el Várja házasságát, s hebehurgya
„gondoskodásával" ő okozza Firsz halálát
is. Mindig csak magára gondol, végig
csak önmagát siratja. Parodizálja a
bálkirálynőt. Valóban elgondolkoztató :
miért kellett ez Csehovnak, ha - mint azt
Almási is hangsúlyozza - nem egyszerűen
szatírát írt.

Akárhogy van is, annyi mesterkélt
okoskodás után Almási új könyvét, ezt a
friss, érzékletes színházi vallomást olvas-
va ismét elámulhatunk Csehov művésze-
tének kimeríthetetlen életerején. „Egy
olyan korban, amikor egyre több illúzió-
ból, filozófiából ábrándulunk ki, frissítően
hat ránk ez a prekoncepcióktól mentes
színpadi világ. . ." - tartja a szerző a mai
Csehov-renaissance legfőbb okáról.
Valószínűleg igaza is van. Azonban
mégsem ez a legfontosabb. Jönnek majd
új illúziók, új filozófiák. És Csehov szín-
padán helye lesz azoknak is. Almási köny-
ve érdekesen mutatja meg azokat a járá-
sokat, amelyeket a ma élő nemzedékek
találtak ezen a színpadon. Nagy érdeme,
hogy nem csukja be maga után egészen az
ajtót. Tudja ő nagyon jól, hogy Anton
Pavlovics tartogat még nekünk meg-
lepetéseket. . .

(Magvető, 1985)


