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„DOLGOZNI, DOLGOZNI!"?
A MUNKA CSEHOV NÉGY DARABJÁBAN

z az esszé beszélgetés egy Csehovról
szóló tanulmánykötettel, mely felhívta
figyelmemet a munka szó jelentésének
kérdésességére az író négy
darabjában. A címnek választott idézet

Vojnyickijtől van, aki a Ványa bácsi negyedik
felvonásában Szonya szavaira - „No, Ványa
bácsi, hát csináljunk valamit" - mondja ezt akkor,
amikor Jelena és a professzor végleg elmentek
már, s amikor magukra maradva visszaállni
látszik eredeti élet- és munkaerejük. Úgy tűnik,
olyan többértelmű szóról van szó a Sirályban, a
Ványa bácsiban, a Három nővérben és a
Cseresznyéskertben, amely-nek
szöveghelyzetét, jelentésváltozatait, gaz-
dagságát, rejtélyes fontosságát még a szakiro-
dalom olyan jelesei sem emelték ki megnyugta

tóan, mint például Eichenbaum, Sztanyiszlavsz-
kij vagy az esszéíró Thomas Mann, holott csak-
nem mindegyikük szembetalálkozott vele. Gon-
dolatmenetemhez az indíttatást a beszélgető-
partnerül választott könyvtől kaptam (Almási
Miklós: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?),
amelynek Ványa bácsi-fejezetében az Elégia cí-
mű rész Szonya alakját, az utolsó felvonást rész-
letezően, a darabot pedig összefoglalóan elemzi.
A szerző itt Csehovnak egy 1892-es levelét
idézi, melyet Szuvorinnak írt: „Mi úgy írjuk le az
életet, mint amilyen, de tovább egy tapodtat
sem... Még akkor sem, ha korbáccsal kergetnek
bennünket. Nekünk nincsenek se közeli, se távoli
céljaink, és a lelkünk kong az ürességtől... Va-
gyok annyira okos, hogy ne hazudjak magam-

nak, és ne leplezzem ürességemet olyan idegen
rongyokkal, mint amilyenek a hatvanas évek
eszméi és a többiek. Nem fogom magam levetni a
lépcsőházból... de nem fogom kecsegtetni
magam a jobb jövő reményével sem." Almásinak
a levélrészlethez fűzött kommentárjából a követ-
kezőt emelem ki: „A távlatszükséglet és a távlat
képtelensége közötti alkotói feszültségből... nem
a kiúttalanság egyszerű képlete született,
hanem egy új emberszemlélet, az evilági transz-
cendencia: valami kimondhatatlan jövővárás,
ami a betű szerinti értelemben jövő nélküli drá-
mák világát mégis beragyogja, az a fajta jövőre
való nyitottság, aminek nincs egzakt, világon és
drámán belüli képviselője, de ami a zárójelene-
tekben ezentúl mindig megszólal. A tűrés, a »ke-
reszt viselése« olyan ambivalens etikum, amire
Szahalin tanítja meg Csehovot." Majd Szonya
híres zárómondatáról: - Megpihenünk, - ezt ol-
vassuk: „Mert a zárómondat lírája azzal, hogy
végre szabadon áradhat, hogy beszédaktussá
változik... distanciát teremt a szenvedéshez, a
szenvedésnek sajátos önértéke lesz... Csehov
később tökéletesíti a zárójelenetnek ezt a kettős
hangulati hatását... már a Három nővérben is
megjelenik a megnyugvás különös, stilizált álla-
pota... A Cseresznyéskertben pedig már az
egész negyedik felvonás ennek a hangulati vál-
tásnak jegyében fogalmazódik meg."

Vegyük sorra a négy darabot, ki, mikor, milyen
értelemben beszél a munkáról. A Sirályban a
munkát többnyire a tehetséggel és az írói képes-
ségekkel összefüggésben emlegetik; főként Tri-
gorin, a modern, profi módon „termelő" író és
Trepljov, a fiatal, eldöntetlen, kissé műkedvelő,
romantikus tehetség. Trepljov röviddel öngyil-
kossága előtt egy rövid monológban ezt mondja:
„Nem az új vagy a régi forma a fontos, hanem az,
hogy írjon az ember, ne törődjön semmiféle for-
mával csak írjon, mert szabadon árad a lelkéből
az írnivaló". Illetve később, Nyinának: „Én még
mindig a lázálmok és képek káoszában kóvály-
gok, és nem tudom, minek és kinek kell ez az
egész. Én nem hiszek, és nem tudom, mi a hiva-
tásom". Ezzel a munkasóvárgással és káosszal
szemben Trigorin az ellenkező értelemben be-
szél saját munkájáról: rutin, begyakorlottság, fá-
sult hajsza, gályarabság, kényszeresség, ipa-
rosság, sorozatgyártás (lásd a második felvo-
násban Trigorin hosszú előadását Nyinának). Fi-
gyelemre méltó, hogy Trigorin számára a vágyott
pihenés sem sokban különbözne a termelőmun-
kától, ugyanis legszívesebben horgászna nap-
hosszat, s ez a pihenésnek talán legkényszere-
sebb, legegyhangúbb formája: „Ha befejezem a

Bodnár Erika (Nyina) és Huszár László
(Trigorin) a szolnoki Sirályban
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munkát (rabóta), szaladok a színházba vagy hor-
gászni: szeretnék pihenni, mindent elfelejteni -
de nem lehet: a fejemben máris ott pörög egy ne-
héz vasgolyó: az új téma máris húz az asztalhoz,
és rohannom kell megint írni és írni." Figyelemre
méltó továbbá, hogy ugyanebben a jelenetben
Nyina, amikor - némileg Trepljovhoz hasonlóan
- sóvárogva beszél az írói pályáról, mintegy sa-
ját, körvonalazatlan színészi hajlamaira is céloz-
va, akkora tömeget emlegeti, mint leendő mun-
kája „értelmét": „Ha én ilyen író volnék, mint ön,
egész életemet a tömegnek adnám..." A tömeg-
társadalom és a tömegtermelés ambivalens
jelentésárnyalatokkal Dorn egyik, mellékesebb
mondókájában újra feltűnik (negyedik felvonás):
„Nagyszerű az utcai tömeg...", s mindez mintha a
munka szó szemantikai vibrálását összekötné a
tömegember birtoklás- és fogyasztásmániájával,
legkifejlettebb formában Lopahin és Jasa
alakjában. Ugyanakkor, jelezve, hogy a problé-
ma még csak alakulófélben van, N y i n a - és nem
Mása - mondogat a mű vége felé jellegzetes,
Szonyát előlegező szavakat munka és tűrés fa-
tális összefüggéseiről: „Ami pályánkon... nem a
hírnév, nem a ragyogás a fő, nem az, amiről én
ábrándoztam, hanem az, hogy tudjunk tűrni.
Tudd viselni a keresztedet, és higgy!... már nem
fáj úgy, ha a hivatásomra gondolok..." Össze-
foglalva tehát: nem arról van szó, hogy Trepljov
értelmét látná lehetséges munkájának, vagy
hogy egyáltalán keresne ilyen értelmet („Én nem
hiszek, és nem tudom, mi a hivatásom."), hanem
arról, hogy nem mer, nem tud dolgozni, csak cél-
talanul képzelegni képes róla, ami azonban fo-
lyamatosan kínnal, szenvedéssel jár. Trigorin vi-
szont - szintén céltalanul - csak dolgozni tud,
pihenésében is. Az egyik mechanikusan „ter-
mel", a másik elcsigázottan képzeleg. A gondol-
kodás és a tényleges, de gépies munka ellentéte
már itta munka, a „dolgozni" értelmének modern
antinómiáját mutatja. Megoldhatatlannak tűnő,
rossz alternatíva ez, melynek ágai mintegy
ketté-szakítják a munka fogalmát, az állandó
csinálás, csináltság (Machbarkeit) versus
széplélek „mint alaktalan pára" (Hegel)
zsákutcás értelme szerint.

A Ványa bácsi az előző darabnál gazdagabb
jelentésváltozatokban használja a munka szót.
Itt három szereplő beszél rendszeresen, kiemel-
ten, már-már mániákusan a munkáról: Vojnyic-
kij, Szonya és Asztrov, kettő pedig: Szerebrjakov
és Jelena, egyszer-egyszer, de hangsúlyosan.
Asztrov a darab elején így panaszkodik: „Agyon-
dolgoztam (zarabótaty) magam, dada." Es a
szöveg végén a majd még fontossá váló konklú-
zió szólal meg először: „Én semmit sem akarok,
nekem semmi se kell, nem szeretek senkit..."
Mindjárt röviddel utána Vojnyickij így beszél:
„Azelőtt nem volt egy szabad percem, én is,
Szonya is úgy dolgoztunk, hogy le a kalapot!"
Mint

Szirtes Ági (Irina), Bán János (Tuzenbach) és
Básti Juli (Mása) a Katona József Színház Há-
rom nővérében (Ikládi László felvétele)

tudjuk, Ványáék az öreg professzorékra dolgoz-
tak huszonöt éven át, a darab egyik mozgatója
épp ennek az ámításnak a lelepleződése. Aszt-
rov munkalázának efféle külső magyarázatát
nem ismerjük, valami önjáró, sok-sok unalmat is
tartalmazó kényszeresség lehet, ami nem auto-
matikusan minőségi, hiszen mindjárt itt elmondja
a hozzá hasonlóan iszákos Csebutikin históriáját
előlegező orvosi műhibáját: „Most, mikor épp
nem kellene, fel-felébred bennem az érzés, mar-
dos a lelkiismeret, mintha szándékosan öltem
volna meg..." - majd rögtön gondolkodni kezd,
mint oly sok rokona Csehov világában, hogy ez a
sok hiábavaló fáradozás megmarad-e valami-
lyen emlékezetben, legyen az emberközösség
vagy Isten. Megint az „egyáltalán" értett munka-
cél kérdésessége. A munka tehát egyúttal em-
lékhagyás, egyéni történés lenyomata kellene
hogy legyen, ellenkező esetben tökéletesen ér-
telmetlen. A vágyódás és a mechanikusság is-
mét együtt, egymás testvéri ellentéteként jelenik
meg. Jelena Andrejevna egyenesen azt mondja
- Makai Imre fordításában - az orvosról, hogy:
„küszködik és robotol" (barótyszja, illetve rabó-
taty), miközben ugyanott egy mondattal üres
sznobizmussá érvényteleníti is mindezt: „Nem
az erdő a fontos, nem is az orvostudomány...
ha-nem a tehetsége..." Asztrov a gyógyítás
szinte szahalini egyhangúságán kívül, sokat
törődik az erdők megmentésével, az erdőirtás
motívuma mint az új, közeledő
tömegtársadalom jellegzetes „munkája", a
cseresznyés kivágásának felel meg, és e
munka fontosságáról a nagyon is em-

pátiás, munkacentrikus Szonya ad érdekes,
mély magyarázatot: „Az erdő enyhíti a zord ég-
hajlatot. Azokban az országokban, ahol enyhébb
az éghajlat, kevesebb erőt fecsérelnek a termé-
szet elleni harcra, éppen ezért szelídebb és lá-
gyabb ott az ember..." Asztrov pedig indulato-
san hozzáteszi: „Minek az erdőt kiirtani?... ki-
száradnak a folyók, örökre eltűnnek a csodálatos
tájak... Esztelen barbár az, aki eltüzeli ezt a
szépséget, tönkreteszi azt, amit megteremteni
nem tudunk. ...de mindeddig nem alkotott sem-
mit, csak pusztított (az ember). Fogyton-fogy az
erdő, elapad a folyó, kivész a vad, romlik az
ég-hajlat, napról napra szegényebb és
csúnyább lesz a föld." (Hogy mindez ma égető
evidencia, mely Csehovnál korai sejtésként
lobban fel újra meg újra, nem kíván
magyarázatot.) Miközben azonban Asztrov a
szépséget, a természetet ki-emelt értékként
emlegeti (Jelena-Szonya ellentéte ennyiben a
külső és belső szépség gyötrelmes
dialektikája), ennek szerinte igazán a munka, a
tevékenység ad igazán elfogadható aurát: a nő
lehet szép, de ha tétlen, akkor „az élet nem lehet
tiszta". Sőt azt is mondja, hogy az erdőpusztítás
és a lelkek pusztulása ugyanannak a
„munkálkodásnak" a két oldala, és a sivatagos,
forró Afrika emlegetése a térkép előtt, a mű vé-
gén így nem is olyan abszurd, hiszen ez csak-
ugyan „szörnyű egy história". Jelena és Szonya
különben elfogadják Asztrov ítéletét, hogy „az
emberek nem alkotnak (tvority), hanem
pusztítanak (razrusaty)", ez is egyfajta negatív
munka, sőt az asszony ki is élezi:
„mindnyájunkban ben-ne lakik a pusztítás
ördöge", hogy aztán elhatárolja magát bármiféle
munkától, némi antitolsztojánus, „anti-Szahalin"
gúnnyal: „Csak az irány-regényekben tanítják
és gyógyítják a paraszto-
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Takács Katalin (Jelena) és Kovács Lajos (Ványa
bácsi) a szolnoki Csehov-előadásban (Szo-
boszlay Gábor felvétele)

kat, hát hogy: se szó, se beszéd, fogjam
magam, és menjek gyógyítani meg tanítani
őket?" Eze-ken a pontokon nemcsak a Csehov-
szereplők legendás következetlensége derül ki,
hanem Jele-na esetében az a rejtettebb
mozzanat is, hogy hiába panaszkodik
visszatérően az unalomra mint a munkátlanság
velejárójára, parazitizmus tekintetében
korántsem áll távol utált-unt férjétől. Holott
Vojnyickij - szerelmes lévén - csak a
professzort hibáztatja - aki csak az „alkotást"
emlegeti fennkölten -, s nem egyszerűen azért,
mert huszonöt évig dolgozott rá, hanem azért is,
mert mostani látogatásukkal megtörték, meg-
szakították ennek az egyhangú munkának a
tempóját, ami tehát valami otthonosságot és
egyenletességet is jelentett. „Amióta itt lakik a
professzor..." kezdetű szöveg háromszor hang-
zik el Ványa bácsitól, kétszer Szonyától. A mun-
kamegszakításnak ez a negatív, romboló értel-
me nagyon hangsúlyos a darabban, noha Szo-
nyával ellentétben a címszereplő, Asztrovhoz
hasonlóan, panaszkodik is az értelmetlen, örö-
kös hajszára. Közismert, hogy a legtöbbet
Szonya beszél a munkáról, a leggyakrabban ő
ostorozza a tétlenséget, egyben ő szólaltatja
meg legmarkánsabban a munka új, váratlan
jelentés-árnyalatát. Szonya munkafelfogását
három szóval lehet körülírni: akarás - tűrés -
(vigasztaló) megpihenés. Mondhatni, újmunka
ritmus ez a Csehov-darabokban, melyben
kimondatlan, kimondhatatlan válasz rejtőzik.
„Tűrök és tűrni fogok, amíg magától véget nem
ér az életem... Igen, igen, dolgozni kell...
nekiülünk és dolgozunk." Ezek a szavak
mintegy főszólamként, egyre erősebb
fokozással, végig ismétlőd-

abban a tekintetben, hogy mindketten hol a
pesszimizmus, hol az optimizmus szirtjei között,
hullámzóan és hosszan beszélnek a jövőről, hol
arról, hogy a munka és a boldogság kizárják
egy-mást, hol arról, hogy „kétszáz év múlva
minden ember dolgozik majd". Alighanem e
kétszáz év-nek bűvös kifejezőereje lehetett,
mert majdnem mindegyik darabban épp ezzel a
százas nagyságrendű, irreális számmal
beszélnek hol a munka általi megváltottság sivár
(és utóbb prófetikusnak bizonyuló) utópiájáról
(Asztrov, Versinyin, Trofimov), hol a
tekintélyesség jelzéseként (Andrej: „Városunk
kétszáz éve fennáll"), hol arról, hogy
fantasztikus mértékű hidegben, két-száz fokban
„kétszázan megfagytak" (Ferapont). A nehezen
elképzelhető nagy szám és a munka
összekapcsolása főként a férfialakok bi-
zonytalan, üres munkautópiájára világít rá, a nők
ebben „teltebbek", nem így beszélnek. Ebben a
darabban egyébként Tuzenbach emlegeti a leg-
komikusabban, kezdetlegesen ismételt tőmon-
datokban a munkát: „Dolgozni akarok", „Dolgoz-
ni kell", „Dolgozni fogok", ilyenkor a rabotatyot
használja, egyetlen kivétellel, amikor ezt mond-
ja: „Gyönyörűség dolgozni" (trugyityszja), egy
emelkedettebb, utópikus szövegkörnyezetben. A
nők közül Irina - mint Mása és Szonya utóda,
Ánya elődje - szólaltatja meg legtöbbször a
munka szólamát, amit végül a nővérek összesi-
mulása, Irina munkahimnusza közben, foglal
össze a fináléban.

A Cseresznyéskertben a munka főként a par-
venü, első generációs Lopahin rejtélyes, sokér-
telmű, helyenként a tömegtársadalmi jövőt jóso-
ló alakjával kapcsolatos, mintegy Ljuba és Gajev
édes parazitizmusának ellenpontjaként, rész-
ben Trofimov „diák" - Trepljovra emlékeztető -
lelkes képzelgésének antipólusaként. Lopahin
végig a rabóta, rabótaty szavakat használja, ami
nyilvánvalóan itt összefügg paraszti származá-
sával is; az oroszban ezt a szót a rendi-feudális
társadalomban lényegében csak a „dolgozó
osztályokkal" összefüggésben volt értelme
egyáltalán kimondani. Hogy a Lopahin-féle mun-
kafelfogás nem elsősorban konkrét, hanem egy
megjövendölt tömegtársadalomnak megfelelő
üzletiességet, helyfoglalást, uniform bírvágyat
és konzumálást jelent, azt éppen Lopahin „alul
álló" karikatúrája, megfelelője, Jasa alakja fejezi
ki (a Három nővérben Natasa az ő rokona). Mind-
ennek szembesítő erejű, igazi formátummá ma-
gasodó radikális ellentéte Firsz, az öreg inas, aki
a „hangyamód" munkálkodó, territoriálisan gon-
dolkodó Lopahinnal, a jobbágyivadékkal szem-
ben egy archaikus, 1861 előtti „robot" és szolgálat
szinte szakralizált és azzal a renddel kifeje-
zetten azonosuló árnya, amit kísérteties vége
csak meghökkentően felerősít.

Csehov négy darabjában a munka szó tehát a
következő jelentésárnyalatokban jelenik meg.

nek a fináléban, mintegy kicsengetve a
vezérmotívumot. Ez azonban nem a munka
felstilizálása, hanem ellenkezőleg: Csehov
világosan kiemeli a reprízszerű munka monoton,
ismétlő, mechanikus, nem színházi, hanem prózai
unalmát: „Írjad. Te írd az egyik számlát, én majd a
másikat." És a nevezetes „És élni fogunk, Ványa
bácsi" kezdetű zárószövegben Szonya, a
„dolgozni fogunk másokért" résznél, először a
darabban nem a rabótaty, hanem a trugyityszja
igét használja. Az első ugyanis az oroszban a
konkrét, meghatározott, effektív dolgozást fejezi
ki, a második viszont el-vontabb, ideális,
általános értelmű fáradozni(így például nem
véletlen, hogy a „munka hőse" kifejezésben
később, a szovjet időkben a trud és nem a
rabóta szerepelt). A hasonlíthatatlan utol-só
pillanatban a legördülő függöny olyan képet
mutat Csehov utasítása szerint, amelyben min-
denki éppen csinál valamit, egyenletesen, unal-
masan, prózaian, végtelenül és egyhangúan, de
mégis (hogy Almási Miklós idézett elemzésének
mégisét használjam), mintha a „megpihenünk" és
a látható „örök" tevékenykedés egyszerre je-
lentene-jelezne valamit. „Kerepel az éjjeliőr;
Tyelegin halkan játszik; Marja Vasziljevna jegyez
valamit a füzet szélére; Marina köti a harisnyát."

A Három nővérben csaknem minden szereplő
beszél a munkáról: Andrej és Kuligin, Olga és Iri-
na, Versinyin és Tuzenbach, Natasa és Csebuti-
kin, Ferapont és Anfisza. Az öreg, részeges or-
vos, Asztrovhoz hasonlóan, akaratlan, de nem
egészen véletlen emberhalált vall meg hosszú,
alkoholos jelenetében (harmadik felvonás),
amelynek bevezető mondata mintegy az „egé-
szet" kifejezi: „Sohasem csináltam semmit". Az
sem véletlen, hogy ő mondja ki a darab legkomo-
rabb szavait: „Csak úgy látszik, hogy vagyunk".
Versinyin és Tuzenbach olykor szinte párt alkot
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Hajsza, termelés, tömegesség, kényszeresség,
birtoklás- és szerzésvágy, a felemelkedés esz-
köze, unalom, rend, narkotikum, ismétlés, me-
chanikusság, földi örökkévalóság („evilági
transzcendencia"), nem boldogság, a megpihe-
néshez vezető út (misztikus értelemben is: mint
jutalom), a sivár vagy szivárványos utópia és jö-
vő hívószava, az erdők, a természet pusztulása
és a lelkek irtásföldje közötti kapcsolat jelzése,
az önpusztítás negatív munkája, gazdálkodás,
erdővédelem, orvoslás, gyógyítás, számolás, ta-
nítás, hivatalnokoskodás, hegedülés, „alkotás",
gitározás, homályos tudóskodás, végül: fárado-
zás. Ebből a listából is kitűnik, hogy ez csak a
munka „szótára" Csehovnál. Ahhoz, hogy a
munka szó rejtett - és Almási Miklós által érintett
- értelmét mint kitöréspontot jobban lássuk, a
következőket kell megfontolni. Szonya és Ánya,
a nővérek és Mása szavaiban, világában találha-
tó meg az a rejtett dimenzió, „amire nem számí-
tottunk". Egy passzivitás nélküli, mégis elfogadó,
hangsúlyozottan ritmikus, egyenletes tevékeny-
kedés művelése vagy kívánsága ez, amely ép-
pen egyhangú, unalmas, nyomatékosan prózai,
ábrázolhatatlan voltában kontemplációt és me-
ditációt is tartalmazó, radikális másságot képvi-
sel végig e művekben. Olyan végigvitelt, végnél-
küliséget, amelynek értelemtartalmára nem le-
het rákérdezni, csak a formáját, módját lehet el-
fogadni, megérteni (ami csöndességet, mond-
hatni, hallgatagságot von maga után). E

munkafelfogás jelentését tehát nem a tartalma,
hanem a puszta csinálása adja, maga a
folyamat: jelentésadás, amelynek tartalma
azonban nem ki-mondható tartomány, s éppen
végpontjával fejezhető ki csupán:
„megpihenünk". Erről a néma, állandó
tevékenykedésről mindig nők tudnak és
beszélnek, nem férfiak. A hagyományos férfiér-
tékekre, a végtelen, offenzív, „fausti" aktivitásra
épülő kultúra ugyanis nem tudhatja, hogy maga
ez a bizonyos, meg nem mondható jelentésű
munka a jelentése, rejtélyes értelme a dolgoknak
- ez ebben a kultúrában rejtett, tehát női princí-
pium, illetve női tudás és tapasztalás. Ez a mun-
ka annyiban is „női", amennyiben nem esik
messze a hagyományos értelemben vett
szolgaságtól, a régi, aggastyánkorú, helyenként
apokaliptikus mondatokban beszélő inasok és
da-dák világától, Firsztől és Feraponttól stb., az
archaikus gondoskodóktól. Ők nem kérdeznek
rá minderre, mint például Olga szenvedélyes
„Mi-ért? Miért?"-jei a Három nővér végén,
hanem tudják és teszik, de meg nem
mondhatják az „ezért, ezért"-et. Pásztorok, nem
vadászok. A nőalakok azonban egyúttal
emancipálni, kiragadni is képesek - a
végkifejletekben - a szolgaság köréből az
átszellemítés, a szakrális munka világa felé ezt
az örök tevékenykedést (ez az emancipáció
élesen elválik a századvégi, nyugat-európai,
skandináv emancipáció-problema-

tikától, mely nem az átszellemítés, hanem az
effektív szabadulás irányát választja).
Csehovnál csakugyan az „evilági
transzcendencia" örökké-valóságáról - az igazi,
mély, „szakrális", mindig is benne rejlő - prózai
ismétlésről van szó. „Csak az
örökkévalóságban lesz igazán ismét-lés."
(Kierkegaard) Emellett ki szeretném emelni a
fáradozás és állandó egyenletes tevékenyke-
dés csehovi kitöréspontjában az entelecheia
modern, újkori: goethei átértelmezésének távoli
visszfényét is, amennyiben Faust jutalma, lelki
üdvössége is végül azon múlott, hogy nem
szűnt meg „tevékenykedni", s Goethe nem hagy
kétséget ennek összemberi hangsúlya,
követelése felől. (Közismert, hogy ez miként
függ össze Hegel objektivációelméletével és
ennek karrierjével Marxnál.) Ez a Goethe-
Csehov-féle entelecheia (az egyik aktívabb, a
másik passzívabb változata ugyanannak)
azonban nem valamiféle megváltás, megoldás
vagy definitív üzenet, nem „a távlat csalása"
(Flaubert), nem az üresség leplezése „idegen
rongyokkal" (Csehov levele Szuvorinnak), nem
a szolgaság megszépítése, hanem az „egész"
átértelmezése, ami egyúttal a színházi életvilág
végét is jelenti: kitöréspont, de nem a mű
töréspontja. Hogy mi is ez az entelecheia, ez
a végtelen tevékenykedés. annak tartalma,
igazsága benne magában, a csinálásban
létezik; a nyelvi reflexió csak utal rá, csak
referál-ja, tehát a színház után van a helye, oly
területen, mely nem színházi tér, hanem
ábrázolhatatlan, eljátszhatatlan időfolyamat,
világpróza, magának e prózának a szüntelen
létrehozása, ismét-

Jelenet a nyíregyházi Cseresznyéskertből

lése és így elszenvedése (pathosa). A tevékeny
elszenvedése a létnek - ez a halk paradoxon

maga az átértelmezés, amit alkalmasint Csehov
kivételesen finom arányérzéke, „könyörtelen és
lírai" (Fodor Géza kifejezése) ítélő-képessége tud
egyáltalán jelezni még a színház világán belül, s
nem véletlenül az utolsó pillanatokban, habár
nem előkészítés és előzmény nél-kül. Éppen az
ezeknek a daraboknak a bravúrja a munkával
kapcsolatban, hogy a „rejtély titka" (Leacock
szavai, Karinthy fordítói leleménye szerint) titok
marad, a kitöréspont néma, nem válik külön az
egésztől, mégis mélységesen átjárja azt. Olyan,
Isten és hit nélküli misztika, női bele-merülés a
létezés fogságába, ami nem vigasz, nem mítosz,
nem vallásos révület, nem metanoia és nem
bizonyosság, habár nem is gyötrelmes kétely,
hanem mintegy mindezek helyére lépő etikai-
kozmikus elfogadás. „Élnünk kell", ez válasz
nélküli evidencia, mely nem beszél arról, hogy ő
mi. És itt bizonnyal tényleg elhatározó
jelentőségű volta Szahalin-élmény: a munkaeti-

kára mint elementáris, névtelen szolidaritásra
nem lehet rákérdezni, ennek nem ideológiájá-
ban, hanem ismétlődésében van az értelme, ez
maga a jelentéstulajdonítás, amelyben oly nagy
hiányt szenvednek e világ férfialakjai. Az „arcod
verítékével" bibliai ítéletébe nem beletörődik,
hanem elfogadja és „csinálja" - és ez a különb-
ség, amilyen halk és apró, olyan gyökeres. Cse-
hov Szonyáin és Ányáin kívül néhány rokonuk
tudja ezt a világirodalomban: Félicité (Flaubert:
Un coeur simplie), Ottilia (Vonzások és választá-
sok), egy-egy pillanatra a széplélek, a Wilhelm
Meister tanulóévei hatodik könyvében - mint-egy
jelezve e felfogás egyik szellemi for-
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rásvidékét: a pietizmust, a devotio modernát, a
bethániai mozgalmat (azoknak minden, mély
problematikusságával együtt, ami a Goethe-
alakban kíméletlenül ki is van emelve). A
kimond-hatóságon innen rejtőző, önkéntelen,
néma jelentés és értelem világirodalma ez,
amelyhez „a nagy hűvösek" oeuvre-jei
tartoznak, részben vagy egészben: helyenként
maga Goethe, Flaubert és Csehov, Jacobsen és
Musil, Kosztolányi és Ottlik. Az agnosztikus
misztika nagymesterei között éppen a munka, a
munkához való viszony állandó problémája és
témája teremti meg legerősebben a közösséget.
Ez a munkaetika vala-miképpen megtalálja azt a
keskeny sávot, pontosabban törékeny
egyensúlyt, mely elkerüli, még ha érinti is a
sztoikus és/vagy az abszurd etika modern,
illetve régebbi végleteit - így például nem
tartozik ide Samuel Beckett, sem Albert Camus
Sziszüphosza, de az antik, a reneszánsz és kora
újkori sztoa nagy írói és bölcselői (Montaigne)
sem. Mert ez a csehovi rokonság olyan keskeny
sávon mutatkozik meg, amit belső, de a külsőnél
semmivel sem kevésbé tevékeny el-
szenvedésnek, annál semmivel sem lomhább
fáradozásnak lehet nevezni az evilágiság határ-
szélein, anélkül hogy a mondottak átlépnének
ezeken.

Az, amit Szonyáékkal kapcsolatban tevékeny
elszenvedésnek lehet nevezni, egyszerre kétfe-
lé gyakorol „könyörtelen és lírai" kritikát, sőt leg-
többször ezeken át derül ki, mi is ő. Az egyik a
közönséges tétlenség és lustaság világa, amit
hangsúlyozottan férfiak és szépasszonyok kép-
viselnek. A másik rejtettebb, és a Csehov-értel-
mezésekben is ritkábban kerül szóba. Ez a mun-
ka modern, voluntarisztikus, „univerzálisan elő-
rehaladó" mítoszkonstrukciójának, a máig leg-
tartósabb európai-amerikai önképnek a bírálata,
sőt elutasítása. Mert nemcsak arról van szó,
hogy leghosszabban a szószátyár tétlen férfiak
beszélnek a munka „megváltó" erejéről, hanem
arról is, hogy felrémlenek az offenzív tömegtár-
sadalom, tömegtermelés, „a munka társadalma"
jelei és figurái, akik a goethei szellemi programot
éppen hogy félreértve és átfogalmazva faustiá-
dának: hódításnak és uralomnak tekintik a saját
munkájukban megtestesülő kíméletlen önérvé-
nyesítést, üres haladást: az európai kultúra és ci-
vilizáció karrierisztikus, akarnok arculatát (ami-
ről máig oly kevés szó esik, mintegy ezzel jelezve
fontosságát). Trigorin és Natasa, Jasa és Lopa-
hin világa ez. Az objektivációnak és entelecheiá-
nak a munkafetisizmussal való fatális összeté-
vesztését is bevilágítják és leleplezik Szonya és
Ánya, Irina és a nővérek munkahimnuszai. Külö-
nös dekonstrukció zajlik itt - túl értelmesnek,
közelien utilitáriusnak tűnő munkakonstrukciók
épülnek le, esnek szét egy másfajta, tényleg az
entelecheia mély, eredeti értelmére visszatekin-
tő, dekonstruktiv pathos csöndes, szívós ere

jétől. A sóvárgó-tétlen-képzelgő és az akarnok-
birtokló kritikája, a romantikus és a technokrati-
kus mítoszának a leépítése egyszerre történik
meg ezeknek a nőalakoknak és mondataiknak
felfénylése, egyenletes világolása (Lichtung) ré-
vén, s ez valóban nem az igazság kimondása,

M ost már talán elegendő idő telt el. Aki akarta
és tudta, elfeledhette a Magyar három nővér fél
évadnyi intermezzóját a Játékszínben, és a
csend, melyet legfeljebb némi fanyalgás
törhetett meg akkor, lehetőséget ad arra, hogy
megfogalmazzuk: miféle merész, gátlástalan,
csaknem kétségbeesett kísérletet tett itt néhány
ember arra, hogy a hermeneutika megannyi -
színpadi - paradoxonából legalább néhányhoz
közelebb jusson. Ezáltal pedig: Csehohoz. Az
értés és félreértés nagy-ívű ellentmondásai
nyomán tehesse fel tehát a modern színház
számára csaknem „metafizikai" kérdését -
Kantot parodizálva -: hogyan is lehetséges
Csehov?
Az értésről lesz szó tehát, és éppen annak a da-
rabnak a révén, melynek főszereplője a közlés: a
Három nővér ugyanis a kommunikációs lehető-
ségek és a bennük rejlő ellentmondások együt-
tesét kínálja virtuózan, s ha kései korok
abszurdjainak, a szavak világát messze elhagyó
színműveinek van közös és zseniális eredete,
úgy ez a csendes, derűs, boldogtalan komédia
bizonnyal az.

Életünkben azonban többnyire békét kötöt-
tünk már a kommunikáció képtelenségével, fél-
reértéseivel, tökéletlenségével talán régóta, így
nem tűnik fel, hogy ez a zseniális darab megha-
tározó pontjain makacsul néma marad, sőt
meg-annyi előadása során - és azok szép
konvenciói által: mindinkább - homályba
merülhet, hogy itt bizony egyre távolabb
kerültünk a teljes megértéstől. Az úgynevezett
műélvezet persze maradéktalan lehet ebben a
homályban is, legfeljebb utóbb döbbenhetünk rá
minden műalkotás eredendő paradoxonára:
hogy a legjobb értés is félreértés csupán, s
kiváltképp az, ha a közlés tárgya - mint ebben
az esetben - éppenséggel a közlés
lehetetlensége volna.

hanem a történése. Nem szó, nem fogalom, ha-
nem pillanatnyi el nem rejtettség.

(Szeretnék e helyen köszönetet mondani Irina
Oszipovának és Szilágyi Ákosnak, akik a munka
szó orosz jelentésváltozatairól készségesen fel-
világosítottak.)

Ahhoz, hogy kísérletünket élő színpadi elő-
adásban is megformáljuk, biztatást szinte egye-
dül az jelentett, hogy már évekkel azelőtt meg-
született az Ascher-féle Három nővér a Katona
József Színházban, s végre nagy szériát és szá-
mos külföldi sikert tudhatott maga mögött egy
olyan zseniális magyar Csehov-interpretáció,
melynek kiemelkedő erénye éppen a nyakate-
kertség nélküli, magától értetődő, kristálytiszta
Csehov-értelmezés. Ám azt hinnünk, hogy egy
ilyen nagy előadás árnyékában bátran kísérle-
tezhet egy fiatal csapat, mégis naivságnak bizo-
nyult: némely fanyalgásokból azt hihettük, mint-
ha mi versenyre akartunk volna kelni valamivel...
(Talán a magyar tájkép mégis szűkebb paszpar-
tuba szorult az orosznál.)

Hogy akkor azaz előadás milyen volta Játék-
színben, elmondták már kritikusok és esztéták,
no és ez semmiképpen sem lehetne az én dol-
gom. De hogy milyen volt az a nyár, mely a premi-
er késő őszét megelőzte, Csehovval, Kapással
és Nagykovácsival, ahol az értés dilemmáit vég-
re radikálisan és végletesen másképpen vetet-
tük fel a forró, nyári kertben, azt talán nem lesz
haszontalan felidézni.

Hiszen ez vonzott egykor a feladatban, amikor
Böhm György a telefonba elhadarta. És persze
Csehov vonzott, és persze Kapás, és persze a
játékra kiszemelt osztály: Murányiék-Alföldiék
együttese; amiért olyan jó volt igent mondani
végül a borzongató vállalkozásra: képzeljük el
Csehovot Magyarországon, s nemcsak Cseho-
vot magyarul, ami végül is rendre megtörténik,
hanem magát a zsenit, a csodálatos oroszt és
rettentő mélységű művet, hogy „honosítható-e"
erre a vidékre, hogy a századvég Oroszorszá-
gán és Magyarországán felsejlő megannyi
transzparencia nyomán elgondolhatjuk-e ezt a
művét úgy, mintha valamikor itt született volna;
míg persze jól tudtuk, ilyen mű itt, akkor s azóta
természetesen nem születhetett; és mégis.

Hiszen kísérletünkben nem fordításról vagy
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