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 CSEHOV-JÁTÉK 

ámulta a plafont, és arra gondolt: valami végleg
tt maradt, Melihovóban.

Mi lehetett az a valami? Az ifjú pár külön
tazott Baden-Weilerbe is, meghalni. Az író Jaltá-
an egyedül szedelőzködött össze, felesége csak
oszkvában szállt fel hozzá a vonatba. De mielőtt
tnak indult, jaltai szomszédnője, egy idős hölgy
egkérte: vigye el a fővárosba megreparálni öreg
ráját. A kéziratok, könyvek és jegyzetek meg a
eleg ruhanemű halmai tetejébe Csehov felrakta

áta bebugyolált faliórát. Majd Moszkvában leadta
z ismerős mesternél. Az átvételi elismervényt gon-
osan eltette. Azzal, hogy majd visszafelé kiváltja.

Knyipper végigasszisztálta a panzióban az író
alálát. Memoárjaiban erről röviden meg is em-

ékezik. Elismeréssel nyilatkozik például férje esz-
öztelenségéről az utolsó jelenetben. Amikor
osszul lett, a szállodai orvos - az utolsó perceket
egkönnyítendő - pezsgőt rendelt neki. Ő csende-

en annyit mondott csak a kollégának: „Ich sterbe."
vott egy kortyot, és visszatette a poharat a tálcára. -
ég ittam pezsgőt! -jegyezte meg. Aztán a falnak

ordult, és meghalt.
A művésznő sajnálatosan megfeledkezik azon-

an egy apró részletről, amely nélkül nem teljes a
elenet. A jaltai hölgy később elmondta, hogy -
isszakapta Moszkvából az óráját. Ez pedig csak
gy történhetett, hogy élete utolsó percében, a
ezsgő és a meghalás között, az író előkotorta

evéltárcájából a moszkvai órásmester céduláját, s -
alán búcsú helyett is - a felesége lelkére kötötte:
áltsa ki az órát, s juttassa vissza Jaltába.

Knyipper nyolcvanhárom éves korában a Cse-
esznyéskert főszerepében búcsúzott a közön-
égtől. A lapok áradoztak, fiatalsága titkát emleget-
ék. Az igazi titkot azonban Csehov vitte el ma-
ával a sírba, amint ifjú felfedezettje, Gorkij - nem
inden irigység nélkül - meg is jegyezte. De ehhez
lőbb haza kellett jutnia Moszkvába, a
ovogyevicsij kolostor temetőjébe. A nagy
elegre való tekintettel egy osztrigás hűtő-

agonban szállították a tetemet. Csakhogy
gyanilyen kocsikban fuvarozták haza a magasabb
angú hősi halottakat a másik irányból, a japán
rontról is. A pályaudvaron várakozó két temetési
enet - mint egy korai Csehov-egyfelvonásosban -
sszecserélte a szállítmányokat. Már csak a
emető kapujában derült ki a dolog, és akkor
serélték vissza a testeket, ami persze nem
shetett meg néhány keserű kifakadás nélkül. Ezt is
orkij írta meg.

A szocialista realizmus jövendőbeli atyja be-
ent akkor a színházba, hogy elfoglalja meste-

ének megüresedett székét. Összeállt a bájos szőke
ndrejevával, a pétervári rendőrfőnök lányával,
kinek Lenin pártfeladatul adta a „mezítlábas" író
iművelését. A Művész Színház az Éjjeli mene-
ékhelyet játszotta, később a forradalmat, majd -

egalább ekkora átéléssel - a dekadenseket.
Ez már egy másik történet.

A szerepösszevonások mélyén az a meg-
győződés munkál, miszerint egy elő-adáson belül
két vagy több egymástól eltérő - rokon jellegű vagy
akár egymás végletes ellentéteit képező - szerep
azért játszható azonos színésszel, mert e
szerepekbenvanvalamiközös.

Ennek a szemléletnek a végsőkig hajtása egy
egészen másfajta drámatípust is eredményezhet.
Ez a típus arra épít, hogy ugyanaz előadásban nincs
kettőzés, minden szerepet külön színész játszik, a
dráma azonban arról szól, hogy minden szerep
azonos. Másképpen fogalmazva: minden színpadra állított
alaknak azonos a központi életproblémája, emiatt aztán
egymással akár fel is cserélhetők.

Ez az összevonásos technika inverze, de mint
minden inverz, valójában strukturálisan azonos vele.

Ez a technika működik Csehov négy érett drá-
májában.

Az érett drámaíró szakít a korai darabok (Pla-
tonov, Ivanov) egy hőst középpontba állító drama-
turgiájával. Az utolsó négy drámában voltaképpen
ugyanazt írja, szerkezetileg mindenképpen: olyan
emberi viszonylathálót hoz létre, ahol minden met-
széspont egyformán fontos, és valamennyi sze-
replő a főtémát variálja.

Ez a főtéma meglepően nem orosz jellegű: hi-
ányzik belőle a vallás mind tematikailag, mind a
szereplők lelki indítékait tekintve. Abban a korszak-
ban, amikor még ír Tolsztoj, és már ír Gorkij, amikor
Szolovjov, Bergyajev és a többi orosz filozófus a
vallást állítja kutatásai központjába, Csehov olyan
világot ábrázol, amelyből a vallás, az Isten
feltűnően hiányzik. Ez a Dosztojevszkijt-és persze
Nietzschét
 követően megtehető első lépés:

Dosztojevszkij kérdése az volt, mi történne, ha a
világból kiveszne az Isten, Csehov kérdése az, hogy
mi van a világban, amikor nincsen benne Isten.

Az utolsó négy dráma szereplői között a-vidéki
 orosz értelmiség valamennyi

jellegzetes foglalkozása képviselve van, kivéve a
papságot. (Egyetlen, meg nem jelenő szereplő
neve utal csak erre, Protapopové a Három
nővérben, de jellemző módon ő nagyon is világi
figura, zemsztvo-elnök.) Az utolsó négy Csehov-
dráma valamennyi fontosabb, némi öntudattal bíró
szereplője valláspótlékot keres magának a közös
Isten nélküli világban, és ahhoz minden határon túl
ragaszkodik; vesztüket éppen ez okozza azokkal
szemben, akik tökéletesen öntudatlanok. Olyan
világot ábrázol Csehov, amelyben a vallás már
nem lehetséges, de az emberek nem tudnak nem
vallásosan érezni és cselekedni. Sza-

badságra vannak ítélve, de szabadságukkal nem
tudnak, sőt nem is akarnak élni, nem akarnak
felnőni, gyávák. Ebben az értelemben a Csehov-
drámák nem a korabeli orosz problémákkal fog-
lalkoznak - noha a „fölösleges ember" megsok-
szorozása az orosz prózai és drámai előzmé-
nyekre épül -, hanem a Nietzsche és Dosztojev-
szkij utáni európai filozófia fő kérdésére, a sza-
badság kérdésére keresik a választ. Nem tekin-
tem sem véletlennek, sem vissza-visszatérő di-
vatnak, hogy Csehov Nyugat-Európában és
Észak- Amerikában az egész XX. században annyira
népszerű szerző lehetett. Ezt nem az orosz - majd
szovjet - problémák iránti érdeklődés okozta, ha-
nem az, hogy Csehov látszólag orosz közegben a
fejlett Európa alapproblémáját írta le.

Az utolsó négy nagy drámában az orosz vidék
jellegzetes értelmiségi képviselőit látjuk: tudósok,
tanárok, művészek-írók, színésznők-, katonatisz-
tek, orvosok, gazdatisztek; valamint az egykori pat-
riarchális szolgarendszer utolsó képviselőit és az új,
fenyegető ipari társadalom első termékeit - a leg-
élesebben fogalmazva a Cseresznyéskertben.
Problémájuk azonban egyetemes.

Ha a művészileg legtökéletesebb Három nővért

vesszük alapul, azt látjuk, hogy Natasa kivételével
az összes szereplő alapproblémája azonos. A há-
rom nővér és egyetlen fivérük azt a legtriviálisabb
életproblémát nem tudja megoldani, hogy a szüleik
meghaltak. Különböző álmegoldásokba menekül-
nek - a „munkába", amely valamennyiük számára
gyötrelem, vagy a „szerelembe", amely egyikük
számára sem hozhat megváltást. A szerelem mint
a másik ember által való megváltatás a mellék-
szereplőknek is legfontosabb illúziójuk, amelyhez
minden határon túl ragaszkodnak. Csebutikin példá-
ul a nővérek rég halott édesanyjába szerelmes -
utólag, ami abszurdum. (Drámai előképe Páris, aki
a halott Júliába szeret bele.) Mása és Versinyin azért
választja egymást, mert szerelmük eleve
reménytelen - egyikük sem fog elválni, mind a ketten
a családi gyötrelmet választják a szabadság
helyett. Versinyinnek a valódi párja Olga lenne - ez
búcsújelenetükben hangsúlyozottan világos-, de
éppen azért nem Olgának udvarol, nehogy meg
kelljen szabadulnia unt és kibírhatatlan feleségétől,
akire minden felelősséget átháríthat magáról.
Kuligin, Mása férje ugyanúgy menekül a rossz
házasságba, mint Versinyin - pontosan tudja,
hogy a felesége meg-csalja, neki azonban esze
ágában sincs elválni: neki az a lelkileg kényelmes
megoldás, ha minden bajáért másokra - Mására -
háríthatja a felelősséget. Irina
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senkibe sem szerelmes - aztán a többiek
példájára belemenne a rossz házasságba
Tuzenbachhal, vőlegénye halála pedig a
legcsekélyebb mértékben sem rázza meg.
Tuzenbach tisztában van vele, hogy sem a
házasság, sem a „munka" nem hozhat
megváltást, de inkább belehal, semhogy a
saját lábára álljon. Andrej is pontosan tudja,
kit vett feleségül Natasa személyében - és
ugyan-úgy a lelki kényelmet, vagyis a
folyamatos megaláztatást választja inkább,
és dajkálja a felvonások között megszülető
gyerekeit, akik valószínűleg nem is tőle
valók. Szoljonij a szerelem helyett a ro-
mantikus-démonikus modellt választja,
lermontovkodik, és minden lelkifurdalás
nélkül puffantja le az egyetlen, vele
rokonszenvező embert, Tuzenbachot.
Olgának is az a kényelmes, ha szenvedhet
- a munkától meg attól, hogy Natasa kitúrja
a házból, Anfiszával együtt.

Egyetlen szereplője van a drámának, aki
nem a rabság választásában jeleskedik, ez
Natasa. Valójában kilóg a drámatematikus
hálójából, olyan, mint egy tank, és beveszi
az erődöt. Ha a következő dráma
szerkezetéből tekintünk vissza a Három
nővérre, azt kell látnunk, hogy Cse-
hov elégedetlen volt Natasa alakjának
megoldásával - a Cseresznyéskertben
ugyan jó pár idióta szereplő van, a
legjellegzetesebb alak Jepihodov, de Csehov itt
elveti a Három nővér Natasa-koncepcióját, hogy
ugyanis a rabságot választókkal szemben bárki is
problémátlanul megvalósíthat-ja a céljait az anyagi
érdek választásával. Lopahin alakjában Csehovnak
sikerült a feltörekvő, anyagi érdekek által mozgatott
típust is a rabságot választók körébe vonnia: hiába
szerzi meg Lopahin a cseresznyéskertet - akárcsak
Natasa a Prozorov-házat -, nem tud neki örülni,
ebben a világban a nyertes is vesztes, sem a birtok,
sem a hatalom nem oldja meg az individuum alap-
problémáját. A Cseresznyéskertben csak azok az
alakok „boldogok", akiknek még csak sejtelmük
sincs arról, hogy bármit is választaniuk kellene és
lehetne - a már említett Jepihodovon kívül Jasa is
ilyen. Csehov azt is érzékelteti, hogy a nyelvileg
kifosztott tömegember - Jepihodov - a jövő embere,
egy távolban sejlő világváros háttere előtt a giccset
gitározó Jepihodov jön szimbolikusan.

A művészet mint téma ugyan jelen van az érett
Csehovnál -elsősorban a Sirályban -, de mind a két
színésznő, mind a két író a művészetet pótléknak,
menedéknek akarja használni, életproblémáik elke-
nése céljából, természetesen sikertelenül. A Sirályt
már Csehov korában is az idősebb és fiatalabb
művésznemzedék harcának tükreként fogták fel -
ami alapvetően téves értelmezés -, tiltakozásul Cse-

Falvay Klári (Olga), Szakács Eszter (Mása) és
Szoboszlay Eva (Irina) a zalaegerszegi Három
nővérben (1985) (Keleti Éva felvétele)

hov a továbbiakban a rabság választásának vari-
ánsai közül a művészetet mint álmegoldást el-
hagyta (nem mintha álmegoldás voltáról nem lett
volna meggyőződve, csak a félreértést akarta
elkerülni). A Cseresznyéskertben sikerült egy igazi
művészt ábrázolnia, akinek a számára a művészet
valóban lényeg, maga a szabadság. Ez Sarlotta
Ivanovna, a bohóc, akinek azonban a külső - anyagi -
szabadság nincs megadva. Sarlotta a művészetet
nem pótlékként választotta - ő kényszerűségből
művész, de nem a művészet rabja, hanem a körül-
ményeié, hányódik, saját egzisztenciája sose volt és
nem is lehet, vagyis a szabadság és rabság közötti
választásból kimarad.

Abban a világban, ahol nincs vallás, csak érvény-
telen valláspótlékok lehetségesek, a szabadság csak
látszólag választható, valójában az ember képtelen
élni a szabadsággal, Ez jövőtlen világ. Csehovnál
ezért a központi problémával küszködő szerep-
lőknek vagy nincsenek gyerekeik, vagy a gyerek már
felnőtt, és ugyanennek a küszködésnek a szenvedő
alanya (Ánya a Cseresznyéskertben). Akinek gyereke
lehet, aki szaporodik, az Natasa, de nála ször-
nyetegebb anyát nemigen ábrázoltak a világiroda-
lomban. (Tudatos, ironikus utalás a Macbethre, aho-
gyan Natasa gyertyával vonul be a színpadra.) A
Cseresznyéskeltben Csehov szinte didaktikusan ki-

mondja: elpattant egy húr, a hajdani
történelmi és vallásos világ véget ért, az
ember belecsöppent-belevettetett - hogy
egzisztencialista kategóriával éljek - a
semmibe, azaz a szabadságba. A régi, el-
múlt világ utolsó képviselője, az utolsó
dráma utolsó szolgája, Firsz ezt pontosan
látja: a szabadság katasztrófa - orosz ere-
detiben a „volja" konkrétan ugyan a job-
bágyfelszabadítást jelenti, de az archaikus
szó a szabadság maga. (Valamivel homá-
lyosabban ezt a régi világot képviseli a
Három nővérben a halott apa, akinek a
hiányával lányai és fia nem tudnak meg-
küzdeni.) Nyilván nem a véletlen műve,
hogy Csehov utolsó nagy drámáját Firsz
halála zárja, az ő utolsó szavai pedig - „eh, ti,
nyedotyopa" - ezen a rendkívül hangsúlyos
helyen nemcsak saját magát mi-nősítik,
hanem mindenkit, aki ezután még élni fog.
A „nyedotyopa" szinte lefordíthatatlan más
nyelvre, jelentése körülbelül az, hogy valaki
tehetetlen, képtelen, alkalmatlan,
ügyefogyott.

A szabadságra alkalmatlan emberiség
drámáját sikerült Csehovnak színpadra fo-
galmaznia a századfordulón, megelőzve
minden lényeges XX. századi európai filo-

zófiát. Szinte valamennyi
szereplője az összes többinek rokona,

variációja. Voltaképpen az Everyman - vagy a
moralitások másik hősével szólva, a Mankind -
alakváltozatai valamennyien, az egyetlen központi
probléma felől vizsgálva.

Csehov érett drámái rendkívül távol állnak a kor-
szak naturalista drámatípusától, e művek stilizációja
a látszat ellenére' rendkívül magas fokú, szinte a
bábszínházéhoz hasonlítható. A szerepek felcse-
rélhetőek, és még mindig ugyanabban a világban
vagyunk. Egyetlen ember alakváltozatait látjuk, aki-
nek egyetlen központi problémája van csak, és arra
nincs megoldás.

Ehhez a Shakespeare-korszak színházának több
köze van, mint első pillanatra látszik. Az Erzsébet-
kori dráma alapvetően antropológiai jellegű volt, és
Csehové is az. Nem a hamletizáló fiatalkori művek -
a Platonov és az Ivanov - jelentik az igazán fontos
kapcsolatot. A szerepösszevonásos rendszerrel
strukturálisan összefüggő második -sőt harmadik,
olykor negyedik cselekményszál Erzsébet-kori
használata Csehov rendszerében elvileg végtelenné
tágul, az Erzsébet-kori dráma két-három-négy
tükörből álló rendszere Csehovnál

tükörcserépka-kaleidoszkóppá válik. Az Erzsébet-
és Jakab-kori dráma a színházi gyakorlat által
garantált módon a kevés színész-sok szerep, a
csehovi dráma a számára adott színházban
lehetséges módon a sok színész-egy szerep
megoldást kínálja.

Részlet a szerző Shakespeare szerepösszevonásai
című könyvéből


