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Négy beszélgetés
Anton Pavlovics Csehovval (I.)

Kedves Olvasó - szíves a meghívás, hogy egy kis asztali - szerkeszt6ségi beszélgetést
ejtsünk meg ezen a szordinós napon. Bármiről. Sajnos, ma ez a "bármi" diszkréten és
akaratlanul annyit is jelent, hogya mondanónk - másképp úgyis alig lehet - a poli
tikát is súrolja. Nem a meghívás szól így, a helyzet ilyen. Vagyis lélegezzünk csak
szabadon, de illendő, hogy levegőt is vegyünk közben - abból, ami van. S hát mi van
nekünk kéz- és szájügyben? - az utcai, parlamenti s más rokon összetételű lég.
Sorsszerúen ilyen az ünnepelt ezredvégi levegőnk. Az erdeibb és magaslatibb lég re
zervátumi lombikba számúzetett. Tüdőnk azonban ennél mégis igényesebb. S mivel a
politika kipufogó gáza úgyis beszüremlik, próbáljuk legalább megszúrni.

Beszélget6társul Csehovot szeretném ideidézni, ugyanis épp az ő levelezése bilincsel
le hetek óta, esténként azt olvasom újra frissülő csodálattal. Ha van közöttünk "ördög
ügyvédje" (mert hát van bőven) - akkor ő az .angyaloké": s persze orvos is közben,
a szó mindenféle értelmében. Nemcsak terápiás, de egyidejűleg könyörtelen is a szóki
mondása, éles szeme. Ha rákról van szó, rákot mond, de nem átallja kimondani a
remény és szeretet szavait sell} nem törődve, hogy divatosak-e, Kellemetlenül őszinte

ember, és lekenyerezhetetlen. bs most ne csak a darabjainak máig megfejthetetlen rej
télyes egyszerűségére gondoljunk, hanem a sok-sok száz novellájának gazdagságára:
az emberi helyzetek tenyészetének folytatásos eposzaként is olvashatók ezek, a több
nyire kurta írások. Mintha figyelmeztetnének rá, hogy a részlet, a mozaik, a töredék
avatott kézben képes egyenrangú beavatást biztosítani még az - úgymond - mese16
teljességgel szembeállítva is. A chip új fogalom; de meglehet, hogy az esztétika és műfa

jelemzés is kénytelen lesz haszonnal megismerkedni vele.
Nos, Csehov levelei eféle chipekaz életművön belül. Az önmegnyilatkozásnak, rafi

nált egyszerűségnek,banális tényeknek és gondolatoknak olyan megvilágosító össze
kapcsolásával mutatja be önmagát, ahogyaseregnyi teremtményeit kelti élőnél élőbb

életre az írásaiban. E levelek tükrében ő is egyike a saját teremtményeinek - kiléphetne
bármelyik novellájából, beléphetne bármelyik színmúve színpadára. Irodalmunkban
Mándy Iván ajándékozott meg bennünket ilyen tenyészettel. Hallgassunk-olvassunk
bele például abba levél-diskurzusba, amit Csehov Suvorin barátjával folytat, aki könyv
kereskedő is Moszkvában, de ír is, s Csehov úgy tervezi, hogya Manó című darabját
vele együtt írja meg. Már ebben is mennyi elragadó nagyvonalúság van; és a zseni
biztonságérzete. Csehov ugyanis nem szeretett írni, de mániákus pedantériával egyebet
se tudott csinálni, mint boldogan szenvedni az írástól. A levélben úgy kalandozik a
még csak tervezett darab szinte már élő figuráinak bozótjában, mintha szűkebb baráti
körének ügyes-bajos élet-halál kérdéseivel bajlódna lelkesen. Mindent tud a szereplői

ról, de várja is tőlük, hogy súgják, mi tudható még róluk. S ez már önmagában az a
varázslatos intimitás, ahogy csak ő képes megszólaltatni a tárgyakat, a törékeny hely
zeteket s bennük a még esendőbb embert. Miután a levél végigkószál a Manó szerep
osztásán - megjegyzi: .Blagoszvetlovhoz nem nyúlok. Galahov meg Blagoszvetlov az
öné, ezekróllemondok. Nasztya nagyobbik fele is az öné. Egyedül nem bírkózom meg
vele. Borisz nem fontos, ezzel nem nehéz megbirkózni. A Manó a negyedik felvonásig
az enyém, a negyedik felvonásban a Blagoszvetlovval történő beszélgetésig az öné.
Ebben a beszélgetésben tartanom kell magamat az alakok alaphangjához, ahhoz a
hanghoz, amit ön nem ért meg." Hát nem gyönyörű szókimondás? Az ember boldogan
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visszanyeri t61eaz elveszett szerénységét. Majd úgy folytatja a levél-diskurzust, mintha
csak a szerepl6i fecsegnének tovább az élet halálkomoly semmiségeir6l. - "Ha Jézus
Krisztus radikálisabb lett volna, és így szólt volna: »Szeresd ellenségedet, mint tenma
gadat« - akkor nem azt mondta volna, amit akart. A felebarát általános fogalom, az
ellenség szűkebb értelmű. A baj nem az, hogy gyűlöljükellenségünket, abból kevés van,
hanem az, hogy nem szeretjük eléggé felebarátunkat, akib6l sok van, annyi, hogy folyót
lehetne rekeszteni vele. »Szeresd ellenséged, mint tenmagadat« - ezt Krisztus bizo
nyára csak akkor mondta volna, ha n6 lett volna. A n6k az általános fogalmakból
szeretik kiragadni a világos, szembeszök6 részleteket. Krisztus pedig, aki felette állt az
ellenségeinek, észre sem vette 6ket." Majd így oldja fel a dilemmát: "Mi mindketten
szubjektívek vagyunk. Ha például nekünk úgy általában beszélnek az állatokról, akkor
azonnal farkasokra meg krokodilokra vagy pedig pacsirtákra és szép 6zikékre gondo
lunk; a zoológus számára nincs különbség a farkas és az 6zike között: az 6 számára
ezek a különbségek túlságosan jelentéktelenek." Zárójelben azt tehetnénk ehhez hozzá,
hogy Csehov, az "angyali" ügyvéd olyan zoológus volt, akinek a Tízparancsolat szerint
felróhatnánk ugyan, amit az ifjú Gorkij panaszolt el sárgán irigykedve az aszkéta Ro
main Rolland-nak, hogy az idősebb Csehovnak már háromszáz n6je volt az életében,
míg neki bizony még csak sokkal kevesebb - csóválhatjuk ezen bűnös fejünket, azt
viszont el kell ismernünk, hogy Csehovnak nem volt érzéke a rasszizmus, fundamen
talizmus, vatráskodás iránt. Pacsirta, farkas, neki édesmindegy volt - csakszülessenek
meg azon az átkozott papíron, aztán a sors ugyis megteszi velük a magáét. Végezetül
pedig így okítja a barátját "Az újságírás fogalmát ön igen széleskörűen elsajátította; ge
azok az apróságok, melyek a közönséget izgatják, az ön számára semmiségek... on
elsajátította az általános fogalmat, és éppen ezért az újságkiadás sikerült önnek, de
azok, akik csak részletdolgokat voltak képesek felfogni, csődbe kerültek... Botkin meg
Zaharjin úgy hisznek az orvostudományban, akár az istenben, és épp ezért tudnak
felemelkedni az »orvostudomány« fogalmáig. Ugyanezt mondhatjuk a szépiro
dalomról. Az "irányzatosság kifejezés éppen abból ered, hogy egyes emberek nem ké
pesek felülemelkedni a részletkérdések fölé". - Majd bocsánatot kér a barátjától, hogy
már a harmadik oldalt írja tele, pedig már késő éjjel van. Búcsúzom én is, kedves olvasó
- rábízom önöket Csehov társaságára: 6 mindenkinél jobban meg fogja óvni önöket
attól, hogy az "irányzatosság" bűnébe essenek. Aminél kurzus-divatosabb és kifizet6
döbb bűn - sajnos - változatlanul nincsen manapság.
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