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Négy beszélgetés Anton Pavlovics Csehovval (II.)

Miután valószínűlegholnap is manapság lesz, várható, hogy holnap is az "irányzatos
ságban" találjuk meg azt a kurzus-divatos búnt, amire a gyóntatószékben könnyebben
kapni feloldozást, mint az életben - az élet ugyanis nehezen felejti, ha színpompáját
egyszínúre kívánjuk mázolni. És így van ez, még ha jószerivel "ártatlan" irányzatos
ságról van is szó; értem ezen most az irodalmat, s nem a politika és világnézetek iránti
vak szerelmet. Közös jellemz6 azonban mégis van: az irányzatosság nem szenvedheti
a kritikát. Közéleti, politikai érzékenységünket nem részletezném itt, az terjedelmesebb
keretbe kívánkozik; palánta-demokrácíánk mímöza-víhara a pohár vízben. Viszont a
reflexnek van jó magyar hagyománya, amit nem foghatunk rá ilyen vagy olyan mino
ritásra. Már Horváth István panaszkodik a Mindennapi címú naplójában, hogy "bajos
recenzeálni a Magyar író Könyvét. És ha csak mindenben nem magasztaltatik, boszon
kodva boszonkodik. A legkisebb intés vagy dorgálás, feddés tüstént szömyü bántás."

Csehov utánozhatatlanul elegáns és egyben szeretetteljes kíméletlenséggel kritizálja
azt, ami nincs ínyére. Természetesen csak kisebb jelent6ségú, ha tollat forgató testvéré
nek ír ilyen érvényes szavakat: "Regényedból csak a következő feltétellel lesz múvészi
alkotás: 1. ha elmarad a hosszú lére eresztett politikai-társadalmi-gazdasági-természeti
szószátyárkodás; 2. ha megvan a teljes tárgyilagosság; 3. a szereplök személyének, ese
mények helyének élethű leírása; 4. a legmesszebbmenő rövidség; 5. merészség és ere
detiség; menekülj a sablonosságt61; 6. őszinteség." Mindez alapfokú tanács, alapfokú
íráshoz méretezve. Az igényesen fennkölt és prűd Kíszeljova csacsiságait viszont már
így teszi a helyére: "Az ember tökéletlen, épp ezért furcsa lenne, ha a földön kizárólag
igaz embereket látnánk... Az irodalmár nem cukrász, kozmetikus, nem is bohóc... Ha
magára vette az igát, köteles leküzdeni a finnyásságát, köteles bemocskolni képzeletét
az élet szennyével... Meg kell tagadnia a kispolgári szubjektivitást és tudnia kell, hogy
egy rakás trágya is igen hasznos szerepet tölt be a tájban ... Az irodalomba is beférkőz

hetnek csirkefogók, mégsincs számára jobb rendőrség a kritikánál, az írók saját lelkiis
mereténél... Említi levelében a lelkiszegény és kisemmizett írókat, mint Okreje vagy
Aloe... Allah bocsássa meg, ha őszintén írta ezeket a sorokat. A megvet6en leereszkedő

hang a kisemberek iránt, csupán mert kicsik, nem válik becsületére egy becsületes szív
nek. Az irodalomban az alacsonyrangúakra éppoly nagy szükség van, mint a hadse
regben. Ezt sugalmazza az ész, de a szív még ennél is többet sugalmaz." Vagy lapoz
zunk tovább. Ma, mikor az írók kiváltképp kénytelenek mindenhez érteni (hogy milyen
elégedettséggel, azt ki-ki döntse el maga a lelki hálószobájában) - Csehov halk szavát
érdemes kiszúrni a megafonzsivajból: "Az íróknak, különösen a szépíróknak el kell
végre ismerniök, hogy ezen a világon nem ismerik ki magukat semmiben, mint ahogy
ezt Szókrátesz és Voltaire elismerték... Ha a múvész, kinek a tömeg hisz, rászánja magát
s kijelenti, hogy semmit nem ért abból, amit lát, már ezzel is igen sok ismerettel gya
rapítja a gondolkodás területét és nagy lépést tesz előre." Igen - csakhogy a helyzet
attól még esendóbb, hogy a politika például még kevésbé hajlandó effélét elismerni-ki
jelenteni, miközben nem szavakból, hanem élő és holt embertéglákból építkezik. Talán
Beckett szabójára kellene vigaszképp gondolnunk, aki tükör elé vezeti megrendelőjét

és így szól: "Uram, nézze meg a ruhát amit önnek varrtam - és nézze meg a világot!" .
Kétségtelen, hogy nehéz egy Istennel versenyezni. De annyi talán tehet6, hogy nemcsak
a célt ünnepeljük unalomig, hanem a tút, cérnát is, s megköveteljük, hogy a cérna
találjon bele a tú fokába. Avagy - beszéljünk íróként - a szó, a jelző, a vessző, a pont
kerüljön elmozdíthatatlanul a maga egyetlen, IstentóI elrendelt helyére. Ami persze

105



nem könnyű. Csehov még halála előtt öt évvel is így ír: "Tanulnom kellene, mindent
elejét6l kellene tanulni, mert mint íro teljesen tudatlan vagyok, lelkiismeretesen, érzés
sel, okosan kellene írnom, nem lenne szabad havi öt ívet írnom, hanem öthavonként
egy ívet... Egy elbeszélést öt-hat napig, s amíg írja az ember, másra nem is szabad
gondolni, enélkül a mondatokat sosem csiszolja ki magában. Ahhoz, hogy egy mondat
megérjen, két napig ott kell hevernie az agyban, még mielőtt papírra kerül." De nem
csak az ilyen önkritika ritka madár az írok narcisztikus gyülekezetében - még nagyobb
a csábítás, hogy tapintatból-érdekb6l hazudjunk annak, akitől anyagilag függünk. Cse
hov ennek ellenére ilyen sorokat ír Szuvorin író-kiadó barátjának; "Ami az ön darabját
illeti... képzelje el, hogya maga Tatyánját versben írták, s akkor meglátja, hogy hiányos
ságai egész más arculatot öltenek... Akkor senki nem venné észre, hogy hősei egyazon
nyelven beszélnek... nem beszélnek, hanem filozofálnak, meg cikkeznek... A darabja
hibáit nem lehet helyrehozni, mert az szervi baj." S bár olthatatlanul kedveli a nőket,

Avilovát sem kíméli: "Mi a csudának kellett a maga bósnőjénekmegtapogatnia egy
bottal a hó szilárdságát? És mire kell a szilárdság? Mintha valami kabátről vagy bútor
rollenne szó. Nem szilárdság, hanem tömörség kell." Majd gálánsan mégis ennyi en
gedményt tesz: "Az írónő ne írjon, hanem hímezzen a papiroson, munkája legyen apró
lékos és lassú." De ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a legkeményebb anyagba is
képes belekarcolní, ha úgy érzi, hogy igazságot közelír meg vele. Tolsztoj acélkemény,
sót szuggeráló mester. "Amíg Tolsztoj itt van, könnyű és kellemes írónak lenni... Addig
annak tudata, hogy semmit sem tettem, és teszek, nem is olyan szörnyű... Csak az ő

erkölcsi tekintélye képes bizonyos magaslatokon megőrizni az ún. irodalmi hangulatot,
irányzatokat" - a FeltámadJis margójára azonban mégis oda kell karcolnia: ~,Kitűnő mú
ez... mégsincs vége, mert nem lehet végnek nevezni azt, ahogy befejeződik.Irt, írt, aztán
fogta magát s mindent az Evangéliumból vett szövegekre hárított... ezzel eldönteni
mindent éppoly önkényes, mint a fegyenceket öt csoportra osztani. Miért ötre s nem
tízre? Miért Bibliából vett idézetekkel s nem a Koránból?" Vagy a Háború és békéről:

"Kitűnő mü, Csak azokat a helyeket nem szeretem, ahol Napóleon szerepel... mindjárt
vontatottabb lesz s mindenféle trükkök vannak, hogy bebizonyítsák, Napóleon osto
bább volt, mint a valóságban." Vagy ahogy a sugárzó tehetségként felbukkanó Gorkij
nál azonnal észreveszi a legkifogásolhatóbbat "On nem elég tartózkodó... hiányzik a
kecsesség. Kecsesség .!lZ, ha egy bizonyos cselekvésre az ember a lehet6 legcsekélyebb
mozdulatot fordítja, Onnél érezni, hogy sok felesleges mozdulatot fecsérel el... ez érez
hető a nök ábrázolásában meg a szerelmi jelenetekben is... az intelligens emberek áb
rázolásánál érezhet6 a feszélyezettség, olyan óvatosságféle... - majd a termé
szetleírások kapcsán szinte wittgensteini igénnyel sűríti az alkotói álláspontjét; rr- ••a
színeket és a kifejezést csak az egyszerűséggel, ilyen egyszerű mozdulatokkal lehet
elérni, mint 'lement a nap', 'besötétedett', 'megeredt az es6' stb." - Szívesen írnám e
beszélgetésünk végére summaképp és hasonló egyszerűséggel:"Feljön a nap."
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