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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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újrafordításról volt szó, legalábbis nem az úgy-
nevezett szöveghűség értelmében. Hanem egy
mű teljes közlésszerkezetének „magyarításá-
ról", rekonstruálásáról és megfeleltetéséről te-
hát egy másféle földrajzi, szellemi, politikai s a
többi miliőnek, hiszen enélkül megannyi, érte-
lemmel teli, asszociációkat idéző mozzanata
óhatatlanul néma marad vagy - ami ennél is
rosszabb - egzotikummá válik, ornamentikusan
pedig minden élvezhető és feledhető. Olyasmi is,
ami a közlés lényege lehetne.

Hogy mindeddig így játszották Csehovot ide-
haza, s szerte a világon így játsszák, és bizony-
nyal fogják játszani, éppen hogy nem bátortala-
nított el. Tudtuk, vállalkozásunk revelatív, míg
persze egyszersmind a jó ízlés határát súrolóan
kockázatos, de vajon nem kockáztatunk-e töb-
bet azzal, ha beletörődünk alapvető dimenziók
megérthetetlenségébe, mintha merész kísérletet
teszünk legalább egyszer arra, hogy jelezzük:
eddigi - akár zseniális - előadások a mű mély-
rétegét részben érintetlenül hagyták?

Oroszországon kívül legalábbis.

Az egész szöveget fel kellett fejteni, ízekre bon-
tani, megérteni, minden mozzanatát pedig át kel-
lett világítani a mi vidékünk fényeivel és árnyai-
val, asszociációival és szokásaival, majd vissza
kellett illeszteni és egymáshoz kellett kapcsolni
azután. Mindent. A háttérben felbukkanó fákat, a
felszolgált ételeket, az idézeteket és a ruhavise-
letet, olyasmit, ami illusztrációnak tűnhetett, ám
kísérletünkben éppen drámai erejűnek bizo-
nyult. És míg persze minden analógia ellenére a

Jelenet a Magyar három nővérből

távolság egy pillanatig sem csökkenhetett a ko-
rabeli Oroszország és Magyarország között, s
ennek nyomán sokszor kísértett a kétségbeesés
- mintha lassanként mégiscsak kinyílna a drá-
ma. Nem tanulság nélküli foglalatosság színmű-
írók számára. És éppen ez a dráma. A kommuni-
kációé. Hogy megérthessük: a szöveg mélyén, s
nemcsak a szavak által, hanem olykor éppen
azok ellenében juthatunk el egy komplexebb ki-
fejezésrendszer közelébe, mely a Három nővér
tragédiájának lényegéről szól. Az értésnek tűnő
nem értésről. Alapvető érzések közölhetetlensé-
géről.

Műveltség, kulturális utalások, társadalmi
szokásrendszer s a többi tehát, mely egy efféle
kommunikációs szerkezet hátterét adja, ereden-
dően persze azért lefordíthatatlan, mert megfe-
leltethetetlen is egy másik kultúra műveltség-,
szokás- és egyéb rendszereinek, ám éppen
ezért kísérletünk kezdetétől tisztában voltunk az-
zal, hogyha ennek megoldása lehetetlen lesz is,
puszta tudatosítása s a feloldásra tett kísérletek
sorozata is közelebb vihet ahhoz, amihez úgy-
mond pontos fordítás sem vihet igazán közel.
Ami persze - bizonyosan - nem befolyásolja a
darab eredendő „működőképességét", előadá-
sainak ismételt zsenialitását.

Thury Zoltán segítségül hívott műve, a hason-
ló ihletvidékről és időből eredő Katonákazonban
- bizonnyal szükségképpen, s persze ez a
szükség is beszédes - rendkívül távolinak
bizonyult az orosz zsenitől, elsősorban
merészségétől, attól, hogy nem konvencionális
konfliktusok mély-

ségesebb tragikumát sejtethesse meg látszólag
hagyományos konfliktusok felhasználásával.
Nem jártunk szerencsével más analógiák kere-
sésében sem.

De ebben, éppen ebben a rezignációban és
rejtőzésben, konvenciótlan és átható tragikum-
ban mintha felfedezhettünk volna egy „hazai ro-
kont", s egy ideig úgy tűnhetett - számomra leg-
alábbis -, hogy az ő saját, öntörvényű s csak-
nem mitologikus konvenciórendszerén belül
költhető újra maradéktalanul és számunkra való-
an a Három nővér.

Krúdy természetesen. Éppen ő, szemben
azokkal az írókkal, netán színműírókkal, akik a
századvégen-századelőn nála jelentősebb im-
pulzusokat kaptak az orosz kultúrától - Gozsdu,
Ambrus vagy mások -, és azért éppen ő, mert
ennek a néma és finom és csehovi kétségbe-
esésnek volt hazai indíttatású virtuóza. És már el is
lehetett képzelni - akárcsak a Szindbád-novellák
univerzumán belül -, hogy miként szólal meg
minden ami világunk számára tagoltan: „Abban a
házban három gyönyörű lány lakott. A városkapi-
tány leányai"; ahogy hallani lehetett a fekete ru-
hás Mása szavainak visszhangját a távolból: „És
vajon kinek a kedvéért öltöznék itt divatosan,
szépen? Az egész városban nincs egyetlen
valamirevaló férfi sem, akivel szóba állhatnék" - s
szinte folytatásként a főváros utáni vágyódás:
„Hallani akartam valamit arról az eltűnt, álombeli
világról. Mondja, mit csinálnak Pesten?" Ahogy
Olga vallomását idézi a másik novella: „És én
mégis-csak azt mondom, hogy a lány sorsa egy
jó emberhez férjhez menni. A férj legyen
mindene, csillaga, boldogsága, álma, mint
nekem lett vol-
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na, ha férjhez mentem volna." Majd felbukkanhat
Irina is, aki „míg él, dolgát pontosan végzi a pos-
tán", vagy Tuzenbach álma: „A folyón túl, na-
gyon messzire egy téglagyár kéménye emelke-
dett a sötétségben" s a többi. Revelatívnak tűnt,
hogy a korabeli Magyarország pereméről nézve
Pest távolsága nem volt földrajzian reális:
„Szindbád egy téli estén, egy régi estvén egy or-
szágúti csárdában üldögélt, a Kárpátok között,
százezer mérföldnyire Budapesttől"; és így to-
vább, talán megfeleltethetően, ismerősen és
álombelien minden.

De ez a mítosz mégsem lehetett volna egy
„magyar Csehov" darabjának hátterében mint
hivatkozás- és vonatkozásrendszer. Minél köze-
lebbről szemléltük, s mindinkább a színmű

működése felől, annál kevésbé. És elsősorban
sajátossága, ereje: vagyis rendkívüli költőisége
és epikus atmoszférája miatt, melyet nem visel-
het el maradandó sérülés nélkül a színpad
konkrétabb világa. Azt pedig, hogy egyféle
ornamentikát másikra cseréljünk - ha
ismerősebbre i s - , nem tartottuk
elképzelhetőnek. Akkor inkább a súlyosabb
tévedések lehetőségét tartalmazó, de nagyobb
pontosságra sarkalló alternatívát kell
választanunk: saját erőből és a műveltség lehet-
séges rekonstrukciójából, elgondolt és mégis hi-
telesen megidézett valóságot kell „telepíteni" az
orosz valóság helyére, s ha minden elemet ki-
emeltünk, megértettünk, lefordítottunk és visz-
szahelyeztünk, majd meglátjuk: működni tud-e.

Munkánkban két fordítás és három szakem-
ber segítségére támaszkodhattunk: Kosztolányi
magyarítására tehát, ami csaknem etalonná vált
szelíd és gyönyörű nyelvén, mely azonban ere-

Mindenekelőtt: léptéket kellett váltanunk a Ma-
gyar három nővér számára. Éppen azért, hogy
hiteles, tehát hozzánk közeli világról lehessen
szó, s ne rémítő távolságokban zajló, semmire
sem kötelező mesékről, lefokoztuk hát kissé a
katonákat, csökkentettük a város lakosságát, a
helyőrség létszámát, közelebb hoztuk a vasútál-
lomást a városhoz s a többi; blaszfémikus és
gyermeki tevékenységünk mégiscsak egy célt
szolgált: hogy ismerősen tudjunk tájékozódni
azok között az elemek között, amelyek akár már
a sajátjaink is lehetnének. Hogy ekként kénysze-
rítsünk valamiféle hazaian földközeli realitást er-
re a történetre, s ezalatt mégse varázstalanítsuk
egyszersmind. Hiszen Csehov pontossága le-
gendásnak bizonyult munkánk során: időpontot,
helyszínt, eseményeket tekintve. Pontos volt,
mint a mítoszok. Korabeli közönsége számára
pedig sokszorosan ellenőrizhető lehetett. Hűsé-
gesebbek lettünk volna hozzá, ha meghagyjuk

detileg német szövegen alapult, s ekként már
egy nyelvileg meghatározott értelmezést értel-
mezett tovább, mintegy kettős fénytörésből pil-
lantva - kulturális szinonimák és értelmezés te-
kintetében is - az eredeti műre. Háy Gyula mun-
kája pedig, noha oroszból készült, s egykor
szín-padon is megállta a helyét legendás
előadásban, mintha éppen azt az atmoszférát
nélkülözte volna - talán éppen szöveghűsége
miatt? - , amelyet Kosztolányinak a maga
zsenialitásával sikerült megéreznie és
megteremtenie.

A nyers szöveg maradt tehát, ha egyáltalán
létezhetne ilyen, s megannyi intenció, melyet -
éppen Csehov nyomán - igyekeztünk megérte-
ni, majd számunkra otthonosabb anyagon érvé-
nyesíteni, s ekként értelmezni majd a közönség
számára, mely itt és csak itt ismeri ki magát -
éppoly természetesen, ahogy az egykori orosz
közönség volt otthon a számára ismerős
világban. Előbb tehát az orosz irodalomtörténet,
sőt csaknem a Csehov-filológia felől tárult fel a
szöveg mögötti - izgalmasan rétegzett - hivatko-
zás- és viszonyrendszer, úgy is mondhatnám: a
szövegen túli szöveg a maga konvencióival, s az
asszociációs térből is felbomlott annyi, amennyi
sejthető és számunkra befogadható volt; Heté-
nyi Zsuzsának köszönhetően. Ezután, illetve
ennek nyomán a korabeli magyar
művelődéstörténet és viselkedéskultúra vidéki
térképét rajzolta meg számunkra Fábri Anna, s
mára mű és Csehov eredendő intenciói nyomán,
konkrét dimenziók mentén illeszthettük
egymásra két civilizáció megannyi konvencióját;
hogy a darab számára alapvetően meghatározó
katonai miliő pedig Hargittai Emil hadtörténész
elemzése nyomán táruljon fel, s mutatkozzon
meg: mi is volt a csehovi „légkörből"
megsejthető idehaza.

Talán érdemes hozzátenni: 1991 nyarát írtuk
akkor.
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kuriózumnak, couleur locale-nak az egészet?
Aligha. Perm - ahova Csehov, mint Gorkijnak írt
levelében sejteti, elgondolta az eseményeket -
miért volna mesebelibb helyszín, mint például
Nyíregyháza?

A katonaság szerepe pedig hasonló lehetett
mindkét világban: valamiként az emelkedettebb
társadalmi és kulturális igények közvetítőiként is
megjelenhettek, efféle missziójukat pedig nagy-
ra becsülte a szerző. Nem is szólva az egyenru-
ha közismert hatásáról lányszíveket illetően. Az
ősbemutató próbáin a hitelesség mértéke egy -
erre a célra szerződtetett - tiszt volt.

Majd a nevek következtek. Csehovnál hagyo-
mányosan jelentésteli, fordításokban rendre el-
némított információ. Hiszen szinte beszélő nevek
sietnek az alakok - olykor külsőleges: ironikus és
maradandó - jellemzésére: a halott apa
alakjában így is megcsendül valamiféle „vezér"-
szerű, Versinyin neve sejtetett, ám nem feltétle-
nül létező magasságokra utal, Szoljonij csaknem
a karikatúráig keserű-sós nevezetű, az orvos
kedves, sutaságot sejtető beszélő nevét pedig a
„Protapopov" klerikális-ellenszenves hangzása
ellenpontozza; és így tovább. Mintha egy ősi,
csaknem szégyellt színházi hagyomány térhetne
vissza itt, s foglalhatná el helyét azonnal - még-
pedig hosszú távon: Beckett sem restelli majd
Luckynak s Godot-nak nevezni hőseit.

Az időpont Magyarországon is változatlan
maradhatott. Mert bár ekkor Oroszországban
már egy egészen másféle történelmi tagolást
kellett megfeleltetni a hazai változásoknak - fel-
vonások között, illetve sorsok, események belső
törésvonalaiban -, ezt szinte kínálta a század-
forduló előtt-alatt nálunk is csaknem hasonlóan
pulzáló idő: a millenniumtól 1901-ig észrevétle-
nül és visszafordíthatatlanul veszett el és jött lét-
re valami Magyarországon is.

És ez ismét visszautal a darab egyik - ere-
dendően távollévő, de rendkívül meghatározó -
főszereplőjére: az apa alakjára. Hiányaként az ő
súlyos figurája amolyan negatív demiurgosz,
emléke csaknem agresszívan mindvégig jelen-
való. És ez nemcsak - talán nem is elsősorban -
a lélektan apahiányával írható le és értelmez-
hető, hanem eredendően társadalmi vetülete és
a jövőre utaló hatása lesz. Hiszen a nővérek szá-
mára egy életforma veszett el apjuk halálával,
mely többé nem teremthető meg: mintha életük
keretei porladnának egy éve mára kedves halot-
tal. A katonai rangvesztéssel együtt járó társa-
dalmi merülést esetleg Andrej tudományos karri-
erje kompenzálhatná, ám éppen apja hatása mi-
att nem teheti: a fiú csaknem „freudiánus" hízása
azt tanúsítja, hogy miféle energiákat szabadított
és torzított el benne ez a - számára talán meg-
váltó - tragédia. Ezek nyomán mintha pusztán
következményszerű lenne, hogy ő maga saját
gyermekeinek sem lehet apja: erős sejtetések

mán részt vesz a magyar honvédség megszer-
vezésében, s végül magas rangban, ám némi-
képp félreállítva vidéken meghal; a rákövetkező
nemzedékben már nincs, akinek átadja öröksé-
gét, s ebben persze ő maga is éppoly bűnös, mint
fiai.

A darabban megjelenő parodisztikus apafigu-
ra, Csebutikin, persze, visszavonja egy egész
nemzedék eszményítésének illúzióját. Jellegze-
tes alakja ő is a századforduló hazai különcpa-
noptikumainak, ám ebben a darabban egyszerre
nevetséges és rettenetes: mint Prozorov valami-
kori „riválisa" szerelmes volt a nővérek anyjába
egykor, ám beteljesületlen szenvedélye nyomán
szinte megreked az időben - boldogtalansága
megbénítja, ezután nem olvas, csak felejt, szinte
nem is él; amikor pedig életkorára kérdeznek, jó
érzékkel válaszolja, hogy éveinek száma „har-
minckettő". Boldogtalan szerelme ezután
azonban már csak annyira lesz elegendő, hogy
áhítattal imádja Irinát, és - szinte szoljoniji
önzéssel - „ne tűrjön" szerencsés vetélytársat,
így csend-ben és részvétlenül asszisztáljon
Tuzenbach ki-végzéséhez.

A másik két - apai asszociációkat keltő -
szereplő: Versinyin és Kuligin nevének össze-
csengésén túl életkoruk és sejtetett ürességük is
összecseng, s tipikus példái annak a hiánynak,
amely az apák és fiúk közötti nemzedékben vég-
leg feltárult, s amely történelmileg éppúgy, mint
emberi viszonyaikban: egyszerűen epizodisták-
ká avatta őket. Olyan epizodistákká azonban,
akik még saját életük főszerepét sem tudják el-
játszani, s ezt egyszerre rejtette volna el, ám tette
végül nyilvánvalóvá a vidék - Krúdy novellái er-
ről még bőséggel szolgáltatnak adalékokat.

A darab két diadalmas figurája - szerelmük-
ben és hatalomvágyukban is győztesek - ala-

utalnak arra, hogy Protapopovtól való Natasa két
gyereke. Attól az „elöljárótól" tehát, aki majd
apaszerepet játszik ebben az új világban, s ezzel
teljesíti be züllését. De ez már a darabon végig-
vonuló „osztályharc" története is, melyre később
kell utalnunk; de amely eredendően vet véget
ennek a feudális-patriarchális világnak, hogy
utat engedjen az újnak. Sejthetően rettenete-
sebbnek és bizonyosan elkerülhetetlennek. A
két történet mögötti kétféle történelem itt szinte
egymásra rímel.

A múlt századi orosz fejlődés belső törésvo-
nalai pontosan illeszkednek erre a generációk
közötti, finom tragikumra - jobbágy-felszabadí-
tással, reformcárokkal, majd társadalmi megtor-
panással -, és szinte még pontosabban szól er-
ről a mi történelmünk. Hiszen az a nemzedék,
amely a kiegyezés korától körülbelül a millenniu-
mig volt meghatározó a magyar politikai életben -
Jókai nyomán és Nemeskürty parafrázisával
nevezzük őket a kőszívű ember unokáinak -,
ekkor adja át helyét a következő generációnak, s
ezzel veszi kezdetét az a folyamat, amely a foko-
zódó és már nem feloldott ellentmondások nyo-
mán majd az első világháborúba sodorja az or-
szágot, a páratlan fellendülést követően és miatt,
és ellenére. Pontosabban fogalmazva: a fellen-
dülés éppen ekkor törik meg - a millennium még
egy korszak csúcspontja, de már záróakkordja
is, s a rákövetkező években - tehát éppen a Ma-
gyar három nővér eseményeinek hátterében -
indul el az ország azóta is olyannyira otthonos
zsákutcája felé. Ha a magyar Prozorovok nem-
zedéke egykor - fiatalon - átéli a szabadság-
harcot, s talán harcol is, majd a kiegyezés nyo-

Szilágyi Tibor (Versényi)
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csonyabb társadalmi osztályból való: Natasa
megszégyenítése az első felvonásban éppúgy
kispolgáriságának szól, mint az ellenszenves
Protapopov távol tartása a születésnapi ünnep-
ségtől. Ám az ő nyílt vagy burkolt önzésük, gát-
lástalanságuk és embertelenségük lassan
„megérleli" gyümölcseit, a felvonások során
övék lesz a ház, a kisvárosi hatalom és dicsőség,
mégpedig ekkoriban úgy tűnik: mindörökké. A
zöld öv, a kocsikázás és a tortaküldés bornírt
szokásainak alacsonyabb rendű világa, kiegé-
szülve a felkapaszkodottak szociális érzéketlen-
ségével - a dada megszégyenítése Natasa
dührohamában pontosan sejteti ennek a családi
liberalizmusnak a végét, akárcsak Andrej elszó-
lása, hogy nagyságos uraztatná magát egy kínos
pillanatban - fenyegetően vetíti előre az új világ
árnyait, s ez ekkor már nem találkozhat semmifé-
le írói megértéssel. És ennek a megértetlenség-
nek mélyebb jelentőségét akkor sejthetjük meg
csupán, ha a győzteseket és veszteseket behe-
lyettesítjük saját történelmünk alakjaival. Kinek is
szól itt az elvitathatatlan rokonszenv? Hogyan is
agonizált nálunk a feudalizmus?

Az idő azonban nemcsak a generációkon ke-
resztül válik a darab meghatározó szereplőjévé,
illetve annak lassú érlelésében, ahogy a szelle-
mi-lelki züllés társadalmi dimenziókat is kap, de
egészen - szinte parodisztikusan - konkrétan is
az órákkal, illetve ironikus elvontsággal: a jö-
vőről folytatott, retorikus bölcselkedéssorozat-
tal. A felvonások tagolása is ezt sugallja. Ahogy
az egész darab óraütésekkel kezdődik, majd Ku-
ligin „kiigazítaná" a családi órát a maga zsebórá-

országon - akkor is inkább az ország keleti fe-
lében -, s ugyanerre utal az „aktív jövőkép" má-
sik szimbólumának távolsága: a munka. Ennek
lefordítása már tehát egy civilizáció alapjára utal:
Irina munkavágya ugyanis egyfelől ironikus-pa-
rodisztikus - nem véletlen, hogy éppen Tolsztoj
nem tudta végigolvasni ezt a darabot -, másfelől
annak az életszomjnak az illusztrációja, mely vé-
gül megcsúfolja a szomjazót: egyetlen, úgy-
mond, „hasznos" tevékenységet sem tud szeret-
ni. A tradicionálisan magyar - főként nemesi és
középosztálybeli - munkaidegenkedésnek
másféle gyökerei vannak, s lévén az orosznál ke-
vésbé „metafizikai" eredetű - inkább tradicioná-
lis jogon és ezekhez kötött privilégiumokon ala-
pul -, háta tolsztojánus oppozíció sem jött létre
nálunk, így elsősorban társadalmi különbségek-
hez kötődik, ekként pedig megoldása is egysze-
rűbb.

A másik „szomjazó", Tuzenbach alakja már a
magyar és orosz idegenkedés alapvetőbb kü-
lönbségeit érintette. A „túlasszimilált" pravoszláv
német báró, Csehov genealógiája szerint,
Pétervárról való, ez pedig - puszta létével: lét-
rejöttével és működésével - eredendően sejtet
valamiféle parazitizmust, mesterségességet,
zápádnyik Európa-paródiát, mellyel szemben a
másik főváros, Moszkva - tehát a nővérek vá-
gyakozásának tárgya - mélységesen nemzeti,
szláv, „anyácska", és nemcsak az ő ábrándjaik-
ban tűnik csaknem falusiasan meghittnek. A két
város két tradíció, kétféle világkép és szellemi
struktúra kifejezése: voltaképpen az orosz törté-
nelem kétféle alternatívája vagy éppen ebben
rejlő végzete. Tuzenbach alakja önmagában
persze sokszorosan kontúrozza ezt a képet.
Ahogy az Oroszországban szerepet vállaló és
gyökeret verő németség is egyszerre teremti
meg és bontakoztatja ki egy másféle civilizáció
megannyi mozzanatát - közöttük például az ál-
lami adminisztrációt vagy az ipart -, ám lesz ér-
zéketlen is ugyanakkor annak a világnak értékei-
re, melyet soha nem tud valóban saját képére
formálni. Sorsa: széplelkű rámenőssége, majd
értelmetlenül is szükségszerű pusztulása
azonban paradigmatikus.

Távoli hasonlóságot sejtet ugyan a „kétcent-
rumú" Osztrák-Magyar Monarchia a keleti
szomszéd fővárosaival, de ezt a kettős alternatí-
vát aligha, noha Bécs-Pest századfordulós kü-
lönbsége mégiscsak beszédes. A mi Tuzen-
bachunknak így a nyugatibb, idegenebb és birodal-
mibb fővárosban kell világra jönnie, hadd sejtes-
se ekként, ami a Pétervár-Moszkva eltérésben
evidens volt az oroszoknak. Következő lépésünk
azonban: Tuzenbach merész „körülmetélése",
vagyis a színmű számára szükséges „zsidóítá-
sa" hirtelen világított rá, számunkra is
meglepően, az alak egész sorsát indokló,
megannyi ellentmondásra, amit
„túlasszimiláltságában",

jávai; így lesz jelentésteli, hogy a színmű
arany-metszésében Csebutikin eltöri egykori
szerel-mének, a nővérek anyjának
porcelánóráját; a záró felvonásban pedig a
végzet ugyancsak Csebutikin „régimódi"
órájának ütéseivel érkezik. A századforduló
egyébként Európa-szerte az a pillanat, amikor
az idő fogalma radikálisan új jelentést kap, csak
éppen ennek megértése Európa peremén efféle
végletekkel terhelt, s ez természetesen
elválaszthatatlan attól a történelmi időtől, mely
hagyományos mérőeszközökkel ezentúl - sem
itt, sem ott - nem tagolható.

De itt már jelentős különbségeket takar a két
kultúra közötti - ismét csak nem „kommunikál-
ható" - időkoncepció eltérése. A legutóbbi há-
borút átélt generáció még emlékszik az oroszok
elementáris, szinte gyermeki és erőszakos von-
zódására az órákhoz - kiváltképp a karórákhoz
 , ha persze a személyes élményeken
nem sugárzik is át feltétlenül a metafizikai, az
időre vonatkozó. S ugyanígy emlékezhetünk a
nálunk is meghonosított társadalmi rendszert
átlengő „szicsász"-ra, a változatlanság és
lassúság megrendítő élményére, mely nemcsak
összefér, de szinte feltételezi az idő
harmadikféle felfogását: az utópiába vetett
töretlen hitet. A darabban kávét hiába kér
Versinyin - „szicsász" hozzák
 , s az életét is elrontotta bizonnyal,
feltehetően végleg, de fanatikusan, szívesen
fantáziál a jövőről, a számára evolúciós
messianizmusról. Az idő megfoghatatlan,
kétségbeejtő ténye már ismét szinte
parodisztikusan szövi át a szerelmi búcsú
csaknem tragikus pillanatát: a Mására váró
Versinyin minduntalan órájára néz, s az időt
„elütve" filozofál, míg meg nem érkezik az, akit
szeret, hogy elhagyja, végleg.

Itt tehát két kultúra hagyományainak különb-
ségéről van immár szó, az efféle időfelfogásnak
csak finom transzparenciái lelhetők fel Magyar-
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reménytelen izgágaságában, szerelem- és
munkavágya mögött húzódó mély identitásvál-
ságában és véletlenszerűségében is elkerülhe-
tetlen tragédiájában immár egy egész nemze-
dék, s egy beilleszkedni keserves áldozatokkal is
alig-alig tudó etnikum sorsáról el lehetett monda-
ni. Mégpedig előlegezetten. Hiszen lendülete és
reménykedése társadalmilag éppenséggel tipi-
kus lehetett a századforduló idején: a monarchia
tisztikarának tizenkét-tizenöt százaléka volt zsi-
dó, a vegyes házasságok száma hirtelen növe-
kedett, a liberalizmus végórái nagyívűen gyűjtöt-
ték s fokozták az évszázadokra elegendő ellent-
mondásokat. (Egyébként még Csehov életében
Meyerhold ra osztották ezt a szerepet, s bár végül
nem ő játszotta el - a lehetőség beszédes.)

Efféle átültetéseket ezt követően emberekkel
nem - legfeljebb fákkal kísérelhettünk még meg a
továbbiakban, noha azok „aurája", jelképiségük
légköre napjainkra rendkívül elszegényedett, s
végül szinte mindegy is volt, hogy magyar vagy
orosz asszociációkra leszünk süketek. A Mása
versidézetében felbukkanó tölgyfa költői
férfiasságával szemben például a nyírek vonzó,
hajladozó lánysága az oroszban a nemek révén
is evidens, ahogy a Natasa által végül halálra ítélt
jávorfa - mely esténként olyan „barátságtalan" -
csaknem poénszerűen utal az otthonosság
kedvéért megszüntetendő férfiasságra. Ahogy a
darab zárásában a folyón inneni s túli fák
metafizikusabb hagulatának fajtákhoz kötött s
rendkívül erőteljes információtartalmát már
éppúgy nem értjük, mint ahogy akkoriban aligha
merült fel, hogy ez legfeljebb az Ural-vidéki flóra
része volna.

Ám a kellékek már nyilvánvalóbb - és találé-
konyságunk függvényében: beszédesebb -
elemeivé válhatnak ennek a „magyarításával"
befogadható, komplex közlésrendszernek, me-
lyet olyan virtuóz módon teremtett itt meg Cse-
hov mára színmű felütésében szinte azonnal. Hi-
szen az ezüstszamovár, az ünnepelt Irina aján-
déka Csebutikintól sokszoros és vallomásos -
csaknem sértő - képtelenség, mely önmagában
is elmond mindent az orvos kisiklott szenve-
délyéről, személyiségéről, viselkedéséről. Ez
ugyanis az „ajándékszociológia" - ha volna
ilyen - elemzése szerint tipikus középosztály-
beli meglepetés, elsősorban azonban ezüstlako-
dalomra való, meghitt és közeli emberektől - így
villantja fel Csehov az orvos reménytelen és bár-
dolatlan szerelmét Irina édesanyja iránt s egyben
megalázó értetlenségét is a szerelemre vágyó
lány érzelmeit illetően. Miért volna egyébként „kí-
nos" vagy képtelen egy mindössze „drága aján-
dék"? Miért kellene azonnal eltávolíttatni a bűn-
tárgyat? Ezen a ponton a fordítói invenció
azonban kimerült: nem tudtuk megfelelő jelkép-

pel helyettesíteni ezt a kínos-bornírt és kissé ag-
resszív figyelmességet. de legalább tudtuk, hogy
miről volna szó.

És talán ez sem véletlen. A használati tárgyak
jelentéstelisége az orosz kultúrában rendkívül
erőteljes, csaknem mágikus, míg az európai
kultúrkörben közléstartalmuk gyengül. Ahogy
bi-

zonnyal szükségszerű volt, hogy munkánk egyik
legélvezetesebb s leggördülékenyebb szakasza
az lehetett, amikor az ételeknek, illetve az utca-
neveknek kellett megtalálnunk a megfelelőjét - s
nemcsak jellegükben és hangulatukban, de el-
sősorban asszociációs mezejüket illetően. Itt
mintha fedték volna egymást szokásaink.

A két kultúra színműbeli „inkompatibilitását"
ezt követően azonban éppen az idézetek és
kultúrtörténeti utalások sorozata tette végképp
nyil-

Jónás Rita
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vánvalóvá. Amelyeknek nemcsak hangulata,
hatása volt titok, de puszta megértése is rendkí-
vüli beleérzőképességet igényelt. És nemcsak
Mása vissza-visszatérő versidézete, Csebutikin
szerelmes dala vagy Szoljonij Lermontov-paraf-
rázisa tekinthető idézetnek, de éppúgy Olga - a
görög kórusokat idéző - kezdő szavai vagy
Andrej vallomása feleségéről, mely Antonius
híres gyászbeszédére rímel, akárcsak Natasa
Lady Macbeth-i feltűnése s a többi. Előadások
során ezek rendre illusztrációvá fakulnak. Pedig
éppen a közelebbi elemzés mutatta meg: min-
den alkalommal olyasminek a közlésére szolgál-
nak, ami nem mondható el hagyományos dialó-
gussal. Sőt olykor valóságosabb a jelentésük,
minta színpadi szóváltásnak. Színtiszta verbali-
tásuk ellenére pedig a legkevésbé sem verbáli-
sak.

Mása puskinos bánatán a kortársak számára
így tűnt át magánya és férfivágya, a doktor dalát
a közönség folytatni tudta bizonnyal, a népszerű
operett sorával egyben minősítve is az efféle vá-
gyakozást; Szoljonij Krilov-idézete pedig egy-
szerre felel Mása Puskin-sorára, és azonnal vul-
garizálja is az érzést - mely persze Mása és
Versinyin románcában is messze van például a
Ruszlán és Ludmilla varázslatától. És bizonnyal
az sem véletlen, hogy a darab legkülönösebb, leg-
ellentmondásosabb alakját, Szoljonijt Csehov
csaknem idézetek „kollázsaként" írja meg. Ő az,
aki Lermontovnak kívánja látni és láttatni magát,
olykor csaknem nevetségesen; alakjának őské-
pe talán az Álarcosbál című Lermontov-műben
jelenik meg. Ritkán kommunikál párbeszédben,
míg például Krilov- és Puskin-idézetei mint

ha túlmutatnának a párbeszéd közlésformáján;
Aleko ismétlése így utal Puskin művére, a Cigá-
nyokra, ebben pedig a féltékenységből elköve-
tett kettős gyilkosságra, ahol tehát nemcsak a
szeretőnek kell pusztulnia, de az asszonynak is.
Irina félelme ettől az alaktól így nyer valóságos ki-
terjedést. A darab látszólag magyarázatlan
mozzanatait rendre megvilágítja a szereplők -
és a közönség - számára még eleven
asszociációs holdudvar.

És éppen ez a különösen, emlékezetesen, fa-
nyarul megformált szerep vezet túl a színpadi
kommunikáció megszokott dimenzióin - a rej-
tettebb, mélyebb, talán valótlanabb, de feltétle-
nebb közlésformák felé. Hiszen Szoljonij fejez ki
valamit a maga abszurditásával, ami
elmondhatatlanul több, amikor az ünnepi
lakomán közli, hogy svábbogárból készítik a
pálinkát, amikor Natasa anyai szeretetéről
megállapítja, hogy a helyében megsütné és
megenné a gyermeket, vagy éppen a
távolságról és közelségről - mely mégiscsak a
darab főszereplőinek alapproblémája - állapítja
meg revelatívan, hogy mi is a viszony a város
és a vasútállomás között. Megfogalmazta-e
valaki pontosabban annak logikáját, hogy miért
nem utaznak a nővérek Moszkvába, mint
akkor, ő, ott?

Itt tehát már régen nem a hagyományosan
használt, kimondott, értett - és lefordítható -
szavak szerepelnek. Talán sokkal inkább a mö-
göttük rejlő jelentésmező vagy éppen a hallga-
tás, netán az elhallgatás; ezért is lesz olyan meg-
határozó a kommunikáció többszörös csődje
után a Gogol-utalás: „Hallgatni fogok, mint Go-
gol őrültje" - mondja drámája csúcspontján Má-
sa, felidézve Az őrült naplójának revelációját:
hogy ebben a világban mindenki más tébolyo-
dott. És nincs beszédesebb ennél a hallgatásnál.
Amint ezt tudják is Csehov hősei. Szinte witt

gensteini érzékenységgel kérdez rá Andrej a
számonkérés nagyjelenetében nővérére: „Mit
hallgatsz, Olga?" - mintha azt kérdezné: „Mit
beszélsz?" A darab replikái teszik tehát nyilván-
valóvá, hogy a kommunikáció nagy része
éppenséggel nem a beszéddel történik. Nem
azzal, ami papíron rögzíthető. És ez volt ennek a
darabnak egyik legmegrendítőbb újítása,
legkülönösebb erénye.

A Csehov-filológia tanúsága szerint egyszer
egy vendéglőbeli „hogy van?" kérdésre „tralalá-
val" felelő színésznőt diagnosztizált a szerző
pontosan: „Maga szerelmes." És mondható-e
több a szerelemről? Érthető hát, hogy ez tért vis-
sza itt is, Versinyin és Mása nagyjelenetében a
tűz idején, ahol a legdöntőbb dialógusok - túl
azon, ami inkább csak fecsegés - a
következőképpen hangzanak. Érdemes szó
szerint idézni:

MÁSA La-la-la...
VERSINYIN La-la...
MÁSA Tra-la-la...
VERSINYIN Tra-la-la...

Majd rövidesen Versinyin veszi át a kezdemé-
nyezést:

VERSINYIN Tram-tram-tram.
MÁSA Tra-ta-ta.

Hogy a románc végül - talán először éppen itt
és ekkor - beteljesüljön, a következő dialógus-
sal:

VERSINYIN (kívül énekel) Tram-tam-tam.
MÁSA (felkel, dúdol) Tra-ta-ta.

És elindul, hogy végre a férfié legyen.
Mindezt előlegezte már Mása fütyülése a fel-

vonás elején, s ennek képtelensége, zavaró
zaklatottsága, mely később még visszatér,
minden dialógusnál beszédesebben. És nincs
ez más-ként a színmű konklúziójával sem.
Mintha a doktor „ars poeticája" határozná meg
az egész darab kicsengését, mellyel először
arra a felszólításra válaszol, hogy meg kell
változtatnia az éle-tét. „Igen, magam is érzem.
(Halkan dúdol)Tarara-bum-tié." Majd pedig a
végső csapások meg-történte és bejelentése
során ismétli: „Tararabum-tié... Hát nem
mindegy?" És éppen ez a szörnyű, cinikus és
realista mindegy és ez a „Tarara-bum-tié"
erősödik mindinkább a katonazenével, mintha
ugyanezt ismételné mind erőtelje-sebben, s a
színmű utolsó előtti replikájában végképp
maradandóvá válik, immár egybehangzik a
katonák indulójával, mintha végleg ugyanaz
volna.

Az éneklés-dúdolás azonban csak egyik vo-
nulata a közlés és értés verbalitáson túli lehető-
ségeinek, pontosabban: lehetetlenségének, ám
Csehov még szélesíti a repertoárt. Zenével:



• CSEHOV •

Andrej boldogtalan hegedülésével. Majd a zon-
gorával, melyen a báró olykor improvizál, melyen
koncertet adhatnának, ám mégsem lehet, mert
Mása szenvedélyeinek kifejezhetetlensége,
vagyis: megértetlensége némítja el: „Hogy ilyen
gyönyörűen tudjon játszani valaki - mondja róla
Tuzenbach -, és ugyanakkor érezze, hogy
senki, senki sem érti." Es ez a szerelmes nem
értés sugárzik vissza rövidesen éppen őrá és
éppen Irinától, akinek a lelke olyan, „mint egy
drága zongora, amelybe van zárva, és a kulcsa,
a kulcsa elveszett". Még a szóismétlés ritmusa is
azonos.

De ugyanerről szól a párhuzamos dialógusok
egymásra vonatkoztatottsága - mely más Cse-
hov-művekben is visszatér -, kérdés és felelet
egymástól való függetlensége és kiegészítő je-
lentéstartalmuk: Csebutikin mintha a nővérek
Moszkva utáni vágyódását nevezné szamárság-
nak mindjárt a darab elején, mélyebb indokkal és
határozottabb joggal, mintha konkrét cáfolatába
kezdene. Máskor a közvetlen dialógus tér el
„párhuzamos" irányban: „Mit akar ezzel monda-
ni?" kérdezi Mása Szoljonijt; „Semmit" - feleli
az, majd hozzátesz egy versidézetet, mely a -
már jelzett - semmi mögötti, rendkívül tág és
eleven kommunikációs mezőt sejteti. Ugyanez a
párhuzamosság válik nevetségesen és feszül-
ten dramatikussá a cseremsa-csehartma „vita"
ismerősen abszurd dialógusában, ahol egy lé-
lektani - konfrontációs - szükségesség rendeli
maga alá az egész kommunikációs folyamatot, a
jelentést, a megértést, mindent. Ennek „magya-
rítása" eddig rejtőző dimenziókat tárt fel, hiszen
bármiféle, tartalommal is rendelkező szópár to-
vább mélyíti és árnyalja azt, ami egyébként csak
két, homológ hangsor tévesztési lehetősége vol-
na.

Beszédes persze Szoljonij csipogása is: ami-
kor ugyanis „csip-csip"-jeivel ugratja a retoriká-
jába feledkező bárót, azt előlegezi, amit Versi-
nyin udvariasabban-verbálisabban és akaratlan
önkritikával fejez ki: a filozofálás teljes felesle-
gességét, szavaik kiürülését, öncélú bölcselke-
désük abszurditását. Heidegger óta közismert,
hogy a lét értelmére vonatkozó kérdés
elnémulása voltaképpen a lét értelmének
megszűnését jelenti, vagy inkább: tudatosítja - itt
tehát az élet értelmének kiüresedett keresése
éppen ennek az értelemnek a kiüresedésére
utal. A filozofálás ugyanis már nem is csak
„időtöltés" - „Hát ha nem adnak teát, legalább
filozofáljunk", mondja előbb Versinyin -, hanem
szinte kitérés a valóságos dilemmák elől: „Mit
mondjak még búcsúzóul? Miről filozofáljak?" -
kérdi a végső elválás idején. Amikor pedig a
báró kezd bölcselkedés-be, hát az mintha
éppenséggel csak ornamentika, csak valamiféle
dúdolás volna. Tuzenbach fennkölt szavait
előbb „Igen, igen, természetesen"-nel zárja el
Versinyin, majd nem sokkal később: „Igen, nini,
mennyi virágjuk van!" - mond-

ja, mintha végre valami lényegesről is szó lehet-
ne. Hol van mindez egy „tra-la-la" mélységétől,
szenvedélyességétől!

A paradoxon tudatosítására Csehov érthető-
en nyúl a groteszkumhoz, s felhasználja a köz-
lést csaknem meghiúsító süketséget is: Fera-
pont egyfelől ennek virtuóza, míg másfelől
elméje éppúgy Moszkvával van tele, minta
nővéreké. Ugyanakkor Andrej számára éppen ez
a befogadásképtelenség az ő megnyíló
közlésvágyának, őszinteségének feltétele - „Ha
nem hallanál nagyot bátyuska, akkor nem is
beszélnék veled" - mondja. Ugyanennek a -
lelkiekre vonatkoztatott - süketségnek
regisztrálhatók bizonyos szépen fejlődő,
kezdeti tünetei a doktornál is, Andrej másik
bizalmasánál. Máskor szinte erőltetik a nem
hallást: a tűz idején a sebtében fel-használt
paraván mintha egyenesen hangszigetelésre
szolgálna - egyébként éppen Mása vallomása
elől.

Kuligin nagyvonalú érzéketlensége és értet-
lensége a kommunikációképtelenség másik
alaptípusa: rettenetes, bornírt-tanáros beszéd-
formulái arra utalnak, hogy kifejezés- és értés-
pályái reménytelenül elmeszesedtek, megcson-
tosodtak - s beszédpaneljei, üres formulái mint-
ha verbálisan jelentenék azokat a „kereteket",
amelyeket Andrej lombfűrésszel szokott kifarag-
ni. Míg az idegen - latin - nyelv örömteli és kor-
rekt használata szinte a nevetségességig túlozva
sugallja: nemcsak a nyelv halott. Másfelől ez
éppen Natasára emlékeztet, akinek kispolgári
franciasága - Magyarországon: németsége -
hangsúlyozza az ő „röghözkötöttségét": ő még
csak nem is álmodik távozásról, ide születik, ide
való, s míg beszélni próbál azon a nyelven, ame-
lyen nem tud, addig azok, akik tudnak idegen
nyelveket, nem beszélnek.

De a paradoxonoknak ezzel még nem va-
gyunk a végén. Hiszen éppen a kommunikáció
és korszerűség teszi boldogtalanná Irinát ké-
sőbb, amikor - mintegy minden konvención túl-
pillantva - a sürgönyhivatalban helyezkedik el,
ami pedig a századfordulón igencsak modern
munka volt - ám belefárad, csaknem belerok-
kan a közlések továbbításába, s nemcsak szép-
ségét, ifjúságát veszti el lassanként, de - maga
is érzi - humánumát is. Éppen attól tehát, amitől
ennek megőrzését, megújítását várta. Nesze ne-
ked, Tolsztoj. És mintha a háttérben felhangzana
a fiatal Lukács György korabeli kételye: vajon
szívhez szólóbbak lettek-e leveleink, mert gyor-
sabban jár a posta?

De a legképtelenebb és leggyötrőbb paradoxon
mégiscsak mindvégig a szerelem végső és teljes
közölhetetlensége marad. Senki nem tud vallani,
és senki nem képes befogadni egy vallomást, ha
az a „tram-tram-tram"-on túlmutat. És nemcsak

szavakban, de ami ezekre utal: gesztusokban
sem. A teát kérő Versinyin éppúgy nem kap sem-
mit - egész napos éhezése után és ellenére -
Másától, mint a kávéért fohászkodó Tuzenbach a
dráma végén. Irina még csak nem is „főzet"
számára kávét, hanem a hintára ül, szorong és
mereng, míg vőlegénye meghalni indul. Amikor
Mása végre megvallaná nővéreinek titkolt szen-
vedélyét, Olga csak annyit mond: „Nem is hall-
gatlak." Amikor pedig Versinyin végre kezet csó-
kol szerelmének, az a kályha zúgásáról kezd be-
szélni, hevültebb szavaira pedig felnevet. Nincs
közlés, nincs dialógus, a három szerelmi három-
szög kilenc szereplőjét (Irina-Tuzenbach-
Szoljonij, Andrej-Natasa-Protapopov, Mása-
Kuligin-Versinyin) szavak nem kötik össze.
Csak dallam van, pontosabban dallamtöredék. A
kétségbeesett báró nemcsak vallomást nem csi-
karhat ki Irinából, amikor búcsújában könyörög,
hogy mondjon valamit, de Irina csaknem ugyan-
olyan kétségbeesetten visszakérdez: „Mit
mondjak?", s a megismételt „valamit"-re sem
felelhet mást, csak annyit: „Elég! Elég!" Úgy lát-
szik, ebben a világban ennyi mondható a szere-
lemről. Vagy általában: ennyi?

De éppen ez a nem-mondás utal arra a gaz-
dagabb és jelentéstelibb világra: a kifejezhetet-
lenségére, melyre a kommunikációképtelenség
nyithat ablakot. Hogy a jelentés világa valahol
túl, messze túl a közlés és verbalitás
univerzumát el-hagyva veszi kezdetét. Mindez
pedig elsősorban mégiscsak a nekirugaszkodás
és kudarc „hermeneutikai" pulzálásában
valósulhat meg - szerelemben, színműben,
fordításban. S az eredmény nem a közlés
pontossága lesz - és talán veszedelmes,
szegényes vagy felesleges volna is ez, ha
lehetséges egyáltalán -, hanem annak
tudatosítása, hogy az ellentmondások
mérhetetlenebbül bonyolultabbak és összetet-
tebbek, mint amit egy „puszta" értés - és egy
puszta fordítás sejtet. A kommunikáció ellent-
mondásai, általában. Ha volt valami megrázóan
sejtelmes, aktuálisan paradox Csehovban, s eb-
ben a művében, amit csak „krími nonsense"-nek
nevezett, s amit ekként szedtünk ízekre és rak-
tunk mégis össze azután, hát éppen ez volt az.

Hogyan lehetséges Csehov?
Mintha egy enigmatikus mondat utalna erre a

dráma zárásában. Búcsúként. „Szervusz te is,
visszhang, szervusz." Hiszen mi mást tehet-
nénk. Játszunk vele, örülünk neki, halljuk, értjük,
nem értjük.

Szervusz.

Közlésünk - a sors akaratából - egy-
szersmind tisztelgéssé vált az időközben
alkotóereje teljében elhunyt kiváló művész
emléke előtt.


