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ánc a tóban (Katkó Tamás felvételei)

Bacsa Ildikó az est legkövetkezetesebben
égigvitt nőalakját formálja meg, zavart hehe-
észése többet mutat egy butácska falusi lány-
ál. Nem találja helyét ebben a világban. Min-
enkinek meg akar felelni, mert mások kiszol-
álására tanították, de nem boldog ebben a
özegben. Tisztában van szerelme, Fegya szán-
ékaival és érzelmeivel, mégis vállalja a házas-
ágot. Igaz, csak „zsarnokot" cserél, mégis a
oldogabb élet reménye mozgatja. A színésznő
nnyira kedvessé formálja a figurát, hogy
lhisszük: Fegya valóban beleszerethet ebbe az
lragadó lénybe.
z új vezetésű Szegedi Nemzeti Színház első

prózai bemutatója hibái ellenére ígéretesre sike-
rült. Az előadás látványos, hatásos befejező jele-
nete a társulat összefogását is példázza. A meg-
tisztító vízben egymásba kapaszkodó, „menetelve
táncoló" szereplők szembeszegülnek az una-
lommal, összefognak saját manóságuk ellen. A
tánc utáni meghajlásnál mindenki ledob magáról
egy-egy ruhadarabot. A mozdulat jelképesnek is
értelmezhető.

Csehov: A Manó (Szegedi Nemzeti Színház)
Fordította:Vessely László. Dramaturg:Faragó Zsuzsa:
Díszlet: Menczel Róbert m. v. Jelmez: Zeke Edit.
Rendező: Telihay Péter.
Szereplők: Andorai Péter m. v., Czifra Krisztina, Létay
Dóra,SzabóMária,GazsóGyörgym. v.,SzerémiZoltán,
Bacsa Ildikó, Király Levente, Kancsár József,
Quintus Konrád, Jakab Tamás, Janik László m.
v.

A szolnoki meg a kaposvári Gábor - Székely és
Zsámbéki - a technikusként alkalmazott fiatal
mérnököknek és az örökké inspekciós kezdő
orvosoknak ajánlotta a színházát. Es azok jöttek,
leadták nagymamátlan, panelbe született cse-
metéiket megőrzésre a ruhatárba a tanítókép-
zősöknek, akik már látták az előadást.

A baj nem ezzel, hanem az előadásokkal volt.
A két ifjú főrendező szűzbeszédének fiatalos,
karcos, de mindenképp optimista, magabiztos
kihívásnak illett volna lennie a többségükben még
az '56 utáni „konszolidáció" jegyében kinevezett
igazgatókkal szemben, akiktől akkor már a
minisztérium is meg akart szabadulni - legalábbis
Szolnokon meg Kaposváron.

De ezek a szűzbeszédek valahogy nagyon
komorra sikeredtek. Székely Gábor később a
Versailles-i rögtönzésben és a Danton halálában,
Zsámbéki az Ahogy tetszikben, az Übü királyban
és A revizorban aztán félreérthetetlenül ki is
mondta: nem bíznak ők sem jó királyok, sem
száműzött hercegek, sem népvezérek kegyei-
ben.

A kaposvári Sirályt valamilyen rossz előérzet
vette körül. A hideg szélben, a kopár tóparton
csupa gémberedett szárnyú, fázós madár csap-
kodott. A koraszülött sirályok csak gyötörni tudták
egymást a kétségbeesett életvágyukkal - a
szerelmükkel, a tehetségükkel. Szárnyra kapni
nem tudtak sehogy sem.

A kopár díszlétek között csak a Népszabadság
fenegyereke, Molnár Gál Péter fedezett fel egy
hús-vér alakot. Kaposvári recenzióját szinte tel-
jesen az egyik mellékszereplő, Mása alakítójának
szentelte, akinek a rendező - tubák helyett -
szivart adott a szájába. „Szabó Ildikó modernebb,
mint az egész »modern« előadás" - írta a lap
1971. október 24-i számában.

Nem a szivar miatt, persze. Hanem mert a
színésznő meg tudta mutatni ennek a figurának a
diákos, még inkább őrmesteri modora mögött azt
a tulajdonságot, amely Csehovnál mindig
biztosan különbözteti meg egymástól a fe-
csegőket és a munkálkodókat, az affektálókat és a
valódi tehetségeket. A humort és az öniróniát,
ami annyira hiányzik az összes többi szereplőből.
Jócskán része volt persze ebben a színészi
felfedezésben a rendező tehetségének és emberi
kvalitásainak is.

Tulajdonképpen 1990 őszén kezdtem el írni ezt
a levelet, amikor Ács János Sirály-előadását
láttam. Ezzel emlékezett meg akkor a színház az
1971-es legendás be-mutatóról, amelytől a
kaposvári műhely
negyedszázados megalakulását számítjuk.

Ha valaha megírják a közép- és kelet-európai
„bársonyos forradalmak" történetét, a magyar

fejezet minden bizonnyal két színházi bemutató-

val kezdődik majd. Az 1971/72-es évad elején, a
magyar „gazdasági mechanizmus" csúcspontján,
a legnagyobb „jólét" kellős közepén Szolnokon
és Kaposváron egyszerre vitte színre Csehov
gyilkosan nonkonformista komédiáját két fiatal
főrendező. Nem akartak ők forradalmat. Szakma-
ilag tisztességes, nézhető, polgári színházat
akartak teremteni két szocializált dzsentriváros-
ban.

A színházban csak azt lehet felfedezni, amit az
emberek már amúgy is ismernek. Pontosabban:
amire ráismernek. Shakespeare-t, Goldonit,
Moliére-t, Marivaux-t, Ibsent és Strindberget a
nagy színházi nemzetek eljátszották már, mire mi
felébredtünk. Maradtak az oroszok, s akkor már -
a klasszikusok. A műsortervi pontszámok szerint
egy orosz klasszikus majdnem annyit ért
akkoriban, mint egy kortárs orosz - vagy ma-
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Csehov 1892-ben

gyar - drámaíró. És jó volt, nem rázott, mint az
újabb orosz darabok némelyike.

Részt vettem egy ankéton, amelyen arról fag-
gatták Székelyt és Zsámbékit, hogy kik a kedvenc
íróik. Moszkvában akkoriban még elegendő vá-
lasz volt erre Csehov zsenijét emlegetni. De már
akkor is tudta mindenki, a kérdés lényege nem
ez, hanem az: miért nem az új magyar dráma
teremtette meg az új magyar színházat?

Mostani filoszkuckómból visszatekintve, nem
látok már semmi rendkívülit abban, hogy a
magyar drámaírók nem akartak az íróasztalfi-
óknak dolgozni. A korszak nagy sikerei egy-szer
már jól bevált prózai művek színpadi adaptációi
voltak: a Rozsdatemető, a Popfesztivál, a
Makra, a Névnap, a Cserepes Margit
házassága, sőt még a Macskajáték és Az
imposztor is. Éppen így fejezte ki a magyar
dráma legteljesebben a maga korát, csakhogy
ezt akkor senki nem akarta elhinni.

Még a Broadway-sikerek is jobbak voltak, mint
ha Illyést, Németh Lászlót, Déryt, Sarkadit és
Örkényt vagy - Isten ne adja! - Spirót, Nádast,
Schwajdát kezdtek volna minden felügyelet nél-
kül játszani, azaz a cenzúrát magukba a műhe-
lyekbe kellett beépíteni.

Persze nem nálunk találták ki a cenzúrának ezt
az agyafúrt módját, mégis született egynéhány
nagy dráma. Ismerjük Moliére és a Napkirály
esetét. Olykor bizony II. Frigyes is eltörte a pálcát
a karmesterfején, ha hibádzott a taktus. Szegény
II. József a Mozart-operák szövegkönyvébe pró-
bált nagy szerényen beleírogatni. Bezzeg Karl-
August nagyherceg úr felől aztán írhatott Goethe
meg Schiller, amit akart. Az asztalfióknak, a rot-
hadó almák közé. Mert a weimari színház, ugye,
Kotzebue-t játszott akkor is, amikor Goethe volt
az igazgató, a műhely felelős vezetője...

Puskinnak a cár volta cenzora. Nem is került
életében színpadra sem ő, sem Lermontov, a
korszak másik zseniális drámaírója. Igaz, A revi-
zort később bemutatták, és I. Miklós, aki ekkor
még nagy reformer volt, vörösre tapsolta a te-

Olga Knyipper és Csehov

nyerét. De ettől ijedt csak meg Gogol igazán!
Tizenkét éven át írta a darabhoz az esztétikai
magyarázatokat, a dramaturgiai és rendezési fej-
tegetéseket.

Ezzel a kötetre duzzadt magyarázkodással
kezdődik tulajdonképp az orosz írók egészen
Csehovig tartó kisebbrendűségi komplexusa.
Puskin a Borisz Godunov mentegetéseképpen
nagy tanulmányt szentelt a shakespeare-i, népi
drámának, amelyet szembeállított Racine-nal s
általában a francia klasszicizmussal. Nyekraszov,
a Szovremennyik megteremtője gyakorló dra-
maturgként akarta megtanulni a szakmát - fran-
cia bohózatokat írt át a pétervári színházak szá-
mára.

Osztrovszkij, a moszkvai színházak főinten-
dánsa, már életében nemzeti klasszikus lett. Za-
vartan és szégyenkezve olvassa az ember a Pá-
rizsban élő Turgenyevhez írott leveleit, amelyek-
ben kérleli, hogy fordíttassa le a Vihart egy ügyes
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franciával, aki eltünteti a mű „dramaturgiai lom-
posságát". De a párizsi bemutató így is nagy
bukás lett.

Kafka orosz elődje, a zseniális Szuhovo-
Kobilin az ifjabb Dumas-tól kért dramaturgiai
tanácsokat, amelyeket az - ostoba nagyképűség-
gel - meg is adott.

Flaubert, Zola, Daudet, Sand, Maupassant és
a Goncourt-ok barátja, Turgenyev maga sem járt
jobban. Nagy darabjait mind megírta már első
jelentősebb prózai műve, az Egy vadász
feljegyzései előtt. Ha el is játsszák őket -talán
soha nem is írt volna mást, csak drámát. Ezt
mutatja legalábbis, hogy amikor késő
öregkorában a weimari színház eljátszotta végre
két - franciául írt - vaudeville-jét, gyermeki
örömmel maga sietett tudósítani erről a pétervári
lapokat...

Az orosz dráma zárókövének, Csehovnak a „déli
Szentpéterváron", Taganrogban kellett megszü-
letnie. Ahonnét Görögország és Itália - a tenge-
ren át - közelebb van, mint Oroszország a lakat-
lan sztyeppén át. A déliesen hangzó Csehov ne-
vet viselő szatócscsalád emeletes sarokházának
a szalonjában szép kis francia könyvtár volt. Az
egymást váltó olasz, illetve görög operatársulat
primadonnájának a neve alapján a város gimna-
zistái két nagy táborra oszlottak: a piros
nyakkendős „zingeristákra" és a kék nyakravalós
„bellettistákra". A tengerparti, pompás Drossi-
villában rendezett műkedvelő előadásokon Anton
tévedhetetlen ösztönnel a „lompos és
színszerűtlen" Revizort rendezte meg, önmagá-
nak a Polgármester szerepét tartva fenn. Es első
drámai műveit is a Gogol-komédiák ihlették.

A család aztán tönkrement. Moszkvába köl-
töztek, s az ő gondja lett az egyetem mellett a
megélhetést is biztosítani mindannyiuk számára.
De - mennyire jellemző! - bár készen áll már a
Jubileum és A dohányzás ártalmairól, ő viccla-
poknak dolgozik, ahelyett, hogy bohózatok gyár-
tásával keresne pénzt. Sőt, csak hogy ne kelljen
megtanulnia a közkeletű dramaturgiát, inkább
szociográfiát ír. A Szahalinért kapott pénzen az-
tán birtokot vesz Moszkva mellett. Gazdálkodni
kezd, körorvosi állást vállal.

Melihovo! Nem a hófehér jaltai villába, hanem
ebbe a sárba ragadt kis faluba kell elzarándokol-
ni, ha a XX. századi dráma bölcsőjét keressük!
Két nagy kolerajárvány alatt, faültetés és paradi-
csomkapálás közben, lassan és kínlódva, egy-
mást át- meg átfonva, egymással összegaba-
lyodva itt íródott meg a Szakadékban, a Parasz-
tok, a Platonov, az Ivanov, A Manó és a Sirály.

A játékszabályok betartására féltékenyen
ügyelő kritika ingerülten fogadta már az-enyhén
szólva - nem túl optimista kicsengésű, félelme-
tesen valósághű kisregényeket is. Hát még azt,
amikor a vidéki körorvos a maga szabálytalan,

dilettáns hőseivel a világot jelentő deszkákra me-
részkedett! Akarta a mi jó doktorunk vagy sem,
Az ész bajjal jár és a Vihar óta nem volt ilyen
bosszantó meglepetésben része a felülről ada-
golt reformok és a népboldogítás elitjének.

A Manó bukása után Csehov megesküdött,
hogy nem ír többet színház számára. Es mégis
megírta a Sirályt! „Áthágok minden dramaturgiai
szabályt" - közölte újra magabiztosan egy leve-
lében. A pétervári bemutatón aztán meg is kapta
megint, ami járt ezért. De úgy tett, mint aki fel
sem veszi. Nem szegődött el színházba sem dra-
maturgnak, sem igazgatónak, hogy kitanulja a
mesterséget. Mintha csak tudta volna, hogy reá
hivatkozik majd Hevesi Sándor, amikor megmenti
a Nemzeti Színházba ajánlkozó Móricz Zsig-
mondot: „Tudod, Zsiga, azt érdemes csak tanul-
ni, amit már amúgyis tud az ember."

A doktor úr látszólag nyugodtan kapált, ülte-
tett, és írta tovább fejben a darabját. Eljárt persze
Párizsba is, a Dreyfus-per tárgyalásaira. Har-
madosztályon, muzsikok közt utazott, mint Nyina a
darabban. Es az egyik átszálláskor Moszkvában
talált egy olyan színházat, amelynek éppen ilyen
furcsa dramaturgiára volt szüksége.

Egy kis részlet Csehov édesapjának, Pavel
Jegorovicsnak a naplójából:

„1898. szeptember 9. Idén korán beköszöntött
az ősz. Antont újra elfogta a köhögés. Véreset
köp. Felment Moszkvába, de előbb kiásta a göd-
röket a kis fáknak.

szeptember 14. Levél Antontól. Elment Moszk-
vába, a Sirály egyik próbájára. A színészek éppen
hogy megjárják. De azt írja, Arkagyina művésznő
alakítója, bizonyos Olga Knyipper igen megnyer-
te a tetszését. Képzeljétek, írja, ezek - intelligens
emberek!

szeptember 26. Megjöttek Rigából a kis fák,
amelyeket rendeltünk. Elültettem őket, ahogy
Anton meghagyta. Estére meg leesett a hó. A
parasztok itt azt mondják: »Felvette a tél a bun-
dáját.« Ma éjszaka utolszor tombolja ki magát a
Manó az erdőn, aztán elnyeli a föld."

Pavel Jegorovics naplójának a végén lánya,
Marija Pavlovna keze vonásával a kockás füzet
utolsó lapján ez áll:

„1898. október 12. Apa meghalt délután öt
órakor. Anton könyveit vitte be az állomásra,
amelyeket a városi könyvtárnak küldött Tagan-
rogba. Valami megszakadt benne, amikor emelte
le a kocsiról azokat a nehéz ládákat. Bevittük
mindjárt a kórházba. Megoperálták, de már nem
lehetett rajta segíteni.

október 14. Apát ma temettük el. Moszkvában
megnyílt a Művész Színház."

„Ezek intelligens emberek!" Nem volt ez bizony
magától értetődő a századelő Oroszországában,
még színészekről szólva sem. Az ország - mint
mindig - csodatevőkre várt. De hogy majd épp
ezek a vékonydongájú, németes nevű,

műkedvelő ifjoncok fogják megcsinálni az új
színházat, arra nem számított senki. Sztanyisz-
lavszkij eddig gyáros papájának a pénzét költötte
színházi kedvteléseire. De ez a társulat most
részvénytársasággá alakult, s népszínháznak ne-
vezte magát. Komolyra fordult a játék.

A. K. Tolsztoj érdekesen szcenírozott, de
meglehetősen középszerű történelmi drámájával,
a Fjodor cárral nyitnak. Érzik, hogy ez nem az
igazi. Es akkor a színház alapító igazgatója,
Nyemirovics-Dancsenko, maga is sikeres drá-
maíró, Csehov javára lemond az év legjobb
szerzőjének járó díjról, és a főrendező, Szta-
nyiszlavszkij tiltakozásával mit sem törődve mű-
sorra tűzi a fővárosban már megbukott Sirályt.
Bulgakov, aki később segédrendezőjük volt,
Színházi regényében megírta, hogyan gyilkolta
ez a két ember egymást egy életen át. Egyetlen
kérdés volt csupán, amelyben Sztanyiszlavszkij
soha nem vonta kétségbe társának nagyobb ille-
tékességét - a dramaturgia. Belátta: Melihovóból,
onnan a nagy tó mellől mégiscsak jobban
áttekinthetők az élet és a színház dolgai, mint az ő
igazgatói szobájából.

Ez a felismerés teremtette meg a Művész Szín-
házat. Igy történhetett, hogy amikor a Sirály be-
mutatóján felment a függöny, és a félhomályos
színpadon - a nézőknek háttal - a színészek
elkezdtek félhangon beszélgetni mindenféle, lát-
szólag nem is odavaló dologról, egyszer csak
mindenki megértette: igen, ez az! Új színház, új
dramaturgia, új gondolkodás született. Nincs
mese! A Sirályminden porcikájában forradalmi
mű.

Moszkvában például 1965-ben azzal kezdődött
a forradalom, hogy Efrosz Sirály-elő-adásában
néhány, a Rozov rövidnadrágjából épphogy
kinőtt tornacipős-farmeres fiatal kifutott a
moszkvai Komszomol Színház színpadának
gyalulatlan deszkáira, és szembenézett a frissen
vásárolt Moszkvicsával érkezett, Harkov borot-
vával simára gyalult nézőkkel. - Itt vagyunk, és
nem tudunk már úgy élni, mint ti! De kint a
moszkvai utcán felfalták őket - a Moszkvicsok.
Efroszt beosztott rendezőként száműzték a
Malaja Bronnajára, majd infarktussal az intenzív
osztályra.

1968-ban Prágában Otomar Krejča Három
nővér-előadásában a fiatalok Versinyin és Tuzen-
bach egyenruhájába öltöztetve rohamozták meg
újra a hétköznapokat. És ők is elestek. Vagy
inkább - elsüllyedtek. Egy láthatatlan erő újra
meg újra elszakította őket egymástól, és lehúzta
őket a mélybe, Prozorov és Natasa öntudatosan
korlátolt világába, a káposztás libához és a vod-
kához.

A Tyeatr című színházi folyóirat neves kritiku-
sa - Efrosz felesége és fegyvertársa -, A.
Krimova lelkes elemzést jelentetett meg a prágai
előadásról. És alig egy év múlva már a Malaja
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Bronnaja színpadán táncolt elő az Életfája mögül
a három nővér. Fehér-zöld csíkos aranyos ruhá-
jukban olyanok voltak maguk is, mint egy-egy
frissen lehullott levele a színpad egész hátterét
elfoglaló nagy fának, melyet kegyetlenül rázott,
hajlítgatott a szél.

Irina nevenapján a vendégek még egymást
szorosan átkarolva állták körül a bugócsigát,
amely szerelmet, munkát, egyetemet, Moszkvát
ígért nekik. S aztán a szemünk láttára sodorta
őket el egymástól a szél. Egyre szürkébb lett az
arcuk és a ruhájuk, egyre inkább belesimult a
környezetbe. Aztán Efroszt elvitte a negyedik
infarktus.

De a színházi búvópatakok fáradhatatlanul
közvetítették az új gondolatokat Közép- és Kelet-
Európában húsz éven át. A három nővér eljutott
Prágából Moszkván, Varsón (Adam Hanusz-
kiewicz rendezése a Narodowyban), Szolnokon
(Székely Gábor híres előadása azokkal az
önvizsgálatra kényszerítő tükrökkel a
szalonban) és Budapesten át - Párizsba. A
Katona József Szín-ház Ascher Tamás rendezte
előadása többéves hazai sikersorozat után
vendégszerepelt Párizsban, az Európa
Színházban.

A Három nővérben a nyomatékos szerzői utasí-
tás értelmében a ház előtt hatalmas fenyők álla-
nak. Jóllehet a szövegből kitűnik, hogy a város
valahol Szmolenszk és Minszk között van, hideg,
vizes lapályon, ahol csak csenevész nyírek
tengődnek. A darab végén aztán a közeli
Lengyel-országba vezénylik az ezredet. Amikor
a Moszk-

A melihovói ház, ahol a Sirály született

szerzői utasításra a Cseresznyéskertből! Lopa-
hinról Csehov fontosnak tartotta megjegyezni:
hosszú, finom ujjai vannak. Itt találkozott ő ilyen
kupecekkel...

Minta járási zemsztvo tagja a doktor úr sokat
járt be a városba értekezni. Szerpuhovban
egyébként igen jól felszerelt pszichiátriai klinika is
működött akkoriban. Igazgatója, V. I. Jakovenko
doktor Európa-hírű elmegyógyász, Csehov jó
barátja volt. Belőle lett aztán A hatos számú
kórterem főszereplője.

Melihovóban a híres tó ma csak egy nagy
kiszáradt pocsolya az udvarház mellett. A
szövegből azonban világosan kiderül: a tó, amely
körül a Sirály szereplői élnek, nem itt, hanem a
volt tveri kormányzóságban fekszik, és hat birtok
terül el a partján. Arkagyina mondja az első fel-
vonásban: „Hat úri kastély állt itt, a tó körül.
Emlékszem: zaj, kacagás, lövöldözés és csupa
flört, flört..."

A Sirály tava csak Osztrovno lehetett. A
Moszkva-Kurszk vasútvonal mentén fekszik. A tó
szemben lévő két partján két művészbarát
szépasszony lakott: Sz. R. Kuvsinnyikova, akit
Csehov aztán a Léha asszony című elbeszélésé-
ben örökített meg, és A. N. Turcsanyinova, egy
gazdag pétervári ügyvéd felesége.

A hölgyek gyakori vendégek voltak Meli-
hovóban, s át-átcsábították magukhoz Levitant, a
festőt, aki Csehov húgának, Marija Pavlovnának
tette a szépet. Előbb az egyik, aztán a másik
parton vendégeskedett. A szépasszonyok beren-
deztek neki egy műtermet a tóparton, s felváltva
bábáskodtak a képek születésénél.

A baj abból lett, hogy Levitanba belebolondul-
tak az ügyvédné lányai is. A festő - Trepljov
módján - látványos öngyilkossággal akarta ki-
vágni magát, de a jelentéktelen sebből szivárgó
vér láttán elájult. A halálra rémült asszonyok-lá-
nyok együtt könyörögtek Csehovnak: jöjjön, és
vigye el a barátját.

Lapozzuk fel az író naplóját az 1894. július 24-
én kelt beszámolónál! „Voltam Levitannál.
Kétségkívül még mindig ő a legjobb orosz
tájképfestő, de már nincsen benne semmi lendü-
let. Rutinból fest. De hát lehet pátosz és elragad-
tatás nélkül festeni? Levitan - túlzabálta magát.
Ha festő volnék, aszkéta módra rendezném be az
életemet." Ennyit tartott feljegyzésre érdemes-nek
a vérfagyasztó drámából. A szerelmes természetű
festőt gondosan megvizsgálta, és kije-lentette:
sem a szíve, sem a mája nincsen már olyan
állapotban, hogy hozzáadja a húgát. A Sirály cím
alá pedig odaírta: „komédia".

Egyfajta önköltséges művésznyaraltatás folyt
itt minden évben: írók, festők, színészek érkeztek.
Állandó vendég volt Marija Pavlovna barátnője,
Lika Mizinova is, aki énekesnőnek készült, és
nagyon szerette volna, ha az író figyelmére
méltatja. A program abban különbözött csak

vából jött nővérek a hűvös éghajlatra panaszkod-
nak, Versinyin alezredes megpirongatja őket:
„Egészséges, jó szláv természet."

A szerző valamiért tehát nagyon fontosnak
tartotta, hogy egészséges, magas fák álljanak a
színpadon. Megvan a fénykép az 1901-es bemu-
tatóról: jól látszanak a vastag fenyőtörzsek. A
második színpadra állításkor, 1940-ben cserélte ki
őket Nyemirovics-Dancsenko nyírfákra, amelyek
azóta is könnyeznek...

Az igazán nagy orosz íróknak van valami kö-
zös titkuk a hazai földdel: Gogolnál a sztyepp,
Osztrovszkijnál a Volga, a Vihar, az Erdő, Tur-

genyevnél azok a romantikus nemesi birtokok, az
elmaradhatatlan tóval. Csehovnak is első dolga
volt tavat ásatni Melihovóban.

Csehov szinte mindegyik művében szerepel
egy nagy tó. A készülő Sirályról így ír egyik
levelében: „Díszlet - egy nagy tó; három női
szerep, hat férfi; sok beszéd az irodalomról, kevés
cselekmény; öt pud szerelem."

Ezt a levelet mindig a „komédia" szó miatt idézik.
Pedig hát mennyivel jobban érzékelteti ennek a
furcsa darabnak a műfaját, levegőjét, dramaturgiá-
ját az a nagy tó, amelyet David Borovszkij varázsolt
Efrosz színpadára! „Varázslatos tó!" - suttogja
Dorn doktor az első felvonásban, nem találván más
magyarázatot a sok furcsa, ideges szerelemre, iro-
dalomra, lövöldözésre...

Moszkvától nem messze található Szerpuhov.
Ezt a járási székhelyet a Sirályban Jelecnek hív-
ják. Itt lett Nyina „igazi" színésznő. És a mai néző
sajnálja érte, hogy el kellett viselnie a „művelt
kereskedőtársadalom" szívélyességét. Pedig
minden mai színésznőnek ilyen szponzorokat kí-
vánok. Az akkori kereskedők zöme művelt, tehet-
séges ember volt. Hadd hivatkozzam megint egy
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a Sirályban leírtaktól, hogy az ádáz viták a
művészetről nem délelőtt folytak, mert akkor min-
denki dolgozott. A házigazda kiosztotta minden
reggel a szerszámokat, és ő ellenőrizte az elvégzett
munkát is. A paradicsomot akkor arrafelé még nem
ismerték. Csóválták is a fejüket a muzsikok, amikor
látták, miféle furcsa almákat öntözget az új földesúr.
-Csak aztán ne egyél ám belőlük, Anton Pavlovics,
mert még meghalsz! - mondogatták neki.

Levitant, a nők kedvencét persze nem lehetett
megdolgoztatni. Őt elvitte Osztrovnóba Csehov, a
tóra. Ő horgászott, Levitan pedig vadászott.
Trigorin kettőjükből van összegyúrva. Még jóval az
öngyilkossági komédia előtt, 1892 nyarán követték
el együtt azt a gyilkosságot, amely a darab
alapötletét adta. Levitan meglőtt egy sirályt, s az a
lábához esett. De nem volt szíve egy kőhöz csapni
a fejét. Az író megbűvölten nézte a vergődő
madarat, és szintén nem mozdult. A festő végül -
szokása szerint - idegrohamot kapott. Csehov
jegyzeteiben pedig ettől fogva egyre-másra
feltűnik a sebzett madár, amint „csodálkozva néz
két gyáva gyilkosára".

A szövegbe ez került bele: „A tó partján
gyermek-kora óta él egy fiatal lány... Szereti a tavat,
akár a sirály, boldog és szabad, akár a sirály. De
arra jár egy férfi, meglátja, és mert más dolga sincs,
elpusztítja..."

„Téma egy közepes méretű novellához" - foly-
tatom az idézetet. De „komédia" lett belőle, amelyet
- mint látjuk -1892-től 98-ig, tehát hat év alatt írt
meg a doktor úr. Volt közben két kolerajárvány és a
Dreyfus-per, négy elvetélt darab és egy csúnya
ősbemutató; egy sereg elbeszélés és kisregény;
mintegy kilencszáz gyümölcsfa és az édesapja ha-
lála. Es egy színház, amely felvarrta a függönyére a
sirály emblémáját.

A fiatal Mejerhold játszotta Trepljovot, Nyinát
pedig Sztanyiszlavszkij felesége, a butácska Lilina.
Ok szárnyalni akartak mindenáron, egyre
messzebb és egyre magasabbra. Csehovot ez
szörnyen idegesítette, amikor - jóval később -
meg-nézte az előadást. „Ma rossz a kedvem, mert
megnéztem a darabomat - írja egy levelében. -
Nyina úgy játszott, mint egy idegbeteg" - adja meg
a magyarázatot.

Hanem eljött aztán az egész trupp Melihovóba
paradicsomot kapálni. Es ő eljegyezte magának a
befutott Arkagyinát játszó ifjú színésznőt, Olga
Knyippert.

A büfé az egykori szalonban van. Melihovóban az
író hajdani háza ma múzeum, ahol többek között két
tájkép is látható: az egyik a konyhakertben épült kis
faházat, a fligelt ábrázolja. Hátlapján az író keze-
vonásával: „A ház, ahol a Sirályt írtam." A másikon
Olga Knyippert láthatjuk itt. a mellettünk lévő „leány-
szobában", Marija Pavlovna otthonában, ahol Lika
Mizinova is mindig meg szokott szállni. Vastag

A moszkvai Művész Színház első Sirály-
előadása (1899-90)

anyagból készült, magas nyakú ruha van rajta, a
haja tömött kontyban. Baljában nyitott könyv, a
jobbal egy kis asztalkára támaszkodik, s fakana-
lat markol. Ölében hatalmas csupor. Az aláírás
pedig: „Knyipper művésznő, amint Csehov elbe-
széléseit és az általa készített tejszínt habzsolja."

A kis faház oldalára márványtáblát csavaroztak:
„Itt írta Csehov a Sirályt." 1895-ben, a Sirály balul
sikerült pétervári bemutatójának az évében építette
meg a helybéli ács ezt a kis faházat. Marija
Pavlovna felsikálta, bebútorozta, és szépen el-
tömögette a réseket. Ide vonult aztán dolgozni a
bátyó, még hideg télidőben is. De persze itt már
nem írta, legfeljebb átírta, továbbírta a Sirályt!
Nyilván a fénykép, a bizalmaskodó, dicsekvő
aláírás meg Knyipper elhasznált, megkopott szí-
nészmemóriája vezette félre a tisztelt munkatár-
sakat. Élete alkonyán, amikor meghívták újra
Melihovóba, a múzeum megnyitására, hogy me-
séljen arról a régi tavaszról, Csehov annyit tudott
csak mondani: „Galambocskáim, tavasz volt, és
szerelmes voltam. Másra nem emlékezem."

Pedig lett volna mire emlékeznie. A látogatás
három napja alatt az íróban valami nagyon fontos
dolog történhetett, mert így kezdte az első levelet,
amit Moszkvába küldött: „Idvez légy Oroszhon
legelső színésznője, életem utolsó lapja!" A tör-
ténet a következő. A Sirály igazi, moszkvai be-
mutatóján Csehov valami okból nem vehetett
részt. Amikor legközelebb, 1899. május elsején
Moszkvában járt, külön neki eljátszották a dara-
bot. Utána közös fényképezkedés volt. Akkor
ajándékozta a kerti ház fényképét a színész-
nőnek. Az aláírás egyben persze meghívást is
jelentett: jöjjön, nézze meg a házat, ahol közös
szellemi gyermekük, a Sirály született!

A színésznő tudta jól persze, hogy a színdarabok
nem egyetlen éjszaka, nem egyetlen házban szület-
nek. De ment és repesett. Beköltözött szegény kis
Lika szobájába, és ette a befőtteket, amelyeket
jövendő anyósa. bekészített az éjjeliszekrényére,
hátha megéhezik éjszaka.

Házasságuk ennek ellenére sem lett boldog, leg-
alábbis a szó köznapi értelmében nem. A valóságos
gyermek, akire az író annyira vágyott - nem szüle-
tett meg. Knyipper nem tudott szakítani a színház-
zal, és még áldott állapotban is játszott. Aztán elesett
a színpadon, kimeríthetetlenül sok érvvel szolgálva
az irigykedő és gyűlölködő kékharisnyák egymást
követő nemzedékei számára. Csehovot pedig rossz
tüdeje nem engedte fel Moszkvába a huzatos,
kifűthetetlen jaltai villából, amelyre a melihovói
birtokot felcserélte, s amelyben végül egyedül
maradt.

Minden évben született viszont egy új színdarab.
És mindegyik kirobbanó siker lett. Az író mégis
egyre sűrűbben, egyre kétségbeesettebben fakadt
ki: „Nem, ezt nem én írtam! Sztanyiszlavszkij szét-
sírja a darabjaimat! Égy báróval több vagy kevesebb
- nem mindegy?" A közönségnek láthatóan elég
volt, amennyit a Művész Színház eljátszott akkor
neki Csehovból. A sajtó és a részvényesek is meg
voltak elégedve. Sztanyiszlavszkijék ennek meg-
felelően a zseninek kijáró tapintatos elnézéssel ke-
zelték a tiltakozórohamokat. - Tessék, mutassa
meg, hogyan gondolja! Felcsalták az írót a legkö-
dösebb télben Moszkvába, a Három nővér próbái-
ra. Aztán hagyták, hogy egész idő alatt a vészharang
beállításán vesződjék a díszletezőkkel a tűzvész
jelenetében.

„Nem tudta ő elmondani, mit is akar. Nem értett
ő tulajdonképpen a színházi mesterséghez" - em-
lékszik könyvében Sztanyiszlavszkij. Előadás
után pedig tovabbra is Nyemirovics-Dancsenko
kísérgette haza Knyipper művésznőt. Az író fe-
küdt a díványon és köhögött. Néha meg csak
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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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