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Neumüller Klárát 

Csehovi "Életem" című elbeszélésének elemzés« 

A XIX. század második felánek orosz kultúrájában álta-

lánosnak tekinthető az a felfogás, hogy az áletben vannak prob-

lémák, amelyeket valami módon humánusan meg kell oldani, hi-

szen - meggyőződésük szerint az újkori humanizmus, idealizmus 

szellemében - minden problematikának van humánus megoldása. 

Ezt a gondolkodásmódot, amely a XIX. század második fele nagy 

orosz írói, alkotói esetében általánosnak tekinthető, szemé-

lyes gondolkodásnak nevezzük, amely az újkort humanizmus sze-

mélyes világképe értelmében érvényesnek, érvényééitendőnek lát-

szik, A XIX, századi orosz írók minden egyes mflve úgy tekint-

hető, mint amely ezen problematika megoldásának igényével lép 

fel. 

Csehov jelentősége a XIX. századi orosz irodalomban ab-

ban áll, hogy megpróbálta műveiben érzékeltetni ennek a szemé-

lyes gondolkodásnak a korlátait oly módon, hogy novelláiban 

olyan helyzeteket teremtett, amelyekben a problémák humánus 

megoldásának lehetősége a legteljesebb mértékben kétségesnek 

látszik. Arra az állandó csehovi kérdésre, hogy "mit tegyünk", 

amely szinte valamennyi művének alapkérdése, Csehov az "Unal-

mas történet" című novella főhősével együtt azt válaszolja: 

"Lelkemre ée becsületemre mondom, nem tudom", Csehov maga 
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sem tud választ adni saját kérdésére, esek érzékelteti, hogy 

vannak negoldhetatlan problémák. Műveit áthatja az író amiatti 

szenvedése, hogy nem tud választ adni, s gyötró lelkiismeret-

furdalásai "Vajon nem vezetem-e félre az olvasót, hiszen a leg-

fontosabb kérdésekre nem tudok válaezolnl?" Ezért van az, hogy 

a csehovi novelláknak nlnce megnyugtató befejezáeOk, eót néha 

egyenesen a befejezetlenség érzését keltik, ez szüli az olva-

sóban a feszültséget, amely a mű elolvasása után eee oldódik. 

Csehov hóeél ebből a szempontból két csoportra osztha-

tók. Az egyik csoport mindenképpen, mindenáron valami megol-

dását akarja adni az elbeszélés központi kérdésének, ezek a hő-

sök éltalában emberileg deformálttá válnak a mű eorán, lelki-

leg eltorzulnak, amennyiben a problémákkal való szembenézés 

bétoreágánsk hiénya, vagy az esztelen voluntarista fellépés 

megfosztja őket az emberi probléma teljes átlátásának, átélé-

sének lehetőségétől. Jó példa erre "A 6-oe számú kórterem" 
t 

főhőee, Ragin doktor, aki a sztoikus szerepében tetszeleg, a 

valóeégban azonban menekül a ezámára ténylegesen adott prob-

lémaéllapot átlátásától. 

A deformált hősöknek egész sorát alkotja meg Csehov no-

velláiban, de nem minden csehovi hős torz. A "Kutyás hölgy", 

a "Szolgálati ügyben", az "életem" c. elbeszélések főhősei 

például feliemerik életük egyes problémáinak megoldhatatlansá-

gát, ée ezután már nem le akarják őket megoldani, nem gyárta-
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nak recepteket, elveket, haneo megpróbálnak minden esetben em-

bernek maradni, vállalva önmagukat, a sorsukat, ólnek tovább, 

néha gyötrődve, együtt a megoldhatatlan problémával. A defor-

mált hősökkel szemben nem dogmatikusan fordulnak egyfelől a 

világ felé - nem az spóe pamflet, a gyilkos szatíra, a gonoez-

ezal szemben dühös elszántsággal fellépő próféta szerepében 

lépnek fel, hanem megértő iróniával viseltetnek a világ, a töb-

bi ember iránt, vagyis azonosságot is vállalnak azzal, amit 

bírálnak - másfelől önmagukra le iróniával tekintenek, a sa-

ját magatartásukat sem abszolutizálják, azért képesek képvisel-

ni s csehovi világban elképzelhető lehető legjobb álláspontot, 

és ily módon vélhetnek a szónak az éltalunk tulajdonított je-

lentésében lírai érvényű hőssé. Ezeket a hősöket nevezzük, 

mintegy arra utalva, hogy a művek interpretációé rendszeré-

ben az olvasó azonosulására számítanak, "lírai érvényű" hő-

söknek. 

Ezzel az írói koncepcióval magyarázható a csehovi novel-

lák cselekményteleneége, az a körülmény, hogy látszólag a mŰ 

végére az állapot nem változik meg, minden marBd a régiben. 

Azonban ezen külsődleges cselekménytelenség mögött, e látezet 

ellenére a főhősben fontos lelki folyamat megy végbe, a mű vé-

gére a fenti felismerés következtében a hős emberileg több 

lesz, egész embersége, lelki, szellemi beállítottsága megvál-

tozik. Ez a szerkesztésmód egy másfajta, sajátosan csehovi 

cselekményesség - semmiképp sem cselekménytelenség, az az 

üresség, mozdulatlanság, a szó mélyebb értelmében vett eee-
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ményteleneóg. Csehov lírai érvényt! hősei kőzó sorolható az 

"Életem" o. elbeszólós főhőse, Miazail is. 

Az eredetileg regénynek Induló, de kieprózévé kerekedő 

elbeszéléet Csehov 1896-ben írta, egyik legszebb, lírai hang-

vételű alkotása az Írónak. 

Az "Életem" Mlezail Poloznyev története, aki az "oproe-

ceenyije" elvét, azaz a népi élet szintjére egyszerűsödő élet 

normáit akarja követni. Huszonöt áveaen felismeri a kisváro-

si előkelőség kivagyisága mögött a valódi emberi tartás hiá-

nyát, s a tisztátalan otthonok durva, kultúratlaztelet nélkü-

li, üree életét. Szembeszegül apjával, áe a kisváros előkelő-

ségeinek rosszallásától kísérve fizikai munkáénak megyi bádog-

tetőket mázol. 

Kezdetben caak az értelmes munka ösztönös igénye hajt-

jat "Közöttük én le lgéslónak éreztem maga, egyre jobban át-

hatott engem le az a meggyőződés, hogy amit eelnáloki kötele-

ző és elkerülhetetlen, ée az az érzés megkönnyítette életemet, 

megszabadított kételyeimtől. Az első időben mintha ójjéezü-

lettem volna. Alhattam a földön, járhattam mezítláb, mindez 

roppantul kellemee volt ... És ami a fő, saját karsaatamből 

éltem, éa aankinak aem estem tarhéra," 
• 

Egy idő múlva hozzáezegődik Mása Oolzeikove, a város 

milliomos mérnökének lánya, aki Miazail feleségeként remél 
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tartalmat adni üree életének, toleztojánua elveket követ. De 

amit a gezdélkodáe, a parasztokkal való kapcsolat a minden-

napi életben jelent-, sz csalódást, majd elkeseredést, végül 

felháborodást kelt a lányban. Nem képes elviselni ezt a vilá-

got, elhagyja Miszsllt, visszatér a fővárosba, a nagyvilági 

életbe. Utána lassan mindenki elhagyja az útja mellett csende-

sen, de konok állhatatossággal kitartó Miezailr, aki törvény-

szerűen egyedül marad. A város lakossága lassan megszokja, 

hogy továbbra is bádogtetöket fest, s már nem csúfolja érte 

senki. Az élet megy tovább a maga kicsinyes, kisszerű, kisvá-

rosi módján. 

Azonban Miszail megváltozott életének ez csak külső, fel-

színi burka. Látszólag Miszail élete a mfi vógóre, őrsg koré-

ra változatlan, törekvései sikertelenek maradnak, ám valójá-

ban Miszail az elbeszélés végére más ember lesz, A mű valameny-

nyl szereplője hat rá valamilyen módon, ők segítik hozzá ah-

hoz, hogy életvitelébe, magatartásába, gondolkozásába bele-

ópí tsenszámos, különböző oldalról Jövő tapasztalatot, szempon-

tot. öreg korára tapasztalt, sokat szenvedett ember lesz, aki 

megtalálja az élet értelmét: "Ha nekem is kedvem lenne gyűrűt 

csináltatni magamnak, ezt a feliratot válssztsnám: ^ Semmi 

sem múlik e l * . Hiszek benne, hogy semmi sem múlik el nyom-

talanul, minden legkisebb lépésünknek megvan a maga jelentő-

sége jelen és elkövetkező életünkben. Amit átéltem, nem múlt 

el hiába." 
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Az ember feladata, az élet lényege tehéti értelmeaeé 

tenni mindent, minden oeelekedetOnket, mert mindennek van kö-

vetkezménye, mindennek van nyoma. Ha pédlg mindennek van kö-

vetkezménye, akkor van véltozée, van fejlődés le, tehét lehet 

értelmet adni mindennek, amit teazOnk'. Mlezall nyitott a vi-

lág felé, nem dogmatikus, nincsenek olyan receptjei, elvei, 

amelyek minden helyzetben megoldást adnának, oeupén azt mond-

ja, hogy mindig mindent az adott helyzetben',humánue, értelmes 

mádon kell mérlegelni.ée dönteni, ha lehet; vagyis embernek 

kell lenni ée meredni. Ezzel ed értelmet az életének, így tud-

ja megvalósítani önmagát, az önmegvalósítás pedig nem más, 

mint önmaga vállalása az ellentétekben, a problémákban, vagyis 

e problémákkel való egyöttélés vállalása. 

A ezemélyee önmegvalósítás, ée ezzel összefüggésben az 

emberleég történelmi fejlődésének kérdése központi témája ez 

elbeezéléenek. Amfl központi helyén Mlezall ée Blagovo doktor 

vitája áll. Az álláepontok egyben két, az orosz gondolkodás-

ban ebben az Időben szembenálló haladáskoncepcióit jeleznek. 

Az egyik a ezemélyieég megvalósulásának cselekvő, aktív 

útja, amelyet elsősorban a gyakorlatiasság, érzéketlenség, 

eikerközpontúeág, egyszóval a szubjektív szempont tagadása, 

következésképpen háttérbe szorulása jellemez. 

A ezemélyieég kialakításénak másik útje az előzővel 

ellentétben a passzív út, amelynek képviselője álmodozó, áb-
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rándozó, tiszta lelkű típus, akiből minden gyakorlatiasság 

hiányzik} az ember szubjektív oldala kerül előtórbe. 

A vitában az aktív utat Blagovo doktor kápvlsell. Néze-

tei szerint mindent a társadalmi fejlődés egésze szempontjá-

ból kell nézni. A cél előre nem látható, de magáért a fejlő-

dés lépcsőfokaiért is érdemes élni. Véleménye szerint az élta-

lános-emberi, a világot átfogó haladás céljai ée határai a 

végtelenbe nyúlnakf a haladás Időszerű, közeli céljainak szem-

ügyrevételét korlátolt dolognak tártját "Arra a hatalmas X-re 

kell gondolni, amely az egéez emberiségre vár a távoli jövő-

ben." "Megyek felfelé a lépcsőn, amelyet haladásnak, oivllizá-

Ciónak, kultúránaJt-nevezek. megyek, megyek ée nem tudom hatá-

rozottan, hogy hova lyukadok ki, de már magáért a csodálatos 

lépcsőkért is érdemes élni." 

Ml8zail más nézeten van, ő képviseli a vitában a hala-

dásnak ás személyiségkialakításnak a passzív útját. Szerinte 

az önmegvalósítás jelenti a haladást. A belső, etikai prog-

resszió sz, ami a fejlődée lényegét adja. Ha minden ember ar-

ra törekszik, hogy önmagát a lehető legjobbá, legnemesebbé 

tegye, ekkor ezzel ez egész társadalom, sőt ez egész emberi-

ség fejlődik, ez maga az összemberi haladást "Belemélyedtünk 

a beszélgetésbe, és amikor a fizikai munka került ezóba, ki-

fejtettem meggyőződésemet, nem szabad, hogy az erős rabságben 

tartsa a gyengét, hogy a kieebbség a többség nyakán élőé-
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ködjék da állandóan kiszívja bolőla életereje legjavát, eh-

hez pedig okvetlenül szükságes, hogy kivétel nélkül mindenki, 

gyenge és erős, gazdag és szegény egyformán vegye ki részét a 

létért folytatott küzdelemből, mindegyik önmagáért, e tekin-

tetben pedig nincs jobb nivelláló módszer, mint a fizikai 

munka. 

Hiszen az igazi haladás a szeretetben rejlik, az erköl-

csi törvény teljesítésében. Ha senkit eem teszünk rabszolgá-

vá, ée senkinek eem esünk terhére, akkor mi szükség van még a 

haladásra?" Blagovo doktor felháborodott kérdései "ha a csiga 

a házában önmaga tökéletesítésével foglalkozik, és erkölcsi 

törvényekben kontárkodik, akkor azt maga haladásnak nevezi?" 

azt válaszolja, hogy "ezerintem csakis ez az igazi haladás, 

az egyedüli, amely az ember számára szükséges és lehetséges," 

így folytatja: "Azt a kérdést, hogy jót cselekszünk-e, vagy 

rosszat, mindenki a maga számára oldja mag, és nem vár, 

amíg az emberiség egyetemesen, fokozatosan jut el a kérdés 

megoldásáig." 

Érdekes megfigyelni, hogy a Mlezail által kifejtett né-

zet összecseng Csehovnek egy lB99-ben írt leveléveli "Hlazek 

az egyes emberekben, a megváltozást az Oroszországban szét-

szórt egyes egyéniségekben látom - lettek légyen azok értel-

miségiek, vagy parasztok - bár kevesen vannak, mégis ők az 

erő. Senki sem próféta a saját hazájában, s azok az egyes sze— 
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mélyek, akikről beszélek, szinte észrevétlenül játsszék társa-

dalmi szerepüket, nem ők dominálnak, de munkájuk látható, bár-

hogy áll le e dolog, a tudomány egyre csak halad előre ós elő-

re, s táreadelml öntudat növekszik, óe az erkölcsi kárdések 

kezdenek nyugtalanító jelleget ölteni' etb. etbj óe mindez te-

kintet nélkül bármire, ez Ogyáezek, mérnökök, kormányzók meg-

kerülósóvel történik." 

Mégsem mondhatjuk, hogy Miezall képviseli ez író véle-

ményét, mert a Csehov-darabokban ós novellákban sohasem szó-

lal meg közvetlenül ez író. Egyetlen szereplő ezerepe sem me-

rül ki ebben, hogy a szerző gondolatait tolmácsolja. Ceehov 

véleménye esek a mű értelmi egéezóből olvasható ki. Azonban 

-tényi—hogy-Ceshov politikai óe közéleti állásfoglalása Miszail 

nézeteivel összecseng, 

Az elbeezélóe központi helyén tehát Miezall óe Blagovo 

vitája áll. Az álláspontok ismeretében azt mondhatjuk, hogy 

ez elbeszélés velamennyl azereplője a kát koncepció alapján 

csoportosítható. Minden szereplőnek meghatározott szerepe van, 

ki nem hagyható, a többivel vonatkozásba állítható. Minden 

szereplő valami módon hozzájárul ahhoz, hogy az elbeezólóe vé-

gére Miazell eljuthasson oda, hogy megfelelhessen a lírai ér-

vényŰeég kritériumának. 

Abból indulhatunk ki, hogy a személyesen gondolkodó em-
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ber problémákban gondolkodik. Az önmegvalósítást pedig úgy 

definiáltuk, hogy egyenlő önmaguk vállalásával a problémák-

ban, az ellentétekben. Ennek figyelembevételével megpróbálom 

a szereplők helyét kijelölni az elbeszélés rendszerében. 

Az önmegvalósítás szempontjából e legalacsonyabb szinten 

Miezail apja és Oolzalkov mérnök áll. Mindkettőjükre elmondha-

tó, hogy a legelső kritériumnak, a problémákban való gondol-

kodásnak nem felelnek meg, nincs problématudatuk. Mindketten 

meg vannak győződve arról, hogy úgy élnek, ahogy kell, egyet-

len döntésükben sem kerülnek konfliktusba önmagukkal. Amiben 

különböznek egymástól, az az, hogy Miezail apja a paaezív, 

Dolzeikov mérnök az aktív út képviselője. Nézzük meg, mit le 

jelent ez, 

Miezail apja a múlt képviselője a jelenben, tehetségte-

len építészmérnöki "Amikor bementem apámhoz, karosszékben 

hátradőlve ült, lehúnyt szemmel. Szárez, eezott arca, amely 

a beretvált helyeken sötétkékbe játszott /leginkább katolikue 

templomi orgonistához hasonlított/, szenvedő béketűrést ée 

alázatot fsjezett ki," Ez az alázatosság jellemzi Poloznyev 

építész egész lényétt "Lassú léptekkel, mindenfelé köszönget-

ve hajlongó ismerőseinek, most apám jött arra régidlvatú, 

ezéleekarlmájú kürtőkalapban, nővéremmel karonfogva.«"Nézd I 

- ezólt nénémhez ée felmutatott az égre. - Nézz fel az égrel 

Látod a csillagokat? Mindegyik, még a legkisebb is, egy egész 

világegyetem) Milyen parányi porezem az ember a vllágminden-
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eéghez képeet !•*. 

Ezt olyan hangon mondta, mintha fölöttébb kellemes és 

hízelgő lenne száméra az a tudat, hogy ő - parányi porszem." 

Az elrendeltetettség iránti alázatból fakad az is, hogy egész 

életében azt tetts, amit elvártak tőle. Eniatt nem alakult 

ki az egyénisége, ebből a szempontból az ő esetében önmegva-

lósításról nem beszélhatOnk, hiszen nem la lát problémát, 

amely személyiségének megkettőződéséhez vezethetne. 

Földhözragadtaága minden cselekedetében tükröződik! 

"Mindazok a házak, amelyeket apám tervezett, s amelyek annyi-

ra hasonlítanak egymáshoz, valahogyan távolról apám cilinderé-

re, tarkójára emlékeztetnek engemi Ugyanolyan ridegek, mere-

vek, mint ő. Az idők folyamán a városban megszokták apám te-

hetségtelenségét, gyökeret vart, és mintegy városunk sajátos 

stílusává lett." 

Ezt a fantáziátlan alázatosságot követeli meg minden-

kitől, aki körülveszi, más gondolkodásmódot egyszerűen lehe-

tetlennek tart, meggyőzhetetlent "... arról kezdett beszélni, 

hogy a mai fiatalság tönkremegy, belepusztul hitétlenségébe, 

materializmusába és mérhetetlen önhittségébe; be kellene 

tiltani a műkedvelő ezlnielőadáeokat, mivel elvonják a fia-

talembereket a vallástól meg a kötelessógteljesítéstől." 

Amikor Miazail a fizikai munka kapcsán az értelmes 
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munkáról kezd beszólni, apja makacsul az Isteni elrendelést 

emlegetit "Érted meg mór vége, te tompaagyú ember, értsd meg, 

Qresfejfl hólyag, hogy a durva testi erűn kívül benned Isteni 

lélek le lakozik, szent tüz, amely óriási mórtékben megkülön-

böztet téged a' szamártól, avagy a hüllőtől, és az istenséghez 

tesz hasonlatosság. Ezt a tüzet ezer és ezer esztendő küszkö-

désével szerezték meg az emberek legjobbjai. Szépapád, Poloz-

nyev, Borogylnónál harcolt, nagyapád költő volt, szónok és fő-

ispán, nagybátyád pedagógus, én pedig, édesapád, ópítészmér-
f 

nök vagyok. A Poloznyev család minden tagja őrizte a szent 

tüzet, ... ezért, hogy te egy ceapáseal eltipord? Fizikai mun-

kával akárki foglalkozhat, még a tökkel ütött hülye is, még a 

bűnöző le, a testi munka a rabszolga és a barbár jellemző vo-
%nása, míg a szent tűz csupán keveseknek adatik meg," 

A eors paeezív elfogadása, a béketűrés, beletörődés és 

elázet, amely egész lényét meghatározza, teszi Poloznyevet a 

passzív út jellegzetes képviselőjévé. Az elbeszélés végére 

Miszsil epja semmiben sem változik, meggyőzhetetlen marad, 

és sohasem bocsátja meg fiának, hogy más életet választott ma-

gának, mint ő. Magatartása annyiban hat Miszail fejlődésére, 

hogy szinte löki elhatározása felé, nyilvánvalóvá téve Miszail 

előtt, az apja képviselte felfogás helytelen voltát. Ugyanakkor 

meg kell említeni, hogy Miezail mindvégig szereti apját, nem 

veti meg, csak sajnálja áa elfogadja olyannak, amilyen - a 

nehezebb utat választja: megérti apját. 
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Bizonyos értelombon Poloznyev építésszel állítható egy 

sorba Dolzeikov mérnök, Mlazall feleségének, Másának az apja. 

Az 6 esetében ugyanúgy nem beezélhetGnk önmegvalósításról, 

mint Poloznyev esetében. Dolzslkov mérnök milliomos, aki 

fiatal korában egyszsrO gépkénéként kezdte, és az évek során 

hatalmas vagyont szerzetti "Ugyanaz a boldogság áradt belőle,' 

mint a szőnyegeiből és karosszékeiből. Jóltáplált, egészsé-

ges, széles mellkasú, pirospozsgás ember volt, frissen moe-

dotten, gyapjúingében, bő bugyogójában olyannak látszott, 

mint egy porcelán-játék postakocsis. Kerek, göndör szakállá-

ban agyetlen ősz szál sem fehérlett, orra kisaó hajlott, 

sötét ezems tiszta, ártatlan pillantású." Előszeretettel és 

önmagelégedéttséggel emlegeti alacsony származását:"Mit tud 

maga tulajdonképpen? Semmit az ég yilégon. én vasúti mérnök 

vagyok, gondtalanul élek, de mire idáig eljutottam, sokáig 

húztam az igát, gépész voltam, két évig dolgoztam Belgium-

ban, mint egyszerű gépkenő. ítélje meg maga, kedvesem, hogy 

milyen műnkét ajánlhatok én magánakI Milyen furcsák, maguk, 

urakj" 

Alapjában véve durva, szeszélyes terméezeti "Bort.za-

kuszkát hozott magával, eokálg evett, majd lefeküdt aludni 

a teraszon, és úgy horkolt, hogy a kertéezlegények is csak 

a fejüket csóválták... Amikor Mása panaszkodott apjának, 

Viktor Ivanovics ásított és kijelentette, hogy a parasztot 
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verni kell." "Minden egyszerű embert kivétel nélkül Pantye-

lejnek szólított: az olyanokat meg,mint Cseprekov meg én, 

mélységesen megvetette, hátunk mögött iszákosnak, barmoknak, 

söpredéknek nevezett. Alkalmazottaival általában kegyetlenül 

bánt, hajszolta, bírságolta őket, ée ezlvtelenOl, magyarázat 

ás indoklás nélkül dobta ki őket az állásukból." 

Gondolkodása elkerközpontú. Meggyőződése, hogy mindenki 

a maga szerencséjének kovácsé, mindenki maga alakltja sorsát, 

Poloznyevvel ellentétben semmiféle elrendelésben nem hiez, 

nem lát semmiféle megoldhatatlan problémát, felfogása ezerlnt 

ügyességgel, munkával mindenki megszerezheti a jólétet, ami a 

boldogság egyetlen forrása. Amikor lánya. Mása tolsztojánue 

lesz, és Miezellhoz megy feleságOl, Dolzelkov az egészet "ko-

médiának nevezte, gyakran hangoztatta,hogy nem tartje egyáb-

' nek szeszélynél, bolondáriánól", amely hamarosan elmúlik. 

Mindenféle önmegvalósitáel törekvést azektáseágnak tarts 

"... minduntalan megölelt, megveregette vállamat, dicsérte 

életmódomat, de éreztem, hogy most ie éppúgy, mint azelőtt, 

megvet, áe csupán lénye kedvéért tűr meg a házában" - mondja 

Miezail. 

Teljesen más életvitele ellenére Dolzelkov mérnök ab-

ban heeorillt Miezail apjához, hogy ő eam lát problémákat az 

életben, caak ügyetlen embereket. Hiszen a világon minden, 

ami létezik, ez ember kányelmót szolgálja, ceek meg kell re-
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gadnl az alkalmakat. Az ambarl szubjektivitás teljes hiánya, 

a személyes szempont gyökeres tagadása, alksrközpontú, gya-

korlatias magatartása, a technlclzált haladáekonoepcló alap-

ján sorolható' az aktív út deformált, degradált változatát 

képviselő hősök közé. Miezall mindvégig Idegennek érezte Dol-

zaikov magatartását, visszataszítónak találta, és üresnek. 

Az elbeszélés szereplőinek rendszerében a második lép-

csőfokot Mása Dolzslkova és Blagovo doktor jelenti. őket ab-

ból a szempontból lehet egymás mellé állítani, hogy az ön-

megvalósítás útján megrekednek. 

X Az elbeszélés egyik legérdekesebb figurája Mása Dolzsl-

kova. 6 Oolzalkov mérnök leánya, aki korábban a fővárosban 

nagyvilági életet élt, éa most, itt a kisvárosban halálosan 

unatkozik! "... szép, szőke fiatal hölgy, akiről azt beszél-

ték a váróéban, hogy tetőtől talpig párizsi holmikban jár." 

A város műkedvelő előadásain "leereszkedő mosollyal vett 

részt, és látszott rajta, hogy előadáealnkat gyermekded szó-

rakozásnak tartja." 

* Méea rendkívül vonzódik a látványos dolgokhoz, és rend-

szerint a külsőségek alapján itáll meg a dolgokat. Ezért ami-

kor Miezall mázolónak megy, a kisváros közvéleményét fel-

bolyditó elhatározása Mása érdeklődését őfelé fordítja. Nee 

ismeri azonban, és a későbbiekben sem igyekezik megismerni 

Miezall emberi értékeit, száméra az a legvonzóbb benne, hogy 
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ő "most a legérdekesebb ember a városban", 8 ennek következ-

tében mindenki vele foglalkozik. 

Amikor Mlazail Blagovo doktorral először meglátogatja. 

Mása - magatartása ellentmondásosságát ászre nem véve - fi-

lozofál a Jogtalan gazdagságról a hatalmas, fényűző lakás 

egyik pazar szobájában: "Én azt hiszem, az életben minden 

rossz a tétlenségből, unalomból, lelki Oreeségből fakad, mér 

pedig mindez elkerülhetetlen, ha az ember hozzászokik ahhoz, 

hogy^ mások pénzéből él. Ne gondolja, hogy affektálok, őszin-

tén mondhatom magának: unalmas és kellemetlen dolog gazdagnak 

lenni." Mása valóban úgy hiszi, hogy őszintén beszél, való-

ban azt hiszi, hogy ham affektál. Ugyanilyen komolyan gondol-

ja azt is, amibe néhány nap múlva beavatja Miezailt, akihaz 

hamarosan szerelni szálak is kőtik: "Ábrándom, legkedvesebb . 

vágyálmom: amint kitavaszodik, kimegyek lakni birtokunkra, 

Oubecsnyára. Az eleő évben ceak bele akarok szokni az ottani 

életbe, mindent alaposan meg akarok figyelni, jövőre pedig 

mér magam is dolgozni akarok, mint az lgásló, ahogy mondani 

szokás." Ugy gondolja, hogy tolsztojánus elveket követve ké-

pes lesz tartalmat adni eddigi Oree életének, Így ezératne 

önmaga megvalósításához eljutni. 

Amikor mezőgazdseágl könyveket,olvasva lelkesedik a 

piszkos paraszti életért és feleségül megy Mlezallhoz, még 

meg van győződve arról, hogy képes "filozófus" módjára, az 
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élet praktikus érdekeivel nem törődve, a maga Individuális 

szellemi kiválóságán munkálkodva gondolkodni. Azonban gondol-

kodása következetlen, mert az újkori humanizmuson nyugvó kul-

túra, amelyben él, szándékát keresztezi, és ez az ellentmon-

dás magatartását, tetteit le ellentmondásossá, torzzá teszi. 

Amikor Dubecsnyára költöznek és valóban megismeri azt az éle-

tet, azokat a körülményeket, amelyekért elvben lelkesedett, 

kiábrándul, sőt felháborodik. 

Mása a falusi élettől - önmegvalósítása szempontjából -

gyors eredményt várt. Nem képes személyes kapcsolatot kiala-

kítani á parasztokkal, csak a sajét elvei, elvérásjei alapján 

Ítéli meg őket, és amikor a parasztok - a könyv mellett, elv-

ben elképzelt - elvárásoknak nem felelnek meg, őket hibáztat-

ja, e a rajta elhatalmasodó doh laeean gyűlöletté válik. 

Kizárólag a maga tökéletesítésével van elfoglalva, ée közben 

nem képes a parasztokkal emberi kapcsolatba kerQlni, a durva 

kOleő alatt képtelen felfedezni az emberi értékeket bennük. 

"... létod a foltokat az üvegen, de magét az üveget nem lár 

todl" - mondja róla Mlezall, aki szereti feleségét, próbálja 

jobb belátásra bírni, mert látja, hogy Mása ezámára egyre 

elviselhetetlenebb a falusi környezet. 

Mása laeean rádöbben, hogy sehová sem vezet, ha az em-

ber az élet gyakorlati oldalát figyelmen kivül hagyva gondol-

kodik, rádöbben gondolkodása kudarcára, meghasonlik önmagá-

val, azonban nem rokkan bele felismerésébe, hanem elmenekül 
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a probléma elől, elhagyja Oubecanyát, elvélik Miezailtól, 

vleszatér a fővárosba, a nagyvilági áletbe. Kiszálltál elté-

rően nem vesz többé tudomást az önmegvalósítás feladatáról, 

újabb elvet gyért magának, a a könnyebb utat választva ezt 

vallja, hogy nincs értelme az ember cselekedeteinek, minden 

elmúlik nyomtalanul, nincs fejlődés, nincsenek problémák, 

nem érdemes filozofálni, a pillanatnak, a pillanatnyi élveze-

teknek kell álnli "Egyébként élek, egészséges vagyok: szórom 

a pénzt, temérdek ostobaságot követek el, és minden perben 

áldom Istenemet, amiért ilyen alávaló nőnek, mint én vagyok, 

nem küldött gyermeket. Énekelek, sikerem van, de ez nem szen-

vedély, nem - ez az én kikötőm, amelybe megtérek, cellám, 

amelybe visszavonulok pihenni. Dávid királynak volt egy gyű-

rűje, ezzel a felirattalMinden elmúlik*}, Amikor ez ember 

szomorú, e szavaktól felvidul, amikor jókedvű - elszomorodik. 

Én la beszereztem magamnak egy ilyen gyűrűt, hóber betűkkel, 

és ez e talizmán visezatart a szenvedélyektől. Minden elmúlik, 

elmúlik maga ez élet, tehát nem kell semmi. Illetve nem kell 

más. mint a szabadság tudata, mert ha az ember szabad, akkor 

semmire, de semmire nincs ezOkeége." Máea tehát megfutamodik, 

becsukja e ezemét, elmenekül. A kezdetben toleztojánue, te-

hát paeezlv utat képviselő Máea ezzel valami módon kllóp a 

szereplők rendszeréből. 

Ugyanazok a körülmények, amelyek Másából felháborodást 

áe gyűlöletet váltottak ki, Miazall esetében hozzájárultak 
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ahhoz, hogy az önmegvalósítás útján tovább haladhasson. Há-

zassága sióján Miezallt kétségek gyötörtök: "Nem Ismerem óe 

nem szeretem a falusi életet, ée ezerettem volna azt mondani 

néki /ti. Másának/, hogy a mezőgazdasági munka rabszolgának 

való, de aztán eszembe jutott, hogy apám nem egyszer hangoz-

tatott ehhez hasonlót - és elhallgattam," A mindennapos munka• 

során azonban "lassanként hozzászoktam a parasztokhoz és meg-

szerettem őket". Idővel, a parasztokkal való azsmélyea kapcso-

lat során felfedezi a paraszti létforma emberi érvényét: "Ha 

állatnak látszott la a paraszt az eke szarvát fogva, akárho-

gyan kábította el magát vodkával, mágia, ha az ember köze-

lebbről megnézte, megérezhette, hogy él bennük valami, ami 

roppantul fontos és szükséges, és ami például Másából és Bla-

govoból hiányzik, tudniillik hisznek benne, hogy a földön a 

legfőbb az igazság, hogy az egész nép menekvése csupán az 

Igazságosságban van, és azért' mindennél magasabbra tartja a 

méltányosságot és igazságosságot." A parasztokkal való kap-

csolat tette nyilvánvalóvá Miezall számára, hogy.még az is, 

ami értelmetlennek létezik - értelmes, legalábbis értelmessé 

tehető. 

Hasonlóan Mása Dolzslkovához, Blagovo doktor le a mene-

külést választja, amikor megoldhatatlan problémákkal találja 

magát szembe, ő ezen a szinten az aktiv ezemélyieégkialakitá-

si út képviselője. Pétervárott tanul, orvostanhallgató. Házas-

sága rosszul sikerült, már nem él együtt feleségével. Diákos 
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kűleejü, sovány, vérszegény, de élénk ezeraü, könnyen lelke-

sedő típus. Ő Is vonzódik e látványos dolgokhoz: "Játék köz-

ben levetette kabátját, kigombolta az ingét, és általában 

Igyekezett duhaj színben feltűnni. Inni keveset ivott, de an-

nál nagyobb zajjal, és képes volt olyan olcsó, vacak kis ven-

déglőben, mint a Volga, húsz rubelt is elkölteni egy este." 

Az unalmas kisvárosban, ahová szabadságra jön haza, 

megismerkedik Mlazaillal és húgával. Az ő érdeklődését le 

felkelti Miszail bátor tette, nevezetesen az, hogy apja aka-

rata ellenére fizikai munkát vállal. Barátságba kerülnek és 

Miezallra nagy hatással van Blagovo műveltséget "Alapjában 

véve Blagovo volt az első müveit ember, akivel életemben ta-

lálkoztam. Nem tudom megítélni sokat tudott-e csakugyan, de 

állandóan közölte tudásét, mivel azt kívánta, hogy mások is 

tudják, amit ő tud, Ugy képzeltem, ha igazán akarná, komoly 

tudós válhatna belőle. Ő volt az egyetlen ember, aki abban az 

Időben igazán hatással volt reám. Blagovával való barátságom 

erkölcsileg is felemelt," 

Gyakran találkoznak, vitatkoznak. /Vitájuk lényegét már 

e dolgozat első részében ismertettem./ Ám Blagovo doktor nem 

minden hátsó szándék nélkül Jár Mlezeilhoz. "Blagovo egészen 

belehevült a vitába, de ugyanakkor látezott rajta, hogy még 

valami hátsó gondolat is izgatja, - Ugy létezik, a nővére ma 

nem Jön el - jegyezte meg, éa az órjárn nózett. - Tegnap 
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nálunk járt, és azt mondta, hogy eljOn magéhoz." Ettől fogva 

mindig megjelent Miezailnél, valahányszor a nővére megláto-

gatta, ée mindig úgy köszöntötték egymást, mintha véletlenül 

találkoztak volna. Blagovo egy új világot nyitott meg Kleopát-

ra, Miszail nővére számára, aki mintha álombél ébredt volna 

föl, beleszeretett Blagovoba. Lassan nyilvánvalóvá válik 

azonban, hogy Blagovo oaak az elvek emberei "Az orvos nem szí-

velte gazdaságunkat, mert elvont bennünket a vitatkozástól, 

szántani, vetni, tehenet legeltetni - mondotta - szabad em-

berhez nem méltó foglalkozás, a létért folytatott küzdelem e 

durvább formált az ember idővel mind az állatokra ée gépekre 

fogja hárítani, maga pedig kizárólag tudományos kutatással 

fog foglalkozni." 

A kiábránduló Máea Blagovo doktorban talál szövetsé-

gesre. Azonban a kezdetben kellemes szórakozásnak tünő eze-

relem Kleopátra ée Blagovo között kezd komolyra fordulni. 

Kleopátra elköltözik apjától,: állapotos lesz, betegeskedik. 

Blagovo doktor egyre ritkábban látogatja meg, kezd terhessé 

válni ezámára a problémát jelentő kapcsolat. Amikor Kleopátra 

állapota kezd válságosra fordulni. Retek, az egyszerű festő-

munkáé Blagovo szemébe mondja az lgazségoti "Tessék megen-

gedni, hogy kimondjam az Igazat, a nagyeégoe úr nem kerül a 

mennyországba." 

Blagovo azonban nem hajlandó tudomásul venni a aúlyoa 
helyzetet. Máséhoz hasonlóan szemet huny, elmenekül a prob-
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láma «161: "Retek, látom, gyűlöl engem. Igaza 18 van a maga 

módján, de nekem la megvan a magam nézőpontja és egyáltalán 

nem bántam meg azt,ami tórtánt. Szeretnünk kell, minden ember 

arra született, hogy ezereeeen, nem Igaz? Szarelem nálkQl 

nem volna ólat, aki fél a szerelemtől áe menekOl előle, az 

nem lehet szabad ...* 

Laeeaóekán más témára tért, a tudományról beszólt, diaz-

szertációjárói, amely nagy sikert aratott Pétervárott; lelke-

sen beszóltr áe látszott rajté, hogy már nem gondol ee a nő-

véremre, ee bánatára, ee énrám. Magával ragadta az élet." 

A doktor nem hajlandó tudomást venni .tettei következ-

mónyóről, úgy tesz, mintha semmi eem tórtánt volna. Az "ön-

magáért a ezerelemért is érdemes ezeretnl" elvet pajzsként 

tartja maga elé, elbújik mögéje. Ha Oolzelkov mérnökre ée 

Poloznyev építészre azt mondtuk, hogy nince problématudatuk, 

akkor Méeára áe Blagovo doktorra azt mondhatjuk, hogy felis-

merik a helyzet problémás, aegoldhatatlan voltát, de nem haj-

lendók tudpmóeul venni, nem képesek együtt ólnl ezzel a fel-

ismeréssel, elmenekülnek előle valamilyen elv mögé, feladják 

a küzdelmet, lemondanak emberi feladatuk teljeeitáaáről. 

valamiféle tudományos ismeretre,' vagy hagyományos bölcses-

ségre hivatkozva igazoltnak válik megfutemodáeukat. 

Az önmegvalósítás útján ennél magasabb szintet képvisel 

a szereplők rendszerében Kleopátra, Mlezall nővére ée Anjuta 
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Blagovo, a doktor húga. Ezan a szinten is megtaláljuk az aktiv 

és passzív úf Jellemzőit: Kleopátra az aktiv, Anjuta a paseziv 

koncepció követője. 

A "legforradalmibb" fejlődáse az elbeszélésben Kleopát-

rának van, ő Jut legmesszebb attól, ahogyan elindult. Kezdet-

ben teljesen az apja hatása alatt van, könnyen befolyásolható. 

Amikor apja megüti Mlezallt, "néném kinézett az ajtón, hogy 

megtudja a lárma okát, de abban a pillanatban rémült és szá-

nakozó arocal visszahúzódott anélkül, hogy egyetlen szót is 

szólt volna védelmemben.""Néném pedig imádta apját, félt tőle 

és rendithetetlenül hitt szellemi felsőbbrendűségében," 

a 
Apja iránti tisztelete vezérli akkor is, amikor két-

ségbeeaetten próbálja eltántorítani Mlezailt az elhatározásá-

tól. Blagovo doktorral való lsmeretsége,1ás kibontakozó szerei-

ma azonban lassan változást idáz elő benne, "Oaj, de jó ked-

vem van." - mondotta^ ÉS hangjából hitetlenkedő csodálkozás 

csengett, mintha egyenesen valóezinütlennek tartaná, hogy 

egyszer ő le jól érezheti aagát.""Mostani vidámságában volt 

valami naiv és gyermekded, mintha mindaz az öröm, amelyet 

gyermekkorunkban szigorú neveléssel elnyomtak és belénk foj-

tottak, most felébredne lelkében/ éa napvilágra kívánkoznék." 

Kibontakozó szerelmét eem képes azonnal felismerni, ví-

vódik, gyötrődik, fél apjától, ugyanakkor vonzza az az új vi-

lág, amelyet Blagovo tár fel előtte: "Kleopátra hallgatta. 
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amint Blagovóval vitatkoztunk, arca aközben örömöt, elragad-

tatást, meghatottságot, kíváncsiságot árult el, szeme előtt 

- úgy láttam - lassanként új világ bontakozott ki, amelyről 

azelőtt még csak nem is álmodott, a amelyet eost igyekezett 

megérteni. Ha Blagovo nem volt ott, csendeenak, szomorkásnak 

látszott, és ¡he olykor ágyamon Qlve sírva fakadt, könnyeinek 

okét eohasem árulta el." 

ÉS lassan Kleopátra lázadni kezd, lázadni apja ellen, 

addigi élete ellen, a sors ellent "Mondd meg őszintén, nem vesz-

tegettem el hiába a fiatalságomat? Életem legjobb, legértéke-

sebb éveiben egyebet eem csináltam, mint kiadásokat Jegyeztem, 

teát töltöttem, számoltam a kopejkákat, ás vendégeket fogadtam 

és azt hittem, hogy ennél több nincs le s világonI Értsd meg, 

dadus, nekem is vannak emberi igényeim, én is élni akarok, ott-

hon pedig valami kulcsárnő félét oalnálnak belőlem, Hlezen ez 

borzasztó, borzasztói" És Klsopátra lázadásé ezentúl nem is-

mer akadályt, mindent felszámol, meggyűlöli apját, elköltözik 

otthonról, eaját eddigi életét is megtagadja, minden emlékét, 

addigi tettét mérlegelés nélkül eldobja magától, teljesen ki-

fordul magábólt "Most is gyakran nem alszom - mondja Kelopátra -

de már egészen más gondolataim vannak. Azon bánkódom, hogy 

ilyen oetobán és gyáván fecséreltem el az életem felét. Meg-

vetem és ezégysnlem múltamat, apámat padig ellenségemnek te-

kintem," Azeoglnéknál, ahol a műkedvelő előadásokon azelőtt 

sosem Jelent meg, most szerepet vállalt "Tehetségem semmi. 
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és s ezerepem.is mindössze 10 sor, de azért ez mégiscsak öaz-

azehasónllth'atatlanul magasabbrendO és nemesebb foglalkozás, 

mint napjában ötezör teát kiadni ée utánanézni, nem evett-e 

meg a szakácsnő egy kocka cukorral többet a megengedettnél. 

Ée ami a legfontosabb, most végre apám le láthatja, hogy én 

le fel tudok lázadni ellene," 

Szegény Kleopátrái Döntő lápéere szánta el magát, ée azt 

hlezl, mindenki elámul attól a bátor lépéstől, amelyre rászán-

ta magát, ée amely lényegétől idegen. Lázadása torz, ée értel-

metlen tragédiával végződlkt gyermeke ezöletéeekor meghal. 
/ 

Lázadásának kudarcát az okozza, hogy azelőtt, apjához 

hasonlóan, probléma tudata nem volt, és amikor hirtelen éa vá-

ratlanul feltárul előtte egy máe világ, nem képes kiigazodni 

élete kérdéseiben, egy kész sémát követ, Blagovo doktorét, 

akinek mintegy naiv áldozatává válik. Nem képes az új felfo-

gást összeegyeztetni addigi áletével, megtagadja apjával 

együtt saját magát le, ami pedig törvényszerűen katasztrófá-

hoz vezet, A Blagovo doktortól készen átvett elveket nem volt 

képes a maga lelki alkatéhoz mérten átalakítani, Ugy is mond-

hatjuk, hogy Kleopátra a passzív út képviselőjéből egy ceapóa-

az aktív, cselekvő, bétor, ha úgy tetszik az individuális mo-

dell ezerint próbál élni, elszántan ki akar irtani magából 

mindent, ami addigi magatartását, életvitelét meghatározta. 

Nem volt képes egységbe olvasztani magában a két út jellemző 

vonásait, teljességgel olyanná akart válni, ami addig tőle 
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tökéletesen idegen volt. Feltételezhető, bér sz elbeszélésben 

nem ébrézolódik, hogy Kleopétre kislánya, akit Miszail nevel, 

talán kápes lesz arra, amire édesanyja nem, talán ő tekinthető 

a jövő képviselőjének az elbeszélésben. 

Kleopátra passziv párjaként fogható fel a műben Anjuta 

Blegovo. "Anjuta magae, szép termetű lány volt, s ezért úgy-

szólván kötelezőnek tartották részvételét az élőképekben. Ren-

desen valamilyen tündért. Győzelmet, vagy Diceőséget ábrázolt, 

és eres olyankor ezégyenpirban lángolt." Szerény, ezégyenlőa, 

gyakran elpiruló lány, aki mélyen és őszintén szsrelmes Miszeil-

ba. Amikor Miszail élete nehéz és válságos, titokban segit raj-

tat "Azon a szomorú őezön valami jótét lélek úgylátszik meg-

könyörült rajtam, és kissé meg akarta könnyíteni létemett hol 

teát, citromot, hol süteményt, hol egy-egy sült császármadarat 

küldött lakásomra. Kaprovna szavai szerint ez ajándékot minden 

alkalommal egy katona hozta, de hogy kitől, szt nem árulta el; 

ez a katona azt is megtudakolta, egészséges vagyok-e, ebóds- • 

lek-e rendesen, és van-e meleg ruhám. Amikor beállt a fagy, 

ugyanaz e katona távollétemben puha, meleg, kötött sálat ho-

zott nekem, amelyből finom, alig érezhető parfőmillat szállt, 

s ebből kitaláltam, hogy ki az én Jó tündérem. A sálnak gyöngy-

virág illata volt, s éz volt Anjuta Blagovo kedvenc illat-

szere." Anjuta azonban titkolja, szégyenll gondoskodó szerel-

mét, nem vallja be senkinek, esek Kleopátrának. Kleopátrától 

tudja Miezail: "Amikor nem akartál tovább hivatalba Járni és 

beálltéi mázolónak, Anjuta Blagovoval együtt kezdettől fogva 
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éreztük, hogy igazad van, de féltünk hangosan kimondani 8 vé-

leményünket. Mondd, milyen hatalom az, amely megakadályozza 

az embert abban, hogy kimondja azt, amit gondol? Vegyük pél-

dául Anjuta Blagovot. Szerelmes beléd, imád, tudja hogy iga-

zad van, engem is szeret, mint a testvérét, a lelke mélyén ta-

lán még irigyel is engem, de valsmifóle hatalom megakadályozza 

benne, hogy meglátogasson bennünket. Fél tőlünk, kerül bennün-

ket." 

Anjuta soha nem le fog féllázadni úgy, ahogyan azt Kleo-

pátra tette. Élete végéig nem megy férjhez, mert Miszailt sze-

reti, ée élete végéig nem lesz bátorságé ezt az érzést nyíl-

tan vállalni. "Néha a sírnál ott találom Anjuta Blagovot. Kö-

szöntjük egymást, s azután hallgatunk, vagy pedig Kleopátrá-

ról beszélgetünk, meg a kislányáról, meg arról, hogy milyen 

szsmoró az életi Amikor eljövünk a temetőből, hallgatunk, és 

Anjuta meglassítja lépteit - szándékosan, azért, hogy hosszabb 

ideig mehessen mellettem. Amikor beérünk a városba, Anjuta 

Blagovo zavartan, pirulva búcsút vesz tőlem, és egyedül foly-

tatja útját, illedelmesen, szigorúan.,. És aki most látja őt, 

el sem hinné róla, hogy az előbb még mellettem ment, és a kis-

lány haját simogatta." 

Mig Kleopátrából s passzív oldal, azaz a közösségválla-

lás hiányzott teljes mértékben, addig Anjutáról azt mondhat-

juk, hogy ő tisztén a passzív út képviselőlo, őt az teszi egy-
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oldalúvá, csonkává, hogy az individuális oldal, a cselekvő-

képesség, a bátorság hiányzik belőle. Anjúta őrzi ugyan szerei-

mát, aoha nem megy máshoz feleségül, de nyilten, bátran nem 

képes vállalni önmagát. Az őnmegvelósitáe útján megreked. 

A szereplők szabályos rendszerén valamiképpen kivül mo-

réd Retek alakja, ő sehová aem sorolható. "... amint ő magát 

nevezte - a mázolómunkák mestere. Dtven év körüli, magas so-

vány ember volt, hihetetlenül aszott ée sápadt, beesett mellű, 

horpadt halántékú, szeme alatt mély kék árnyék gyűrűzött." 

Munkáját nagyon szereti, hozzáértéeeel végzi: "Élvezte a régi 

ezinmüvek tartalmát, erkölcsi tanulságát éppen úgy, mint bonyo-

lult mesteri felépítését, gyakran megcsodálta az iró ügyessé-

gét anélkül, hogy valaha 18 nevén nevezte volna: 

- Nohát, ezt milyen ügyesen kifundálta! 

Ha színműben valami rosszról, aljasról esett, szó, szinte 

kárörvendezve bökdöste ujj óval a könyvet: 

- Lám, itt e hazugság! Lám, mire képes a hazugság!" Természe-

tes bölcsességével tette helyre magában a dolgokét, kinyilat-

koztatva: "- A levéltetü megeezi a füvet, a rozsda a vasat, 

a hamisság a lelket." 

Fejlődésének első szakaszában Retek önmagával való har-

móniája, munkaszeretete, természetes bölcsessége megnyugtató 

példaként hatott Miszailre. Életmódja éa egészaégea életfel-

fogása ösztönzőleg hatott az elbeszélés elején még döntéae 
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helyességében kételkedő főhősre. Retek öntudatlanul, ösztönö-

sen is lökte Miezailt elhatározása felé, ezért alakja az elbe-

szélésben nélkQlözhetetlen. 

Csehov Miszail alakjával egy ideális magatartási modallt 

rajzol meg.Az elbeszélés egésze úgy fogható fel, mint annak a 

folyamatnak az ábrázolása, hogyan válik Miszail, a paeeziv 

személyiségklalakitásl út képviselője Ural érvényQ hőesé. 

Miszail az elbeszélés végéig a kisvárosban marad,látvá-

nyos, ezemb'etOnő változtatást életében nem visz véghez, ugyan-

úgy él, ugyanúgy dolgozik, ahogyan azelőtti "Hétköznap kora 

reggeltől késő estig dolgozom. Onnepnap, jó Időben kézen fogom 

csepp kis unokahúgoast és szép lassan kisétálunk a temetőbe. 

Ott egy ideig elálldogálok, vagy leOlök és sokáig nézem a 

sírt, amely oly drága nekem," Nem akarja életformáját radiká-

lisan megváltoztatni, életmódját másokra ráerőezakolni, megha-

tározónak tehát továbbra is a passzív jegyek tekinthetők. 

Azonban Mlezall életében mégis döntő változás ment vég-

be. Nézete, amely szerint "eemml sem múlik el nyomtalanul, 

minden legkisebb lépéeOnknek megvan a maga jelentősége..." 

- mutat erre. ő, aki mindig állhatatosan, tOrelmessn, "a leg-

kisebb" lépésekkel haladt, akár a'csiga, öreg korára elnyeri 

a város lakólnak tiszteletét, megbeceQlését, értelmes embsri 

kapcsolatot alakit ki velOki "... ma már nem csúfolódnak Kicsi 

Haszonnak, nem nevetnek ki, és amikor végigmegyek a bódéaoron. 
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nem öntenek le vizzel, Hozzászoktak, hogy munkás lett belő-

lem, és nem látnak benne már különöset, hogy "nemesember" lé-

temre festókesvödröt cipelek és ablakot üvegezek. Ellenkezőleg: 

szívesen adnak nekem megrendelést, elismerik munkámat. Általá-

ban udvariasan bánnak velem, magázva-szólnak hozzám, a házuk-

ban, ahol dolgozom, megvendégelnek teával és klüzennek meg-

kérdezni, nem akarok-e ebédelni." 

A városlakóknak a "hallgatag, rideg, szigorú", önérzetes 

ember iránti udvariassága mögött ugyanakkor valamiféle furcsa 

kíváncsiság rejtőzik, amit az magyaráz, hogy életfelfogását 

nem értik, de tisztelik, sót félnek is tőle egy kicsit, mert 

megérzik rajta, hogy több, nemesebb, mint Ők. Nem véletlen, 

hogy éppen a gyerekeket - akik ösztönösen megérzik a jót, a 

tisztát - szinte vonzza magához a rideg, szigorú "öregember":. 

"A gyerekek és kislányok gyakran kijönnek és kíváncsian, rész-

véttel bámulnak meg," 

Mlszall belső egyensúlyának megtalálását mutatja az az 

intim személyes viszony le, amely s főhőst Anjutával összekö-

ti: "A leányka vidáman, boldogan pislog a ragyogó délutáni 

napfényben, kezecskéjét nyújtja Anjuta falé, ml pedig megál-

lunk, és együtt simogatjuk meg a* aranyos kislányt." örökre 

beteljesületlen ezerelem marad ez, mégie kapcsolatukban érez-

zük az emberi összetartozós erejét. Mindezek az értelmes, 

személyes kapcsolatok, amelyek Mlszailt e többi emberhez fű-

zik, igazolják számára, hogy felfogása helyes, hogy türelmes-
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sége nem vqlt hiábavaló, hogy valóban nem múlik el semmi hiá-

ba, hogy valóban értelmes az élet. 

Azonban ez a harmónia, amely Miszail életét az elbeszé-

lés végén kitölti, szomorú harmónia. A "Menyasszony" c. Csehov-

elbeezélé88el szemben ez a szomorúság abból adódik, hogy Mi-

száll semmi újat, semmiféle "megváltó" változást nem vár az 

élettől, elfogadja olyannak, amilyen, ellentétben Nagyával, 

aki elhagyja a várost, és reményekkel telten kezd új, mozgal-

mas életet, bár megtartja magában mindazt, ami múltjában ér-

telmes és fontos, Áz újrakezdés lehetőségének a reménye az, 

ami az "Életem" c. elbeszélés végén hiányzik, ez a hiány teszi 

szomorúvá az elbeszélést. 

Értékrendbeli kOlönbséget a két főhős magatartásmódja 

között mégsem tehetünk, hiszen mindkét esetben lírai érvényű 

hőssel találkozunk, a két magatartási formát tehát egyenérté-

kűnek kell tekintenünk, A magatartásuk közötti különbség csu-

pán abból adódik, hogy mig Nagya, az aktív személyiségkialaki— 

tási út követője bízik abban, hogy az életében véghezvitt 

változtatáseal képes továbbhaladni ez önmegvalósltáe útján, 

addig Miszail, a passzív út képviselője, elsősorban nem a tet-

tek erejében reménykedik. Ő, amikor ezt mondja, "nem múlik el 

semmi", elsősorban arra utal, hogy múltunktól abszolút mér-

tékben sosem léphetünk ki, környezetűnket, egykori önmagunkat 

büntetlenül nem tagadhatjuk meg, bármit cselekszünk le. 


