
Csehov és Maugham 
a Nyugat kedvenc írói 

Inkább a színdarabírói, ha a folyóirat Figyelő ro
vatát böngésszük, ami egyben a Nyugat-korszak 
(1908—1941) színházi életének remek írásokban 
rögzített hű emlékképe. Ha orvosi hírességeivel 
hivalkodnánk, Csehov nevével kezdenők, aki Tolsz
toj és Dosztojevszkij között nőtt nagy íróvá. Kell-e 
hajmeresztőbb tollforgatói vállalkozás egy szelíd 
tekintetű szemüveges gyakorló orvos részéről, aki
ből hiányzott a Háború és béke szerzőjének te
remtő ősereje, roppant fizikuma és tmessianisztikus 
megszállottsága, vagy a Bűn és bűnhődés Freud 
előtti mélylélektani búvárának kivételes képessége, 
a patológiás zseni csalhatatlan művészi ösztöne? 
A két komor keleti órási között ő a hétköznapi 
kisemberek nagy ábrázolója, a halálraítélt mo
solygók, a trojkán megfagyott muzsikok megörö-
kítője, vagyis önmagába visszatérő görbe vonal
ként egy tüdőbeteg orvos összebékülése a korai 
elmúlással, 

Maugham más írói képlet. Hosszú élet, siker, 
angol praktikum. Shakespeare után csak könnyebb 
műfaj következhet a világot jelentő és jelenítő 
deszkákon, ezt a volt sebész tájanatómiai pontos
sággal tudta. Mértéktartása minőség, ezért sem 
sorolható a bestseller szerzők közé. Ezek után néz
zük, mit nyújtottak ők ketten a Nyugat-olvasó kö
zönségnek, főleg a két világháború között? 

Osehovról cikk a Nyugat hasábjain először 
1919-ben jelent meg, Füst Milán adósságtörlesztő 
igyekezetéből. Egy öregember iratai c. elbeszélé
sére hívta fel a figyelmet, „a világirodalom egyik 
remeikére". Az öregember orvostanár, aki szám
vetést készít a halál előtt. „Nem a gondolatok, nem 
a filozófiai tartalom az, ami megdöbbentő benne, 
hanem az élet utolsó tényei és az ember utolsó ér
zései". Az öreg orvostanárban nem nehéz a fiattal 
Csehovra ismerni, aki halála előtt még elutazik 
nyaralni a tenger mellé egy hotelszobába. Nevelt 
leányával reménye roncsain találkozik, akit közel-
állómak érzett. Mindketten hajótöröttek. Szenti
mentalizmus nélküli szép szomorúság felhőzi be a 
sorokat, ahogy csak Csehov tudott írni. Orvos
tanárról és kocsisról egyformán. Az 1920-as év
folyamban Faludi János ismertette a nyomasztó 
orosz életről valló drámákat, a cári bürokrácia 
hálójában vergődő kisemberek reménytelen sor
sát. A reeenzor szerint Csehov színpadi műveiben 
a konfliktus nem ember és ember, hanem a pasz-
szív személy és az aktív külvilág között létezik, 
így az egyén esélye behozhatatlanul hátrányos. 
Faludi szavaival „amit a drámaíró Csehov hozott, 
az egy drámai típusnak a (megalkotása volt, a va
laha tehetséges, intelligens, összetörött, rezignált 
emberé, akit az élet és a világ legyőzött". A Víg
színház 1922Hben mutatta be a Három nővér c. da
rabját. A cselekmény. eseménytelenül csehovi. Há
rom moszkvai árva lány lekerül egy helyőrségi 
városba, ott pártában maradva öregszeneik meg. 
A férfiak, Versinyin ezredes, Csebutikin, a része
ges katonaorvos, Andrej, a vidékre szakadt tehet
séges, tipikus oblomovök, azaz öngyötrő „felesle-



ges emberek". Nézzük, mit ír Kosztolányi a darab
ról. „Csupa jelikép. Mert az emberek — imég az 
oroszok sem — beszélnék így, a valóságot egy 
nagy költő hazudhat ja ilyen tömörnek, ilyen nagy
szerűnek, a legnemesebb realizmus bűvös eszkö
zeivel. A férfiak nem dolgoznak és boldogtalanok, 
de a nők dolgoznak és ők is boldogtalanok. Min
denki boldogtalan, az élet nem adhat mást." Az 
irracionális szenvedélyek- és szenvedésektől bor
zadó Kosztolányit, a francia racionalizmus hívét 
ennyire lenyűgözte Csehov művészete. A következő 
esztendőben (1923) az Ivanov került vígszínházi 
bemutatásra. Ivanov tüdő vészes feleségét akarja 
otthagyni egy másik nőért, de határozni gyönge, 
gyöngének határozott és végül a halál önkéntese 
lesz. A színdarabról ezúttal orvosvégzettségű író, 
Földi Mihály tudósít. Szerinte Csehov a kesernyés 
csalódás és édes halál költője, „az irodalom Csaj
kovszkija". Alakjai élhetetlenül is élnek „amint
hogy él Csehovnál mindem. Vonagló, halálos életet, 
méltót egy tüdővészes orvos-íróhoz, aki már hu
szonöt éves korában tudta, hogy alig húsz év múl
va eltávozik az élők sorából s élete műve minden 
körülményék között csak torzó maradhat". A torzó 
talán túlzás, de különösen a Csajkovszkij hason
lata találó. A Cseresznyéskert bemutatása szintén 
a Vígszínház bravúrja. A széthulló boldogtalan 
világ kap itt pasztellszínt. Földi Mihály soraival 
„a passzivitásnak ez a hőskölteménye, a mulandó
ságnak és melankóliának ez a halálosan tiszta dala 
foglyul ejti a szívet." A nagy író utolsó színpadi 
műve. Még nem sejthető, hogy ez a dekadens világ 
aknákon tántorog, s a Csehov halála utáni, 1905-ös 
évben már robbanás fogja megrázkódtatni. Az is
mertető sem utal rá, 1924-ben megelégedhetünk a 
klasszikus orosz szerzők megszólaltatásával. A Si
rály az utolsó Csehóv-dráma, amelyről Schöpflin 
Aladár ír lírai méltatást. „Mindenki sirály, arra 
született, hogy fennen szárnyaljon a derült tiszta 
magasságban és puskagolyótól találva hull alá a 
földre, hogy kitömött, élettelen szobadísz legyen 
belőle" (Nyugat, 1930. 240. o.). Forgács Rózsi ka
maraszínháza is megpróbálkozott főleg Gogol és 
Csehov egyfelvonásos darabjaival, igaz, olykor fe
lemás módon, pl. orosz inghez pesti pantalló, az 
eredmény Nagy Lajos szerint tizenhárom néző. 
1930 után már nem olvashatunk Csehov-darabról. 
A Nyugat szellemére vet fényt, hogy Dosztojevsz
kij, Csehov és Tolsztoj után Gorkij, Ehrenburg, 
Solohov következték, az irodalmi folyamatosságot 
bizonyítandó. A kor tragédiája, hogy az orvos Bul
gakov nem kerülhetett közéjük. 

W. Sommerset Maugham személyét (bizonyára 
tévedésből) amerikai szerzőként ismertette Ka
rinthy Frigyes, az Eső Magyar Színház-beli bemu
tatója alkalmából, 1925-ben. Ismert, hogy a short 
story nagymesterének életművét mennyire tarkít
ják az egzotikus keleti motívumok. Az Eső össze
verődött embereik tragédiája. A semmittevésben 
kitárulkoznak a szívek, van pap és prostituált, van 
hit és hitetlenség, van doktor, aki fölényesen nézi 
a sárbaragadtak vergődését. Karinthy szerint új
donság a nő öntudatos lázadása az egyház zsar
noki gőgje ellen, amely a hittérő meghasonlásával 
végződik. Előbb amerikai, majd óvatosságból az 

általánosabban értelmezhető angolszász szerzőt em
líti, aki nem tudni, „magától jutott-e idáig, vagy a 
freudizmus kényelmes bányaliftjein szállt alá", 
amikor a lelkek geológiai rétegezettségében pozi
tív analízist igyekszik végezni. Egy józan angol
szásztól — úgymond — már ez is [méltányolandó 
ritkaság. A Ne váljunk el! c. vígszínházi vígjáté
kát ismét Földi 'Mihály méltatja, azt Schöpflin 
nagy sorozata követi. A levél című drámáját 1927-
ben vitték színpadra. Gyarmaton játszódó történet 
ez is, krimi, amely revolverlövésekkel kezdődik. 
Egy lady hat golyóval megöli hűtlen szerelmesét, 
majd önvédelemre hivatkozik. Csak az ügyvédjé
nek gyanús, hogy az önvédelemhez miért kell fél 
tucat lövés. A bizonyító bűnjelet egy kínai keres
kedő ajánlja fel szép summáért, levél formájában, 
amelyből kiderül a találkára hívó tartalom. Az 
ügyvéd megszerzi a levelet, de nem szolgáltatja ki 
a hatóságoknak. Üj konfliktus a férj és feleség 
között, a végén bűnbánattal és megbocsátással 
Schöpflin szerint „csak épen annyira csiklandozza 
meg a közönség idegeit, amennyire okvetlenül mu
száj, hogy a nézőtér érdeklődését a színpadra szö
gezze". Az ördög sarkantyúja c. regényét ugyan
csak a jeles kritikus elemzi, a tőle megszokott ele
ganciával. Maugham egyik legismertebb műve, 
Striökland, a főszereplő iművészzseni, Gauguin ro
mantikus alakjáról mintázott. A civilizációtól meg
csömörlött londoni tőzsdeügynökben felébred a 
piktori elhivatás érzése, Tahiti szigetén köt ki, akár 
akiről mintázták. Vitathatatlanul sikeres regény, 
az idő eddig nem fogott rajta. A szent láng (Nyu
gat, 1930.̂  509. old.) szintén krimi, Schöpflin sze
rint a színpad matematikusa „kétismeretlenes 
egyenletet old meg", balesetet szenvedett férfi 
plusz asszonyi hűtlenség, hűtlenség plusz gyilkos
ság, a végén minden megoldódik. Szólhatnánk még 
a többi, Nyugatban ismertetett drámáról (A ke
nyérkereső, Körben, Asszony és az ördög), Mau
gham munkásságát azonban nem kell felfedez
nünk. Csak annyira, amennyire a címben ígértük. 

Ha róluk írunk, okvetlenül kell-e évfordulói 
alkalmat keresnünk? Egyáltalán nem. Ha igen, ak
kor a negyvennégy évet élt Csehov százhúsz éve 
született, a kétszer annyi időt megért Maugham 
tizenöt esztendeje hunyt el. Alkottak ad glóriám 
scriptorum et medicorum. Szállási Árpád dr. 


