
UTÓSZÓ CSEHOV „ARANYOS!” CÍMŰ ELBESZÉLÉSÉHEZ 
 

Mózes IV. könyvében mély értelmű történet olvasható. Bálák a moabiták királya 
magához hivatta Bálámot, hogy megátkozza az országa határaihoz közeledő zsidó 
népet. Bálák gazdag ajándékot ígért, s Bálám engedett csábításának, és elindult 
Bálákhoz. Útközben azonban megállította egy angyal, akit Bálám nem látott, de a 
szamara igen. E föltartóztatás ellenére, Bálám megérkezett Bálákhoz, és vele együtt 
felment a hegyre, ahol már készen állt az áldozati oltár a leölt borjakkal és juhokkal, 
az átok céljára. Bálák átkot várt, Bálám azonban ehelyett megáldotta Izrael né- pét. 

„23. fejezet, 11. És monda Bálák Bálámnak: Mit cselekszel én velem? Hogy 
megátkozzad ellenségeimet, azért hoztalak téged, és ímé igen megáldád őket. 

12. Ez pedig felele és monda: Avagy nem arra kell-é vigyáznom, hogy azt 
szóljam, amit az Úr adott az én számba? 

15. Monda ezután néki Bálák: Kérlek jöjj velem más helyre ... és átkozd meg őt 
onnét nékem.” 

Elvitte egy másik helyre, ahol szintén áldozati állatokat készítettek elő. 
Bálám azonban átok helyett ismét áldást mondott. 
A harmadik helyen is így történt. 
„24. 10. És felgerjede Báláknak haragja Bálám ellen és egybe- üté kezeit és 

monda Bálák Bálámnak: Azért hívtalak téged, hogy átkozd meg ellenségeimet; és 
ímé igen megáldottad immár három ízben. 

11. Most azért fuss a te helyedre. Mondottam vala, hogy igen megtisztellek 
téged; de ímé megfosztott téged az Úr a tisztességtől.” 

És Bálám eltávozott, s nem kapta meg az ajándékot, mert átok helyett 
megáldotta Bálák ellenségeit. 

Az, ami Bálámmal történt, igazi költő-művészekkel is igen 
gyakran megesik. A költőt elkápráztatja Bálák ígérgetése - a népszerűség vagy a 
saját hamis, mások sugallta véleménye és nem veszi észre még az útját álló angyalt 
sem, melyet a szamara meglát, és átkozni akar, de azután mégis áldást mond. 

Ugyanez történt Csehovval, egy igazi költő-művésszel, amikor az Aranyos! című 
bájos elbeszélését írta. 

Az iró nyilván ki akarta gúnyolni ,,Aranyos”-t, ezt a megítélése (de nem szíve) 
szerint szánalmas teremtést, aki hol Kukinnal együtt aggódik a mulatója miatt, hol a 
fakereskedésbe temetkezik belé, vagy az állatorvos befolyására a gyöngykór elleni 
küzdelmet tekinti a legfontosabb feladatnak, végül pedig belemerül egy nagy sapkát 
viselő, kicsiny gimnazista nyelvtani problémáiba és érdeklődési körebe. Nevetséges 
Kukin vezetékneve, nevetséges a betegsége és a halálát hírül adó távirat is, 
nevetséges a méltóságteljes fakereskedő, nevetséges az állatorvos, nevetséges a 
fiúcska, de ttom nevetséges, hanem szent és csodálatos „Aranyos” lelke, aki képes 
egész lényét odaadni annak, akit szeret. 

Úgy gondolom, hogy az Aranyos! írása közben a szerző elméjében, de nem a 
szíveben, homályos kéj) lebegett a művelt, tanult, ónálló, új nőről, aki a férfival 
egyenjogú és nem dolgozik nála rosszabbul, sőt talán jobban a társadalom haszna 
érdekében, arról a nőről, aki felvetette és napirenden tartja a nőkérdést; és amikor 
az író belefogott az Aranyos!-ba, azt akarta megmutatni, milyennek nem szabad 
lennie a nőnek. A közvélemény Bálákja felszólította Csehovot, hogy átkozza el a 
férfinak hűségesen engedelmeskedő, gyenge, műveletlen nőt, és Csehov felhágott a 



hegyre, elhelyezték az áldozati borjakat és juhokat; de amikor a költő beszélni 
kezdett, megáldotta azt, amit el akart átkozni. Megáldotta az egész műből sugárzó 
csodálatos, derűs komikum ellenére, én legalábbis nem. tudom könny nélkül olvasni 
e bámulatos elbeszélés egyes részéit. Megható az a leírás is, hogy az asszony milyen 
roppant önfelaldozoan szereti Kukint és mindazt, amit Kukin szeret, s ugyanígy 
szereti a fakereskedőt, az állatorvost is; s még meghatóbb az, mennyire szenved a 
magára maradt terem tés, amikor nincs kit szeretnie, s végül, a női és anyai érzés 
teljes erejével (melyet közvetlenül nem tapasztalhatott) egy jövendő emberpalánta, 
egy nagy sapkás kis gimnazista imádatának szenteli magát. 

A szerző akaratából szereti a nevetséges Rutint, a jelentéktelen fakereskedőt és a 
kellemetlen állatorvost, a szeretet azonban nem kevésbé szent attól, hogy tárgya 
Kukin vagy pedig Spinoza, Pascal, Schiller, és tárgya éppoly gyorsan változik, mint 
„Aranyoskánál, vagy egy egész életen keresztül ugyanaz. 

Valamikor régen olvastam a Novoje Vrernjá-bán At úr kitűnő tárcáját a nőkről. A 
szerző ebben az írásban egy kiválóan okos és mély gondolatot fejtett ki. „A nők — 
állapítja meg — igyekeznek bebizonyítani nekünk, hogy mindazt meg tudják tenni, 
amit mi férfiak. Én nemcsak nem vitatom ezt - mondja a szerző hanem kész vagyok 
elismerni, hogy a nők meg tudják tenni mindazt, amit a férfiak tesznek, sőt talán 
még jobban is; a baj csak az, hogy a férfiak semmi olyat nem tudnak tenni, ami 
közel jár ahhoz, amire a nők képesek.” 

Igen, ez kétségtelenül így van; s ez nemcsak a szülésre, a szoptatásra és a 
gyermek kezdeti nevelésére vonatkozik, hanem a férfiak azt a magasabb, nemesebb 
és az embert Istenhez legközelebb hozó dolgot — a szeretetet, a szeretett lénynek 
való teljes odaadast — sem tudják művelni, amelyet a derék nők olyan jól és 
természetesen műveltek, művelnek és fognak művelni. Mi történnék a világgal, mi 
történnék velünk férfiakkal, ha a nőkben nem volna meg ez a tulajdonság és nem 
érvényesítenék? Orvosnők, távirász- nők, ügyvédnők, tanult bábák, írónők nélkül 
megvagyunk, de anyák, társak és segítő vigasztaló asszonyok nélkül, akik a férfiban 
mindazt szeretik, ami benne a legkülönb, és észrevétlen befolyással felszínre hozzák 
és fenntartják benne mindezt a legkülön- bet — ilyen nők nélkül rossz volna az élet a 
világon. Nem lett volna Mária és Magdolna Krisztus mellett, sem Clara Assisi Ferenc 
mellett, sem a duhoborcok mellett az asszonyaik, akik nem tartották vissza férjüket, 
hanem támogatták őket az igazságért szenvedett mártíromságukban, sem a sok ezer 
névtelen, de nagyszerű — mint minden köznapi — asszony, áld vigasztalta a 
részeges, gyenge, züllött férfiakat, hiszen ezeknek szükségesebb a szerelem vigasza, 
mint bárki másnak. Ebben a szerelemben, akár Kukin, akár Krisztus felé szálljon, a 
nő ereje a mindenek felett való és pótolhatatlan. 

Bámulatos félreértés az egész úgynevezett nőkérdés, amely - 
- mint mindenféle ízetlenség — a nők, sőt a férfiak többségét is magával ragadja! 

„A nő tökéletesedni akar” — mi lehet ennél jogosabb és igazságosabb? 
De hiszen a nő feladata, rendeltetésénél fogva, más, mint a férfié. S ezért a női 

tökéletesség eszményképe nem lehet ugyanaz, mint a férfié. Tegyük fel, nem tudjuk, 
rni ez az eszménykép, de mindenesetre kétségtelenül nem azonos a férfi 
tökéletesség ideáljával. Manapság pedig a férfi-eszménykép elérésére irányul annak 
a divatos nőmozgalomnak az egész nevetséges és fonák tevékenysége, amely 
jelenleg annyira megzavarja a nőket. 

Attól félek, hogy az Aranyos! írása közben Csehov e félreértés hatása alatt állott. 
Mint Bálám, átkot akart szórni, a költészet istene azonban megtiltotta ezt és 



áldást parancsolt rá; ő pedig megáldotta, és önkéntelenül olyan csodálatos fénybe 
burkolta ezt a kedves lényt, hogy örökre példaképe marad annak, ami a nő lehet 
azért, hogy maga is boldog legyen és boldoggá tegye azokat is, akikkel a sors össze-
hozza. 

Ez az elbeszélés azért olyan nagyszerű, mert ösztönösen így sikerült. 
Kerékpározni egy lovardában tanultam, ahol hadosztályok fölött szoktak szemlét 

tartani. A hodály túlsó végében egy hölgy tanult biciklizni. Ügyeltem rá, hogy meg ne 
zavarjam a hölgyet, s figyelni kezdtem. És miközben elnéztem, akaratlanul mindjob-
ban közeledtem hozzá, s bár ő észrevette a veszélyt és sietve eltávolodott, én 
nekimentem és feldöntöttem, vagyis éppen az ellenkezőjét tettem annak, amit 
akartam, s csupán azért, mert fokozottan figyeltem rá. 

Ugyanaz történt Csehovval: csalt megfordítva: Aranyost le akarta bukfenceztetni, 
de költészetének fokozott figyelmét irá- i nyitotta rá, és így fölemelte. 


