
Csehovnak, az orosz írónak nevét
szerintem még az utca embere is
ismeri, még ha nem látta is szín-
házban a Három nôvért vagy a Cse-
resznyéskertet, vagy nem olvasott is
az irodalmi klasszikustól. Azt vi-
szont bizonyára nem sokan tudják,
hogy az 1860–1904 között élt An-
ton Pavlovics Csehovnak orvosi
végzettsége volt. Az egyetem el-
végzése után dolgozott is orvosként Moszkvá-
ban, de hamarosan szakított munkájával, mert
írásaival egyre nagyobb sikereket ért el. Elbeszé-
léseibôl, regényeibôl, színmûveibôl világosan ki-
tûnik, mindig foglalkoztatták a test és a lélek be-
tegségei, az orvosi pálya, az orvos-beteg viszony.
Írói pályájának alapanyaga az orvosként megis-
mert emberi szenvedés. Egyik novellájának cí-
me: A 6-os számú kórterem. Segítôkészsége is
megmaradt – amikor már világhírû író lett, egy
járvány alkalmával önként jelentkezett vidéki
orvosi szolgálatra. Betegségét és korai halálát
feltehetôen orvosi mûködésének köszönhette.
Ennek során fertôzôdhetett meg a tüdeje, ami
súlyos tüneteket tartott fenn, noha anyagi hely-
zete megengedte, hogy számos nyugati gyógy-
intézetben kezeltesse magát. A tuberkulózis el-
len azonban akkor még nem volt hatékony
gyógyszer, s végül 44 évesen a németországi fe-
kete-erdôi Badenweiler fürdôvároska tüdôsza-
natóriumában érte a halál.

Vitán felül áll, hogy Csehov legmaradandóbb
alkotásai színpadi mûvei. Nagy sikerû elôadása-
ikra 1898-tól a moszkvai Mûvész Színházban ke-
rült sor, a nagy Sztanyiszlavszkij (1863–1938) ve-
zetése mellett. Magánéletének jelentôs változása
is e színházhoz fûzôdik. Megismerte a feltûnôen
szép fiatal színésznôt, Olga Leonardovna Knip-
pert, akivel 1901-ben házasságot kötött. A min-
denki által Oljának nevezett mûvésznô ekkor 31
éves volt. Végül 55 évvel élte túl az írót. Soha
nem ment férjhez, és hosszú kalandos életében
bel- és külföldön mindvégig nagy átéléssel alakí-
totta a Csehov-szerepeket. Ereiben egy csepp
szláv vér sem folyt. Csehov a „kis lutheránusom-

nak” nevezte. A Knipperek Saar-
brückenbôl származtak, és a XIX.
század közepén kellô vagyonra tet-
tek szert Oroszországban. Olja báty-
ja mint vasútépítô mérnök az állam
számára egész életében nélkülözhe-
tetlen ember volt. Három gyermeke
közül kettô, a világhírû filmszínész-
nô Olga Csehova és a zeneszerzô és
hírszerzô Lev Knipper fordulatos

életutat jártak be.
A szereplôk bemutatása Misa Csehovval foly-

tatódik. Az 1891-ben született férfiú apja Alek-
szandr Csehov, az író bátyja volt, vagyis Anton
Csehov unokaöccsérôl van szó. Misa nem lett
igazán híres ember, csapongó életét szélsôséges
szenvedélyek, az alkoholizmus és a szerelmek
határozták meg. Misa mindenáron híres színész
akart lenni, már fiatalon a moszkvai Mûvész
Színházban lépett fel. 1914-ben titokban össze-
házasodott az akkor 17 éves Olga Knipperrel,
vagyis Olja néni unokahúgával. Így a Csehov és
Knipper család még egy ponton kapcsolódott
össze. 

1916-ben már meg is született Olga és Misa le-
ánygyermeke, Ada. A fiatalasszony hamar kiáb-
rándult fiatalkori szerelmébôl, nem tolerálta ál-
landó részegeskedését és a háború végeztével
hamarosan elhagyta hazáját és családját. Miután
Olga Moszkvában már kisebb szerepeket játszott
filmekben, a német fôvárosban azonnal bekerült
a háború után gôzerôvel dolgozni kezdô film-
gyártásba, noha alig tudott németül. Már 1921-
ben hatalmas sikert aratott elsô filmfôszerepé-
ben. A némafilm sztárja lett, „Die Tschechowá”-
nak nevezték. 1923-ban hat (!) filmet forgatott,
közte a Pagodát, amely producerként elsô saját
filmje volt. Amikor már kellô német nyelvtudás-
ra tett szert, színpadon is fellépett. Olga Cseho-
va naplója és a német, valamint szovjet kémszol-
gálatok fellelhetô iratai sem adnak egyértelmû
bizonyítékokat az ezután történtekre. 1933 körül
mutathatták be Hitlernek. A kancellárról köztu-
domású, hogy nagy filmrajongó volt (hasonlóan
„kollégájához”, Sztálinhoz). Többen panaszkod-
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Életsorsok Csehov kolléga családjában

Adolf Hitler és Olga Csehova



tak a náci vezérkarból, hogy a Sasfészek vetítô-
termében lepergetett filmek után hajnalig kellett
a Führer értékelését hallgatniuk. Mindenesetre a
náci vezetésnek szüksége volt egy olyan sztárra,
mint Olga Csehova, ezért rendre meghívták (ki
mert volna nem elmenni!) a zártkörû fogadások-
ra. 1936-ban megkapta az „állami díjas színész-
nô” kitüntetést, majd férjhez ment egy belga mil-
liomoshoz. Természetesen csak rövid idôszako-
kat töltött Brüsszelben, mert várták a kamerák.
1936-ban aratta egyik legnagyobb sikerét A kék-
róka címû filmben. Szerepelt René Clair- és Alf-
red Hitchcock-filmben is. A filmcsillag azzal vált
zsarolhatóvá az NKVD számára, hogy sok csa-
ládtagja élt a Szovjetunióban. A szovjeteknek
nyilván nagyon fontosak voltak az Olga Cseho-
ván keresztül a legfelsôbb náci vezetôk szokása-
iról, életmódjáról, kijelentéseirôl folyamatosan
beszerezhetô információk. Berlin elfoglalása
után hónapokra Moszkvába szállították kihall-
gatásokra, majd visszaengedték Berlinbe. Vagyis
a háborús gyôzelem után továbbra is felhasznál-
ták. Berija még 1952-ben is szerzett rajta keresz-
tül információkat, igaz már nem a náci rendszer-
rôl. A nyugatnémet kormányzat 1963-ban és
1972-ben is magas kitüntetésben részesítette.
Utolsó filmjét 1974-ben forgatta. 1980-ban,
nyolcvanhárom éves korában leukémia követ-
keztében halt meg, 

S közben szinte párhuzamos kémtörténetként
zajlott öccsének, Lev Knippernek az élete. A for-
radalom kitörésekor tüzértisztjelölt volt, majd a
fehérek között harcolt egészen 1920-ig. A Krím
félszigeten kialakított hídfôállásból sikerült be-
hajóznia egy evakuáló hajóra, és megmenteni ir-
háját. Az ôt mindig nagyon segítô Olja néni por-
tyázó társulatához 1921-ben csatlakozott Jugo-
szláviában. Jól tudta, hogy ha hazatérne, várná a
Cseka, s nem sok jót remélhetne. Végül a Mû-
vész Színház társulatával 1922-ben tért vissza
Moszkvába, ahol Lenin kegyes engedélyével
folytathatták az elôadásokat. Lev belevetette
magát a zenei életbe, és a komponálást választot-

ta mint életpályát. Érthetô, hogy az egykori
fehérgárdista tisztet a biztonsági szervek
nem tévesztették szem elôl, s nem volt más
választása, mint az együttmûködés, hiszen
tudták, hogy fényes karrierjét éppen meg-
kezdô testvére Berlinben él. Az NKVD irá-
nyításával többször látogatta meg Csehovát
Berlinben.

Engedélyezték csatlakozását a nagy nyugati
túrára induló Mûvész Színházhoz. Lenin és
Dzserzsinszkij eltökélt szándéka volt a Nyuga-
ton élô orosz emigránsok elpusztítása. Lev fel-
adata az emigránsok finom agitációja volt. A tar-
tósan engedélyezett nyugati tartózkodása alatt
lendületesen haladt elôre a zenei pályán, kapcso-
latba került Hindemith-tel is. Visszatérve
Moszkvába az új zenei program elismert aposto-
la lett. Arra is lehet következtetni, hogy „otthoni
feladata” is volt, a Mûvész Színház tagjairól kel-
lett jelentenie. Zenéje lassan átalakult, és a Vörös
Hadsereg számára írt propagandisztikus számo-
kat. A háború alatt, álcázásként egy tánccsoport
tagjaként utaztatták Ukrajnába, hogy a német
ügynökök kiszûrésében segédkezzen. A tartó-
tisztek leírása szerint Moszkva elfoglalásának
veszélye idejében rábízták a város eleste utáni
hírszerzési lehetôségek irányítását. A moszkvai
ütközetet sértetlenül élte túl. Még Iránba is el-
küldték, majd Romániába már a szovjet hadse-
reg politikai tisztjeként érkezett.

Voltak feladatai a háború után is, de hódolha-
tott hegymászó szenvedélyének is, 1947-ben
meghódította az Elbrusz csúcsát. Hamarosan
kegyvesztett lett a mûvészeti életben, de szorgal-
masan komponált haláláig.

Misát színészi ambíciói egyre magasabbra
emelték, 1924-ben már „a Szovjetunió színésze”
volt, de összetûzésbe került a politikai vezetôk-
kel, és szerencséjére megkapott kiutazási enge-
déllyel végleg elhagyta hazáját. Reinhardtnál is
dolgozott Bécsben, aztán Berlinben – volt felesé-
ge – Olga Csehova bevette néhány filmjébe,
majd Párizsba került, ahol Hamletet alakíthatta.
1955-ben Beverly Hillsben hunyt el, miután pél-
dául Gregory Peck és Marilyn Monroe fejlôdését
irányíthatta.

Szegény Anton Csehov soha nem gondolta
volna, hogy közvetlen rokonai a két háború té-
pázta korban ilyen kalandos szerepeket fognak
eljátszani.

DR. GÖMÖR BÉLA
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A Csehov és Knipper család összefonódása
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