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A Csehov-divat és a Ványa
bácsi

Nálunk is, de világszerte is Csehov-hullám
söpör át a színpadokon. Sokféle okot
lehetne felsorolni, mely mind
megmagyarázná az orosz mester szín-padi
és nemcsak színpadi divatját. Az egyik ok
nyilván az, hogy Csehov drámái - egyszer
Hemingway utalt erre - azért az első
modern drámák, mert egyedülállóan
kétszólamúak. Kétszólamúak, és mindig a
második szólam, a szubdominánsnak tűnő
a mélyebb, az igazibb, s az első szólam
pusztán felszí-ni. S épp ezért okként lehet
megjelölni azt, hogy a színpadon ma senki
sem meri vagy nem akarja elmondani
domináns-ként azt, ami domináns, de
mégis el akarja mondani, s így
szubdominánsként elmondhatja.

A második ok az lehet, hogy Csehov
nemcsak ebben az értelemben a modern
dráma kiindulópontja, hanem majd-nem
közvetlenül is tudja ábrázolni a rutinba
fordult elöregedett és a rutint megvető
avantgardot. Nemcsak két színpadi alakban
van ez megfogalmazva, két íróéban, a
Sirály című drámában, hanem szinte
minden Csehov-műben megfogalmazódik a
rutin és a teljesen újat akarás ellentéte.

De legfontosabbnak a harmadik okot

Csehov: Ványa bácsi (Madách Színház Kamaraszínháza). Huszti Péter (Asztrov) és Schütz Ila (Szonya)

mértékkel méretnek - a történelem-ben.
Alighanem a felsorolt három mozzanat
együtt, de különösen az utolsó járul hozzá
ahhoz, hogy Csehovból napjainkban ismét
divatszerző legyen, mert Csehov volt az,
aki megértette az Eilert Lövborgok
gyengeségét, a Solnessek zuhanását és a
Werle Gregersek komikussá válását.
Furcsa dolog, hogy egy drámaírási
folyamat betetőzője és egy új dráma
nyitánya ugyanabban a szerzőben
realizálódjon, de ez a furcsa dolog történt
Csehovval, s ezért tiszteleg Csehov előtt a
fiatalabb és idősebb színházvezetés és
rendezői gárda, színész és néző egyaránt.

Mert mi marad a tehetségek temetése
után? lbsennél még szabályosan eltemették
őket, még határozottan komikussá
válhattak vagy belehaltak abba, hogy
feladatukat csak külsődlegesen teljesí-
tették, de elbúcsúztak az élettől. Csehovnál
már más helyzet van. Csehovnál
megmaradnak, élők vagy ha nem is élők,
akkor is létezők, megmaradnak tűrni,
folytatják azt a nyomorúságot, amelyben
eddig is tevékenykedtek - a tűrés mint
tevékenység és a tevékenység mint tűrés, a
vegetálás mint élet-folyamat, az
életfolyamat mint vegetálás, a
gondolattalanság mint ész és az ész mint
gondolattalanság - ez marad utánuk és
bennük.

A csehovi figurák tehát élnek. Illetve a
már alig élő figurák a színpadon életre
kelnek, s ott a színpadon ássák el mind-azt,
ami múltjukban érték volt. Mindből valami
lehetett volna. És mindből semmi sem lett.
Mindannyian a fényes szelek
nemzedékéhez tartoztak abban az
értelemben, hogy azt gondolták: meg lehet
majd fordítani az egész világot. S a világ
nem fordult meg, jár tovább csikorogva
unalmas kerekein, és velük csikorognak
már az emberek - s unatkoznak is.
Csehovnak volt egyszer egy novellatémája,
mely egy fiatal tanítónőről szólt volna. Ez
a tanítónő a felvilágosodás hirdetőjeként,
darwinistaként az értelem fáklyájaként
ment az orosz faluba. Meg akarta
változtatni ott a világot. S csupán egy
évtized múlt el, a lány huszonnyolc éves
lett, s még mindig nem ment férjhez. Ekkor
macska-lábat főzött ki, maga mögé dobta
éjjel tizenkettőkor a folyónál, s elmormolta
a varázsigéket, mert a kiszemelt férfi
szerelmét el akarta nyerni.

Minden Csehov-hős ilyen tizennyolc
évesen, s ilyen néhány évtized múlva.
Telítve van jó szándékkal, mindaddig,

tartom. Azokban a társadalmakban, és az a
generáció hozza elsősorban Csehovot,
mely önmagával is elégedetlenül, önmagát
is kritizálva - de ezáltal a társadalmat is
bírálva - Csehovot játszik. Azért játszik
Csehovot, mert Csehovnál a vágyak
szépek, a tervek gyönyörűek, a tehetségek
elvileg megvannak, és végül mindezek
elfoszlanak - valahova a sem-mibe. Senki
az egész világirodalomban meg nem
közelítette a szépségek és az emberi
tartalmak ama temetőjét, amelyet Csehov
rajzolt meg. Ami emberi tartalom
elképzelhető, az írótól, a test-véri érzésen
keresztül a képzőművész tehetségig, az
esztétáig és a színészig, az mind felvonul a
csehovi drámában, és minden tartalom
elvész, pusztul, semmivé lesz.

Látszatra tehát a Csehov-hullámban egy
nemzedék búcsúzik. Az a nemzedék
búcsúzik vagy azt búcsúztatják, mely-ben
mindezek az emberi tulajdonságok néhány
évtizeddel ezelőtt - Ady szavával élve -
felhorgadtak, és mely úgy látja, hogy
képességeinek temetője, dísz-temetése a
csehovi dráma. De többről is szó van.
Arról, hogy nemcsak ez a nemzedék érzi
úgy: furcsa vígjátéki, de melodramatikus
búcsút kell venni mind-attól, amit
tehetségnek tartottunk, mert a tehetség
kiteljesedése, kibontakozása számára nem
érett meg az idő, és már nem is fog
megérni soha. Lemondó, ugyanakkor
önkritikus és társadalom-kritikai búcsú ez
együtt. Emberek, akikben elvontan volt
meg a tehetség, vagy akikben elvontan
szunnyadoz - könnyűnek találtattak, és
most csehovi



Jelenet a Madách Színház Kamaraszínháza Ványa bácsi-előadásából (Iklády László felvételei)

amíg fiatal, és macskalábbal varázsol már
néhány év leforgása után. Ez a Csehov-
hősök tragédiája, komédiája, komiko-
tragédiája s egyúttal aktualitása is. Mert
mindenki, aki Csehovnál fellép, nem
melodramatikus alakká válik, hanem
komikotragikussá. Még messze van ez a
későbbi dramaturgia tragikomikumától,
mondjuk Dürrenmattétól, de megelőzi azt
és közvetlen elődje annak. A ko-
mikotragikus figurák néhány évtized
múlva fognak tragikomikussá fordulni, de
a komikotragikus figuráknak még
nincsenek valóságos maszkjai, még ere-
detiek, még önmaguk érzik azt, hogy mi
bennük a komikus, még átszenvedik a
tragédiájukat, s ezért nagyon is hason-
lítanak a mai emberre, főleg ha az ér-
telmiségi, vagy ha nyugdíjas (nahlebnyik,
mint a Ványa bácsi egyik figurája), akkor
szinte kísértetiesen fölélednek a mai
életben Csehov alakjai.

S mindehhez hozzájárul a csehovi
dramaturgia valami hallatlanul bölcs és
fegyelmezett szigora. Szinte az ókori drá-
mák belső fegyelmével és külső formai
zártságával rendelkeznek ezek a Csehov-
darabok. A miliő annyira meg-határozó,
mint Ibsennél, ahol a rosmeri lovak éppen
úgy meghatározó erők, mint ahogyan
Csehovnál a cseresznyéskert vagy a birtok
vagy a tóparti színpad. És zárt a Csehov-
dráma abban az értelem-ben is, hogy
mindig szerepelteti a kart,

a kórust, még ha nem is kórus formában,
de mindenütt ott van a kórus, mely
megnyilatkozik, és elmondja a véleményét
azokról a nagy összeütközésekről, a nagy
önsajnálatokról, melyek a darabban
lejátszódnak. A Ványa bácsiban például
ilyen kórus a dajka, aki megjegyzi, hogy
„elgágogják magukat a gúnárok, s azután
csönd lesz", majd máskor azt mondja a
nahlebnyiknek, a kegyelemkenyéren élő
ellenkórusnak: ,,Haj-csiba kéne menni."

Egyszóval minden, minden indokol-ja
azt, hogy a színpadok elővegyék
Csehovot, hogy a nagy békefolyamat
kiábrándulása után világszerte Csehov le-
gyen a vezető szerző, hogy a felszaba-
dulás utáni első generáció búcsúja Csehov
nevében hangozzék el, és hogy végül is
egy rendkívül zárt, rendkívül pontos
drámát és dramaturgiát lehessen föl-
használni a színpadi alkotáshoz. S ha
mindezek együtt már önmagukban is
meghatározók, akkor ehhez csak járu-
lékként kapcsolódik az a félelem, mely
napjainkban mindenkit elfog, hogy még a
meglevő tehetségek is a csehovi sor-sok
útjára kerülnek, s ezt a félelmet, ezt a
horrorszerű rémületet is ki akarják fejezni
a Csehov-előadások világszerte.

Annak ellenére, hogy most a Csehov-
divat okait felsoroltuk, mégsem fogunk
foglalkozni mindazokkal a Csehov-
előadásokkal, melyek napjainkban

a magyar színpadon újak. Ezt azért nem
tesszük itt, mert nyilvánvaló, hogy az
egyes bemutatókkal mások foglalkoznak
majd. Témánk a Madách Kamarában
bemutatott Ványa bácsi. S ez a darab
nagyon jól is illik a Madách Kamarához,
melyet fölújítás után a Ványa bácsival
nyitottak meg. A genius loci körülbelül
ezt; a színvonalat sugallja, és a felújított
színházban elvileg a Ványa bácsi
könnyedén otthonra találhatott volna.
Hiszen a Ványa bácsi is arról szól, hogy
miként akartnak emberek megújulni, mi-
ként próbálják meg utolsó lehetőségeiket,
és miként omlanak ezek az utolsó
lehetőségek szükségszerűen össze. Tehát
a megújult színház a megújítás problé-
máját tűzi napirendre, s ez akkor is pár-
huzam, ha a Ványa bácsiban a megújítási
kísérletek csődbe mennek. Természetesen
a színházban - vagyis az épületben - nem
ez történt.

S a rendező is a legkiválóbb Csehov-
rendezők közé tartozik, aki még nem
Csehovot is Csehovra tud rendezni, aki-
ben úgy él Csehov és a korai Gorkij
világa, hogy ennek alapján értelmez át
számos más darabot, más gondolatot is
Ádám Ottó. S Ádám Ottó Csehov-
rendezése ezúttal is majdnem tökéletesen
megfelel azoknak az elveknek, melyek
helyesnek bizonyultak régebben őnála is,
és általában a legjobb Csehov-rendezések
éppen ezeken az elveken ala-



pultak. Ez azt jelenti, hogy elfogadja:
Csehov komikotragédiát ír, tehát egyál-
talán nem baj, sőt, kívánatos, hogy egyes
jelenetek komikusak legyenek, és a
komikum játsszék át a tragikumba. Ezt
Ádám Ottó tökéletesen érti, és különösen
érti azt, hogy ez a komikotragédia
önironikus, s csak egy-egy pillanatban
csap át a szatírába. A szatíra szélén
táncolás Ádámnál ténylegesen sikerül,
mert hiszen Szerebrjakov professzor egész
magatartása, önsajnálata és önsajnáltatása,
ügyintézése, mely előadás-formát nyer,
magatartása, mely színpadias alakot ölt
stb. mindenütt érinti a szatírát, de csak az
érintőn van.

Elvileg tehát Ádám Ottónál jobban
aligha rendezhetné meg valaki a Ványa
bácsit. Minden egybevág. A Madách Ka-
maraszínház a maga hagyományaival,
Ádám Ottó a nagyon józan Csehov-felfo-
gással, s az a színészi gárda, amely már
Csehovban és Csehovon túl is azt bizo-
nyította: képes összetett játékra. Képes
tehát arra, hogy egyszerre több szólamban
jelenítsen meg alakokat, hogy az említett
szatirikus borotvaélen remekül járja a
színművészet táncát. S még-is azt kell
mondanunk, hogy a Ványa bácsi előadása
félsiker. S ennek a félsikernek az okára
kell a következőkben rá-mutatnunk.

Már maga Götz Béla díszletterve is
ellentmondásokat kelt a nézőben. Igen, ez
az a díszletterv, mely megadja a szín-padi
teret, ahol nincs szükség átdíszletezésre,
mert a forgószínpad létezésére épül, s
mindenütt a nézőtér felé tágul a
színpadkép. Tehát itt is telitalálat volna a
díszlet, ha egy pillanatra is sikerülne
érzékeltetnie mindazt, amit nem sikerül.
Egy tizenhat szobás birtokról van szó,
mely maga is valamikor szép remények-re
jogosított, és mely, noha rendben tartják,
mégis a sivárság hangulatát sugall-ja.
Erről van szó Csehovnál. Götz díszleteinél
viszont nagyon tág belépőkről szólhatunk,
s ezen kívül gerendák mozgatásáról. A
gerendák persze nagyon jól illenek a
hétszilvafás, sőt, annál gazdagabb fából
készült orosz udvarházhoz. Csakhogy a
színpadon sokkal inkább a szentendrei
camping mellett árusított összkomfortos
faházak (kaphatók a TÜZÉP-nél és az
ERDÉRT-nél) hangulatát idézik, melynek
következtében mindenki azt érzi : az egész
birtok olyan lehet, mint Nyúl Sándor Nap
u. z. sz. lakos birtoka, ahol is tizenöt
négyszög-ölön sárgarépát termel, szabad
idejében, családi fogyasztásra.

Persze a díszlet önmagában nem dönt el
semmit, hanem elsősorban a színészi
játék. És ha csak felsoroljuk a
színészgárdát, akkor máris le kell venni a
kalapunkat. Erre mondják, hogy parádés
szereposztás. Csakhogy a szereposztással
van valami baj. De kezdjük sorjában.
Mensáros László csaknem minden szere-
pében rendkívülit nyújt. Bizonyos dol-
gokban itt is. Felháborodása, öniróniája,
dühe mind hitelesek - csupán egy do-
logban nem hiteles, amiben leginkább
hitelesnek kellene lennie. Ványa bácsi
ugyanis most, tehát a színpadi események
alkalmával szeretné pótolni mind-azt,
amit eddig elvesztett. Az eddigi élete
abban telt el, hogy Szerebrjakov
professzor csodálatában vezette a birtokot,
folytonosan dolgozott, csak hogy el tudja
küldeni a birtok jövedelmét a híres
rokonnak. S most rájött arra: a híres rokon
nem ér semmit, sem nem tudós, sem nem
ember, sem nem gondolkodó, sem nem
hálás - egyszóval Ványa bácsi egész élete
értelmetlen volt. S ha most még az utolsó
pillanatban ez a negyven-hét esztendős
ember megkaphatná a tíz évvel ezelőtt
elszalasztott szerelmet, a most is
gyönyörű Jelenát, a professzor feleségét -
visszaszerezhetné az elveszett élet egy
részét.

Itt tehát a szerelemnek sokkal nagyobb
jelentősége van Ványa bácsi figurájában,
mint a pillanatnyi fellobbanásoknak igen
sok más esetében. S Mensáros mindent
megtesz, hogy ezt a szerelmet, az öregedő
férfiét, a szalmaszálat jelentőt eljátssza, de
eleve lemondással játssza el. Egy
pillanatra sem hisz benne, hogy Jelena
valóban az övé lehet. O maga is komikus
fellobbanás-nak tekinti belülről, s ezért az
alakítás külső formája nem a szalmaszál
után kapkodás, hanem a szalmaszál után
legyintés; a szalmaszál már távol van,
még gondolkodik rajta Ványa bácsi, hogy
utánanyúljon-e, de aztán legyint. Legyint
akkor, mikor Jelenának Asztrov doktorral
való szerelmi jelenetébe lép be, de legyint
akkor is, amikor ő vall Jelenának. Nem
tud megfiatalodni egyetlen pillanatra sem,
s ez az erő hiányzik belőle. Kár, mert
különben minden tökéletes, minden okos
és minden eredeti is az alakításban.

Asztrov doktor a dráma másik kulcs-
figurája, aki szintén szerelmes Jelenába.
Huszti Péter játssza, helyenként szintén
nagyszerűen. Fiatalember, tehetséges
ember volt, s ennek még nyoma is van.
Huszti humora itt is érvényesül, s az ala-
kítás valóban igen összetettnek tűnik.

Arról Huszti nem tehet, hogy ennek az
előadásnak a Jelenájába nem lehet be-
leszeretni. Erről majd később. A hiba az,
hogy Huszti Asztrovja Ványa bácsi
elődjének, a Manónak az alakját idézi
inkább. Tudniillik a két alak között az a
különbség, hogy Asztrov már szintén az
érett csehovi alakok közé tartozik, s
minden tehetség, ami benne volt, minden
álom, ami jogosult volt önmagával
kapcsolatban, belefojtódott az orosz vidék
világának kicsinyességé-be és annak
szimbolikus „tükrébe", az alkoholba.
Husztinál is érezzük, hogy van benne
melankólia, van benne le-mondás. De
Huszti túl józan. Husztiba még bele lehet
szeretni, nemcsak Szonyának, hanem
Jelenának is. Sőt, bárki-nek is. Adós
marad tehát mindazokkal a vonásokkal,
amelyek alapján megértjük, hogy Jelena
búcsút vesz - nem-csak a háztól, hanem
tőle is, és így az ő alakítása, noha
Mensáros alakításának értékeitől nem
marad el, szintén megtörik.

Mindez önmagában még csupán
zavaróan hat az előadáson belül. A za-
vartság azonban teljes képpé áll össze, ha
a Szerebrjakov házaspár figuráit ele-
mezzük. Szerebrjakovot Lőte Attila
játssza. Finoman. Néhány alakításában
már megszoktuk ezt a finomságot, de itt
mégis inkább darabjait kapjuk a Szerebr-
jakov-figurának, mintsem az egészet.
Persze hogy komikus akkor is, amikor
saját podagráját ápolja, és mindenkit kí-
noz betegségével, valamint komikus
akkor is, mikor a családot valami gigan-
tikus szümpozionra összeszólítva bejelen-
ti, hogy el szándékozik adni a birtokot. A
komikus vonások azonban nemcsak
komikusak, hanem veszélyesek is. Lőte
Szerebrjakovja egy pillanatra sem tud
veszélyes lenni. Ennek az embernek, akit
Lőte játszik, soha senki sem hihette el,
hogy komolyan gondolkodik, hogy a
tudomány számára valamit jelent. Igaz,
Szerebrjakov az az alak, akinek a tudo-
mány nem más, mint pózok rendszere.
Tehát Szerebrjakovot el lehet képzelni
egy világkongresszus elnöki székében, el
lehet képzelni úgy, hogy beutazza az
egész világot csak azért, hogy szakmá-
jának minden jelentős tudósa fogadja őt, s
ő beírhassa noteszébe valamint
könyveibe, hogy ezekkel és ezekkel a je-
lentős emberekkel találkozott. Ahhoz
azonban, hogy a XIX. században valaki
ilyen szerepet be tudjon tölteni, legalább
külsőleg affinitást kellett mutatnia a tudás
és az összefüggések ismerete iránt. Ez a



vonás teljesen hiányzik Lőte Szerebrja-
kovjából, s inkább egyensúlyozó művé-
szettel próbálja az alak egységét megtar-
tani, mintsem azáltal, hogy az alak valódi
összetettségét hozná a színpadra.

A feleséget, Jelenát Almási Éva játssza.
Amikor a szereposztást előzetesen
megismertem, itt is telitalálatot gyaní-
tottam. Mégsem az lett. Almási Éva
ugyanis intenzíven unatkozik az egész
előadás alatt, abban a hiszemben, hogy
Csehov itt az unatkozó orosz
szépasszonyt írta meg. Holott Jelenának
igazi arculata nem csupán az unatkozásból
áll, nem azért vonzza Jelena Ványa bácsit
is és Asztrov doktort is, mert unatkozik.
Tizenhét éves korában még bele-
szerethetett Szerebrjakovba - ostobaság-
ból. Azóta úgy tartják Jelenáról, hogy
bután hűséges vagy unalomból hűséges
vagy kényelemből hűséges az őt kínzó
öreg professzorhoz. Ez azonban nem
igaz. Egyszerűen azért nem, mert jelena
meglátja Szerebrjakovot Ványa bácsiban
és Asztrovban is. Mindegyikükben volt
valami, és az a valami mindegyikükben
halódik. Az, hogy Jelena Asztrovval a
búcsúzáskor is eljátszik egy szerelmi je-
lenetet, legfeljebb annak köszönhető,
hogy tisztelettel adózik annak, ami egykor
Asztrov volt. Most Jelena Ványa bácsi
szerint ugyanúgy tönkremegy, mint ahogy
az összes többiek. Ez lehet. Egyáltalán
nem kizárt, hogy Jelenának ugyanez a
tönkremenetel a sorsa. Csak-hogy Jelena
nem hajlandó arra, hogy cseberből
vederbe essen, hogy még egyszer
illúziókkal menjen bele egy olyan vi-
szonyba, mely végül is semmivel sem
különb, mint Szerebrjakov feleségének
lenni. Almási Éva alakításában elvész a
figura sajátos borotvaélen táncolása, hi-
szen Jelena már huszonhét éves, tehát
tudja, hogy mit akar, de még csak hu-

szonhét éves, vagyis van lehetősége. S ezt
az utóbbit Almási beleöli a spleenbe, mely
nem is az orosz spleen, hanem a közép-
európai spleen, az önmagában való polgári
spleen.

Végül Szonya figurájában Schütz Ila
ísmét meglep néhány nagyon finom
megoldással. S ezek nemcsak finomak,
hanem erőteljesek is. Például az utolsó
monológot, melyben a „tűrni" mint fel-
adat van kifejtve, legtöbben szentimen-
tálisan szokták elnyújtani. Schütz lla ala-
kításában viszont ennek a „tűrni"-nek
mint következtetés levonásnak van konk-
rét értelme. Csak egyet nem tud Schütz lla
eljátszani nekünk, azt a frisseséget,
melynek Szonyából egy-egy pillanatra

áradnia kellene. Az a játék, amely
Szonyában van, hogy teljesen
reménytelen és mégis föl-fölparázslik, itt
letompul, nem igazi feszültséggel teli. Igy
az ő alakítása is siker, de nem teljes.

Annál jobbak viszont azok a figurák,
akik kórust és ellenkórust reprezentál-nak
a darabban. Ez különösen Tolnay Klári
dadusalakítását jellemzi, mert Tolnay
mindennemű szlavjanofil dadusképpel
szemben - nagyon sokszor ezeket
szoktuk meg - az az ember, aki valóban
tudja, hogy mindaz, ami lejátszódik, még
a revolverlövések is - jelen-tőség
nélküliek, hogy a szubdomináns
szólamnak van egyedül jelentősége, hogy
az emberi tönkremenetel éppen úgy fo-
lyik, mint ahogy a darab végén bejön az
ősz, s hogy ez szinte természeti.
szükségszerűség. Ezért mint embernek,
mint kórusnak egyaránt megvan a véle-
ménye mindarról, ami a színpadon folyik.

S kitűnő párjai Tyelegin szerepében
Némethy Ferenc és a maman szerepében
Ilosvay Katalin. Sok Ványa bácsi-előadás
után is azt kell mondani, hogy Némethy
az optimális Tyelegin, hiszen őbenne
testesül meg mindaz, ami valójában a
darab összes szereplőinek a sorsa lesz,
legfeljebb az a különbség, hogy ő
pillanatnyilag a többiek kegyelemkenye-
rén él. Míg a többiek az orosz társadalom
sajátos kegyelemkenyerére fognak
szorulni, ő már nem is áltatja magát
azzal, hogy dolgozik, míg a többiek még
munkával áltatják magukat, legyen az
gazdasági vagy esztétikai, de tudják:
ennek a munkának semmi értelme.

Nagy tehetségek előadása és nagy te-
hetségek félsikere a Ványa bácsi. Persze a
félsikerben néhány egészen ragyogó
mozzanat van, néhány olyan pillanat,
mely mindig emlékezetes lesz, de ha a
mai időkben annyira divatos a Ványa-
probléma, az eltékozolt, a semmibe ki-
futott tehetségek problémája, akkor na-
gyon meggondolandó, hogy a félre-
siklások értéke adott esetben mit mutat.
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MIHÁLYI GÁBOR

Ványa bácsi négykézláb

Paál István rendezése Szolnokon

A Manó, a Ványa bácsi első változatának
ismeretében könnyebb átlátni a Ványa
bácsi szerkezeti sajátosságait és a színpadi
megjelenítés ebből eredő alternatíváit. A
Manó a korai drámák sorozatába tartozik,
amikor Csehov még a hauptmanni
naturalizmus hatására írta színpadi
műveit. A naturalista világlátás és
dramaturgia a tragikumot a polgári lét
ellentmondásaiból, a társadalmi
elmaradottságból, a beszűkült vidéki élet
nyomorúságából eredeztette, amely
elpusztítja a tehetséges, értékes embert,
megtöri, kiszívja életenergiáit, és egy olyan
hínárba taszítja, amelybe annál inkább
alámerül, mennél inkább hadakozik ellene.
E világkép igazolása minél hűségesebb,
minél szélesebb környezet-rajzot követelt,
amit már Hauptmann is sok szereplő kis
konfliktusainak a felsorakoztatásával
valósított meg. A miliő-rajz eluralkodása
azonban a drámát az epika irányába
tágította, s ez a drámai forma
felbomlásával fenyegetett. Csehov
diákkorában írt első drámája, a Platonov
esetében ez be is következett, olyannyira,
hogy a színművet a minden-kori
rendezőnek erős húzásokkal és
szerkesztői beavatkozással kell színpad-
képessé alakítania. A formai széthullást
Csehov már a Platonovban is úgy próbálta
meggátolni, hogy a sok szereplő kis
konfliktusait egyetlen figura, az el-
pusztuló értékes ember, a címszereplő
sorsával hozta kapcsolatba, és a hozzá
való viszonyuk változataiban alakította ki
a dráma polifon szerkezetét. De ez sem
segített: Csehov úgy érezte, hogy a
leggondosabb szerkesztésmód ellenére
sem tudja megtartani a „jól rnegszer-
kesztett dráma" szabályainak megfelelő
egyensúlyt a drámai konfliktus és a
mindennapi élet eseménytelen szürkesé-
gét, unalmasságát megjelenítő miliőrajz
között. A miliő viszont - a naturalista
esztétika szellemében - a mindennapí, az
átlag ábrázolását követelte az íróktól.
Amikor azonban Csehov megpróbált
eleget tenni ennek az elvárásnak, ő maga
is szembekerült azzal a problémával,
amellyel már Flaubert is küzdött, hogy
miképp lehet a mindennapi élet


