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Lehet-e Gorkijt
csehovizálni?

A Barbárok a Vígszínházban

Bonyolult atmoszféra fogadja a nézőt a
Vígszínház színpadán. A gorkiji ke-
ménység és objektivitás a csehovi lírába és
kíméletlenségbe csomagoltan jelenik meg.
Már akkor éreztem ezt a kettős
jelrendszert, mikor David Borovszkij zöld
hínárokból, háló- és bokorutánzatokból
megépített három díszletfalával szemben
belesüppedtem zsöllyémbe. Csehov
kísértene újra? - kérdeztem magamban.
Később rá kellett jönnöm, hogy ez a
csehovizálás rendezői koncep-

ció: kísérlet Gorkij átmeneti korszakának
értelmezésére vagy éppen korszerűsítésére.
Mindenesetre koncepció, s ez már
önmagában is tiszteletet parancsol, hiszen
oly ritkán találkozunk ennyire markáns
rendezői szándékkal és következetesen
végigvitt megvalósítással. Mégis éppen ez
az a pont, ahol vitázni szeretnénk az
előadással: lehet-e Gorkijt ilyen
következetesen csehovizálni?

L á t s z ó l a g könnyen megy ez, hiszen
ebben a Gorkij-drámában is csak sem-
mittevők lézengenek a színen, akik min-
dent csak elrontanak: az életet, az em-
bereket, a levegőt és a természetet. Az-tán
vannak benne önpusztító széplelkek, mint
az egykori dandy, Ciganov mérnök - akit
Somogyvári Rudolf bámulatos
sokrétűséggel formál figurává. Az-tán -
megint csehovi emlék - vannak

unatkozó szépasszonyok is (Lídia, valami
arisztokrata, valamint a tulajdonképpeni
bonyodalmat okozó famme fatata,
Nagyezsda). Aztán meg itt sem történik
semmi, az emberek tespednek, ha éppen
nem várják a postakocsit, öntelt
ostobaságokat, fecsegnek, s legfeljebb a r ra
figyelnek fel, ha valaki a tyúkszemükre
lép. Talán ezért is figyelnek fel Cserkunra,
a másik mérnökre, a paraszt-

gyerekből lett s e l f m ade m a n r e és szép-
fiúra. Legfeljebb annyi a változás Cse-
hovhoz képest, hogy itt azért történik
valami - két szerelmi kaland is ki-
bontakozik, tragikus fordulat is mellbe üti
a nézőt -, de ezeknek a szerelmi szálaknak
értéről alig lehet valamit megtudni: annyi
minden más fedi el, s annyira csak a szavak
között formálódnak ezek a majdnem-
szerelmek. Perfekt csehovi kelléktár tehát -
mondhatnánk
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-, s így Horvai Istvánnak igaza lehet, ha az
eddig kialakított, olykor korszakosan
újszerű Csehov-modelljébe akarta
beágyazni ezt a nyersebb-darabosabb
Gorkij-darabot.

Igaza lenne, ha a darab engedné a
beágyazást. Már az is figyelmeztető je-
lenség, hogy a néző két és fél óra alatt is
alig tudja megjegyezni a neveket: alig-alig
érti, kiről is beszélnek azok, akik épp a
színen vannak. Talán annyira jel-legtelenek
a figurák? Bizonyos esetekben
kétségtelenül ez is szerepet játszik a
memorizálás nehézségeiben. Valójában
azonban a színpadi sodrás visszafogottsága
hat úgy, hogy mindennek kicsit szürkébb,
jellegtelenebb színe, hangulata és
jelentősége lesz. Így az emberek is
jelentéktelenebbek maradnak. S ezzel már a
másik figyelmeztető jelzést is említettük:
az unalom is meg-megjelenik a nézőtéren.
Az ember úgy fél nyolc tájban nézi meg
először az óráját, és elámul: még mindig
csak ilyen korán van?

Mert a csehovizálás csak erőszakoltan
hajtható végre. S nemcsak a tempó le-
lassítását hozza magával, nemcsak a jel-
legtelenséget. E csehovizáló szándéknak
két fontos Gorkij-figura kerékbetörése az
ára : az egyik Cserkunnak, a mérnöknek
sokrétegű emberi és társadalmi képlete -
belőle egyértelműbb és egyszerűbb jelenség
kerekedik, azaz ismertebb, közhelyszerűbb
lesz, mint az eredetiben volt. A másik
áldozat Nagyezsda alakja, belőle itt csak
egy liba-szenvedélyt láthatunk, ironizáltan,
kigúnyol-tan, pedig a gúny mögött némi
romantika is meghúzódik, azaz ez az alak is
összetettebb.

Cserkun rendezői átalakítása könnyebb
és zökkenésmentesebb. A színen egy
kemény, saját sorsát céltudatosan alakító
férfit látunk, akiben túlteng az
agresszivitás, a céltudatosság, a maszkulin
vonzerő. Ez a határozottság és férfiasság
tesz elementáris hatást a nőkre is:
Cserkunért hárman is szenvednek: felesége
- a törékeny Anna, Lídia, a tapasztalt és
kifinomult arisztokrata asszony, valamint
Nagyezsda, az adótiszt felesége. Cserkun
tehát nőfaló - mondja a színpad. Pedig a
figura még a cselekmény értelmében is
jóval bonyolultabb. Hiszen ez az
elementáris határozottságú férfi nem tud
megfelelni egyik szerelmének sem. Igaz,
nem is akar senkihez sem tartozni :
szabadon akar szárnyalni, karriert futni, s
különben is

neki a világgal van 'leszámolni valója, nem
kötheti magát le szerelmekkel. Csak-hogy
ez a szabad és vad karrierizmus nem megy
neki: mindenkit, minden asszonyt
megkíván maga körül - de csak a kí-
vánságig jut cl. Feleségét megunta már, de
megunja még a flört kezdetén Lídiát is. S
végül megunja ezt a Nagyezsdát is - s
mivel itt már egy sorozattal állunk
szemben, gyanakodni kezdünk. Nagyezsda
buta kis asszony, regényeket mond fel,
emésztetlen életigazságokat szajkóz - de
Cserkun mégiscsak beleszeret. Színpadilag
rendkívül árulkodó viszont a hirtelen
megtorpanása: épp akkor „unja meg"
Nagyezsdát, mikor az észreveszi, hogy fél
tőle. S valóban: van benne valami
félszegség: a nagy-vonalú, határozott férfi -
lelke mélyén fél ettől a szabadabban
szárnyaló asszonytól. A csók után -
meggondolja magát: nem kell a folytatás.
Miért fél? Miért hátrál meg? Itt már nem
arról van szó, hogy nem akarja magát a
szerelemtől lebéklyózni: itt már
önmagával, sérült lelkével van elfoglalva.
Az asszonynak azt mondja, hogy csak a
testét kívánta meg - de miért nem vállalja
ezt a testi kívánságot? Most ijed meg,
mikor már sikerült mindenkivel elhitetnie,
hogy szívtipró, „igazi férfi"? Miért?

Gyanús a figura: valami baj van ezzel a
férfiassággal. Gorkij szerint valami belső
tehetetlenség, gyávaság, üresség lappang a
kifelé mutatott agresszivitás, lázongó
szónoklatok és hódító gesz-tusok mögött. S
hogy végképp ne célzásokban beszéljünk:
nem impotenciára gondolok. Egyszerűen az
élethez való bátorság hiánya dolgozik
ebben a fiúban - mint méreg, mint lassan
pusztító betegség. Nyilván nem volt mindig
ilyen: de a karriervággyal együtt meg-kapta
ezt a betegséget is, elvesztette eredeti,
paraszti lendületét. Gorkij kíméletlenül és
Csehovnál kegyetlenebbül leplezi le 'ezt a
figurát - aki egyébként az orosz irodalom
klasszikus alaksorozatának folytatója: a
Rugyinok, Pecsorinok leszármazottja. Ezen
a ponton derül ki Gorkij számára, hogy
Cserkun alig valamivel jobb, mint a
kisváros tengődő árnyalakjai: ő ugyan
hallott valamit néhány magasabb rendű
ideálról - például a gyermekek
felszabadításáról az apák zsarnoksága alól:
tisztességesebb is. mint a városbeliek.
Valójában azonban már nem cselekvő
figura. Lelkileg megbénult, tehetetlen, s
csak álruhája az az állandó hajszoltság és
agresszivitás,

melybe olyan könnyen szeretnek bele az
asszonyok.

A színpad ezt a bonyolultabb dialektikát
nem tudja megmutatni. Készpénz nek veszi
a férfias cselekvési lázat - legfeljebb elítéli,
a „rossz" egyik meg-testesítőjét látja benne.
A figura kétségkívül Gorkijnál is a
kútfertőzők típusából való - csak
bonyolultabban : az ő sorsa is tragédia,
ahogy belemerevedik ebbe a pózba és lelki
tehetetlenségbe.

Koncz Gábor maga is rájátszik erre a
„kíméletlen" férfiasságra, és képtelen
megmutatni ezt a belső bizonytalanságot,
ezt a lelki rokkantságot, az ideáloktól való
kiégettséget. Pedig a figura kulcsát itt
kellene keresnünk. Ezek azok a hősök, akik
az 1905-ös válság után nem tudtak mit
kezdeni forradalmi ideáljaikkal - de a
kiábrándulást sem merték vállalni, és egy
ilyen látszat-határozottságba menekültek.
Nálunk is ismerős ez a magatartás. A belső
bizonytalanságot, a meggyőződés hiányát
sokszor pótolja valami lázas tevékeny-
ségpótlék. S hogy ezek az emberek vol-
taképp kiégett, üreslelkű figurák, arra csak
az igazi próbatételkor - tehát ritkán derül
fény: mikor már nem lehet elodázni a
színvallást .. .

Bármint is van, a színpadi figurák
hierarchiájában az alaphang hamisan
csendül fel: erre a csak férfias Cser-kunra
nem lehet a többi alak etikai-emberi
tartalmát, társadalmi mondanivalóját
vonatkoztatni.

A másik figura, akit a csehovizálás
egyoldalú karakterré halványít, Nagyezsda.
Az ő egysíkúsága viszont az előadás
végkicsengését torzítja el: hiszen az ő
öngyilkos pisztolylövésének kellene
összefoglalnia és elítélnie azt, ami itt
történt. S éppen erre nem kerülhet sor: ez a
jellegtelen figura képtelen a drámai
összefoglalásra. Mert amit a színen látunk,
az egy mulatságosan butuska asszony, és
főként: egy közönséges nő szerelmi
mániája. Szegedi Erika ruhájának piros
színe már az első pillanatban olyan
taszítóan ízléstelen, hogy szinte süt belőle
ez a lelki torzulás. Minden férfira
rácsodálkozik, közönséges gesztusokkal
hívja fel magára a figyelmet. Ez már nem
Gorkij : jóllehet a színpad csak annyit tesz
hozzá alakjához, hogy néhány közönséges
vonást kever a színek közé. Nagyezsda
provokálja a férfiakat, hogy aztán
kigúnyolja őket - az orvost durván és
gonoszul neveti ki, arra sem érdemesíti,
hogy abba-



hagyja hintaszéke billegését. Szép nős-tény,
aki butaságát, icipici romlottságával teszi
kívánatosabbá. Csakhogy a romlottságnak
és közönségességnek érzékeltetésével már
le is siklottunk a figura gorkiji
elképzeléséről. Gorkijnál ugyanis ő az
egyetlen ember, aki megcsalatását komolyan
képes venni, s van bátorsága bele is halni.
Az is kiderül, hogy ezt a „közönséges"
asszonyt még senki sem csókolta meg a
férjén kívül, hogy Cser-kun volt az első
férfi, aki felébresztette. Szabadossága
inkább azokhoz a romantikusabb gorkiji
hősökhöz emeli közel, akik nemigen
törődtek a konvenciókkal, álmodoztak vagy
szárnyaltak - ameddig tudtak, majd - még
mindig tisztán - lehulltak. Gorkij főként
1905 után kerül annak a romantikusabb-
szentimentálisabb látásmódnak hatása alá,
mely ezeket a figurákat nagyobb meg-
bocsátással és kiábrándult nosztalgiával
láttatja. Lenin maga is bírálja ezt a lelkesült,
olykor már vallásos egzaltáltságig emelkedő
szemléletmódját. De már első
elbeszéléseiben is megjelenik ez a
„viharmadár" típus: gondoljunk a Malva

című elbeszélés csodálatosan csapongó,
szabad nőalakjára. Ehhez a típushoz képest
itt csak annyi változott, hogy a bukott
forradalom után ennek a szabad
szárnyalásnak is elvész a mélyebb értelme,
idealizmusa. Privát ügy marad: egyedi
teljesítmény. Már csak egy nosztalgikus
vágyat sejtet, melynek erőlködése olykor
komikusnak is tűnik. E figura repülését
nemcsak a társadalom akadályozza meg,
hanem önmaga korlátoltsága. Ennek
ellenére ez az asszony mégsem
egyszerűsíthető ,,szép ál-lattá", ahogy a
rendőrfőnök nevezi őt részegen. Hiszen
még ezt a tökfilkó rendőrfőnököt is azzal
utasította el, hogy „legyen hős", és majd
akkor jelentkezzen újra ... De hol lehet az
ember hős egy kisvárosban, kérdi a rend-
őrfőnök. S lehet-e ilyen követelményt
állítani egy szeretőjelöltnek? - kérdi
mosolyogva a néző.

A színpad tévedése: megvonja Na-
gyezsda alakjától azt a minimális tragi-
kumot is, mely alakjában és szerelmében
rejlik - és így a darab „lelkét" operálja ki.
Mert ennek az asszonynak már nem lehet
tragikus katarzisa: öngyilkossága éppúgy
csak női szeszély, mint az orvos behálózása
... De akkor miért kell végignéznünk ezt az
életképet? Van-e, marad-e valami más
mondani-valója a darabnak, mint az
emberek lassú és szisztematikus
megfojtásának -

Gorkij: Barbárok (Vígszínház)
Golovasztyikov (Miklósy György) arra kéri Ciganov mérnököt (Somogyvári Rudolf), hogy
bírálja el nyelvészeti értekezését (MTI Fotó - Keleti Eva felvételei )

kázni. Szegedi Erika minden erőfeszítése
arra irányul, hogy még emberként és ne
csak karikatúraként tudja megmutatni
ennek az asszonynak kuszaságát. A
rendezői elképzelést természetesen ő sem
tudja megmásítani.

A koncepció ott bosszulja meg ma-gát,
hogy az előadásból kimarad a feszültség:
nincs tét. Ezt a közönséges asszonyt
megkapni nem kunszt, és halála senkit sem
érdekel. Ha tisztaságát, butaságát és
szabadságvágyát együtt láttuk volna, talán
akkor is mosolyogtunk volna naivitásán -
de legalább azon izgultunk volna, hogy
vajon sikerül-e a mérnökök civilizatorikus
barbárságának megrontania és
elpusztítania.

Persze: ha vitázunk a koncepcióval,
azért húzzuk alá még egyszer, amire már
egyszer céloztunk. Gorkijnál magánál is
problematikus a drámai szerkezet, az egész
mű hangulati súlyainak elosztása.
Életművének válságos éveiben született
alkotás: magán hordja a kísérleti jelleget.
Pesszimizmusa, kiúttalansága hol
megjelenik, hol visszahúzódik valami ro-
mantikus remény mögé. Ezeken az
ellentmondásos utalásokon a rendezésnek

hagyományos és modern eszközökkel
egyaránt azonos eredményre jutó elrot-
hasztásának gondolata?

Horvai Istvánnak bizonyára igaza van
abban, hogy Nagyezsda alakjának ro-
mantikus vonásait nem lehet úgy elját-
szatni, ahogy ezt a fajta szárnyalást ko-
rábban elképzeltük. Mai életünk amúgy is a
józanodás felé, az ideálokkal való racionális
számvetés irányába mozdul, s még inkább
idegenkedik az ilyen „lelkes" figuráktól.
Ebben a helyzetben azonban két lehetőség
kínálkozik: vagy le kell mondani a gorkiji
kísérlet bemutatásáról - mert a darab
szerkezeti elemeinek egyike nem
hangolható rá erre a „koratmoszférára".
Vagy: meg kell találni azokat a színi
eszközöket, melyek, ha idézőjelbe teszik is
ennek az asszonynak lelkesedését és tiszta
szár-nyalását - tehát megmosolyogtatják a
nézővel magatartását -, azért annyira
tiszteletben tartják, hogy legalább tisz-
taságát látni engedik. Ebben a szín-padi
környezetben azonban „alá van játszva" a
figura: kevesebbet mutat belőle a rendezés,
hogy könnyebb legyen ironizálni,
egyszerűbb legyen megfrics-



kell áttörnie, s Horvai legalább egy kö-
vetkezetesen érvényesített koncepcióval
homogenizálta azt, ami a darabban oly sok
irányba mutat, és olykor kísérleti jelleggel
szólal meg.
Az előadás legmegnyugtatóbb és leg-
vonzóbb teljesítménye Somogyvári Ru-
dolfé. Ő is azok közé tartozik, akit már
régen elkönyveltnek hittünk, s íme ki-derül,
hogy képes újítani, kilépni a skatulyából,
sőt feltámadni. Nemcsak a cinikus
nyugalom mindenképp vonzó gesz-tusai
miatt volt sikere, hanem az egész művet
hordozni képes, átfogó, főalakká felnövő
játékkoncepiójáért is. Venczel Vera -
Cserkun feleségének, Annának szerepében
- néhány fájdalmasan szép pillanatát kivéve,
nem tud Cserkun egyenrangú partnere,
élettársa lenni. Nem tudja bebizonyítani,
hogy kettejük harcában nemcsak ő a
vesztes, de férje is. Pedig szerepe ezt is
kívánná. Tordy Géza komoly
jellemtanulmányt formált Monahov
adófelügyelőből. Husszein királyra
mintázott maszkjával, lelki össze-
omlásának groteszk, de tragikumtól is
meglegyintett monodrámájával komoly
teljesítményt nyújtott. Béres Ilona (Lídia)
azzal hat, hogy érzékeltetni tudja, miképp
foszlik le az arisztokrata felsőbb ég erről az
asszonyról a szenvedély hatására, s hogyan
válik napról napra hasonlóbbá a másik két,
ugyancsak el-hagyott asszonyhoz. Az
előadás egyik legfrissebb és hangvételében
legbiztosabban eltalált periferikus pontja a
fő-iskolás Takács Katalin Katja-alakítása
volt. Nagyszájú, mégis komoly, hebrencs,
mégis már majdnem nő, esetlen és mégis
bájos: a sokrétű szerepépítés az ő esetében
pazarul sikerült. Említsük még meg Tahi
Tóth László és Balázs Péter nevét. Benedek
Árpád és Mészöly Dezső fordítása a gorkiji
világot idézi: a poros városka fojtogató
légkörét.

Makszim Gorkij: Barbárok (Vígszínház)
Fordította: Benedek Árpád és Mészöly Dezső,

rendezte: Horvai István, díszlet: David
Borovszkij, jelmez: Wieber Marianne.

Szereplők: Koncz Gábor, Venczel Vera, So-
mogyvári Rudolf, Békés Rita, Béres Ilona, Deák
Sándor, Sörös Sándor, Takács Katalin f. h., Balázs
Péter, Schubert Éva, Tordy Géza, Szegedi Erika,
Miklósy György, Szombathy Gyula, Tahi Tóth
László, Soproni Ági f. h., Prókai István, Hegedűs
Géza f. h.

SZÁNTÓ JUDIT

Abélard és Héloise
avagy történelem a
bulváron

Történelmi dráma sokféle van. Olyan
sokféle, hogy egy csoportja - hozzá a
legjelentősebb - már önmaga tagadása. Az
ide sorolható pszeudo-történelmi drámák
legnagyobb értéke épp e fele-más
voltukban rejlik: azért íródtak, azért
kerültek színre, mert saját korukról és
korukhoz szóltak, s az azonosság-
különbözőség dialektikus összefüggés-
rendszerét arra használták, hogy épp az
azonosságokat élesebben, tisztábban mu-
tassák fel, mintha cselekményüket egy-korú
környezetbe helyezték volna. E művek
legjavának biztosított az utó-élete is -
kiváltképp, ha nem hagyománytiszteletből
ápolják őket, hanem időszerűségük
folyamatosságát keresik meg. Példákat
taglalni szinte illetlenség, de talán
engedélyezhető egy hézagos fel-sorolás, az
antik tragédiáktól, Shakespeare krónikás
színműveitől Schiller, Hugo, Büchner,
Puskin, Katona József drámáin át
mondjuk, A salemi boszorkányokig vagy a
Kurázsi mamáig, Hacks Lobositzi

csatájáig, avagy - még frissebb példa -
Gorin Gyújtogatójáig.

És ha már itt tartunk, hadd iktassak be
egy kitérőt - nem független írásom
mondanivalójától. A Kurázsi mama, a
Gyújtogató vagy például Dürrenmatt A
nagy Romulusa lényegüket tekintve ro-
konságot tartanak a nagy előzmények-kel,
koncepciójukban mégis merőben új-
szerűek. Parabolisztikus modelldrámák;
bennük a történelmi keret felhasználása
önkényes-játékos, a „különbözőség" iro-
nikusan túlhangsúlyozott, anakronizmu-
sokkal élesített. Ennek a koncepcióvál-
tásnak számos oka van. Összefügg a XX.
század dereka táján kialakult alap-vető
ízlésváltozásokkal (melyek persze
ugyancsak történeti-társadalmi gyökerűek) :
a külsőségektől, a cifraságtól, az
érzelmességtől, a pátosztól való viszoly-
gással (melyekre épp a hagyományos
történelmi dráma csábította mindig is a
gyengébb tehetségeket), de összefügg a mai
világ ellentmondásainak rendkívüli
bonyolultságával, fenyegető áttekinthe-
tetlenségével, összefoghatatlanságával is.
Ez utóbbi körülmény készteti az írókat
arra, hogy egy maguk felállította fiktív,

helyben-időben távoleső modellen belül
legalább ideiglenesen megkíséreljék
létrehozni az egyértelműséget, a harmó-
niát. Mindenesetre úgy tetszik, a meg-
határozásunk szerinti „áltörténelmi" dráma
ez idő szerint két nagy gyűjtő-úton halad.
Az egyik út a hagyományosabb jellegű, A
salemi boszorkányok-típusú műveké,
melyek még össze tudják békíteni a maguk
aktuális mondanivalóját egy viszonylag
komolyan vett történelmi
atmoszférateremtéssel, a különbözőség-
azonosság dialektikájának
hagyományosabb értelmezésével. Ilyen
példákban a mi drámairodalmunk is
gazdag, gondoljunk például Németh
László Az árulójáró, amely hiteles tör-
ténelmi levegő szuggerálásával, hiteles
XIX. századi figurák életre keltésével
szolgál egy nagyon is mai tartalmat : egy
reálisabb, demitizált történelemszemlélet
megteremtését. A másik út a Brecht
által kikristályosított modellformáé, amely
ugyancsak nem ismeretlen újabb
drámairodalmunkban; Hernádi Gyula
művei világszínvonalú példák rá.

De persze: minden felosztás, minden
csoportosítás óhatatlanul szürkít, sematizál.
Mert bár számomra kétségtelen, hogy a
fenti típus képviselői - Aiszkhülosztól Peter
Hacksig - biztosítják a „történelmi dráma"
műfajának igazi hal-hatatlanságát, vannak a
műfajnak más típusai is, melyek ugyancsak
katartikus élményt biztosíthatnak, a
legkülönbözőbb okokból, mind a maguk
korában, mind utóéletük különböző
szakaszaiban. Gondoljunk például a Stuart
Máriára, vagy még inkább az Athéni
Timonra vagy a Homburg hercegére,
melyek nem véletlenül vonzottak
magukhoz épp a legfrissebb közelmúltban
két olyan rendezőzsenit, mint Peter Brook
és Peter Stein. A maguk módján ezek is
pszeudotörténeti drámák, mert
Shakespeare-t nem az - erősen fiktív - ókori
Athén izgatta, és Kleistet sem egy német
hercegség valamelyik hadjárata, de más-
felől nem is a maguk korának alapvető
problémái elé akartak tükröt tartani; inkább
egy magatartásforma, egy pszichológiai
jelenség izgatta őket (amely természetesen
nagyon is mélyen gyökerezett a maguk
korában), és ezek a máig is nyílt, máig is
izgató emberi rejtélyek tartják fenn az adott
művek feszültségét. Mutatis mutandis, ez a
szempont emeli meg, sőt teszi egy életmű
koronájává Anouilh Becketjét, amely nem
üres történelmi rekonstrukció, de nem is
szenvedélyes hozzászólás a mához, ezzel


