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Gorkij Szegeden

A Z i k o v é k a kevésbé ismert Gorkij-drá-
mák közé tartozik, s első ízben mutatják
be magyar színpadon: a szegedi Kisszín-
ház tűzte műsorára, Az előadás ténye már
önmagában is örvendetes, hiszen egy
újabb oldalról nyújt betekintést az író
életművébe. A drámában a két forrada-
lom közötti Oroszország társadalma je-
lenik meg, jobban mondva az orosz „kis-
polgár", egyetlen család sorsán keresztül
bemutatva. Ennek az Oroszországban
igen széles rétegnek a sorsa, a társada-
lomban elfoglalt helye, önmagához s a
változó körülményekhez való viszonya
különösen foglalkoztatta Gorkijt , mű-
veiben újra meg újra visszatért e téma
feldolgozásához. Ebből a szempontból a
Z i k o v é k főként azért érdekes, mert már az
1905-ös forradalom után keletkezett (és
1912-ben játszódik), amikor a kispolgár-
ság helyzete és jövő je egyaránt bizony-
talanná vált . Ezt az egzisztenciális és tu-
dati bizonytalanságot, a belő le való kiút-
keresést és annak kudarcát ábrázolja a
dráma.

A darab lánykéréssel indul: az öreg fa-
kitermelő Zikov feleségül veszi Pavlát, a
polgárlányt, akit eredetileg a fiának
szánt. Ezzel teljes lesz a családi „ id i l l" ,
ami már a kezdet kezdetén is hátborzon-
gatóan előre vetít i a tragikus véget, s már
idil lként is magában foglalja azokat a
baljós visszásságokat, amelyek csak egy
irányba: tragédiába torkollhatnak. Pedig
közben nem történik semmi, Megjelenik
a család közvetlen környezete is : a nihi-
l ista erdész, a szélhámos német üzletem-
ber, a bölcselkedő volt hivatalnok stb. ,
akik Zikovékkal együtt haladnak a pusz-
tulás felé.

Gorkij a „jelenetek" műfaji megjelö-
léssel illette művét, s valóban nem látunk
itt előrehaladó drámai cselekményt. A
színpadon (a drámában) a család hétköz-
napjaiból kiragadott, lazán összefüggő
jelenetek követik egymást.

A szereplők nem tesznek semmit, csu-
pán beszélgetnek: beszélnek arról, hogy
mit kellene tenni, beszélnek a jóságról,
önzetlenségrő l , a munkáról és a szere-
tetrő l mint az emberiség megváltásának

eszközeirő l , de közben nem cselekszik
egyiket sem. Legfőképpen pedig önma-
gukról beszélnek. S ahogyan eközben a
jellemek egyre inkább lemeztelenednek,
felfedik vágyaikat, félelmüket, tetteik
valós indítékait , úgy hullik fokozatosan
szét a Zikov család. A cselekmény tehát
csupán a család felbomlásának folyama-
ta, amelyet nem konfliktusok idéznek elő,
hanem az, hogy egyikük sincs tisztában
még önmagával sem; egyénenként sem
találják helyüket a világban, s így még
önmagukhoz való viszonyuk is bizonyta-
lan. Ebbő l ered egymáshoz való viszo-
nyulásuk megoldatlansága is, a kapcso-
lódási pontok teljes elvesztése, melyek
az összetartozás alapjai lehetnének.

Mindannyian azonos rossz közérzettel
élnek, érzik, hogy nincs rendben a kö-
rülöttük lévő világ, hogy létük nem vezet
sehová; s érzik, hogy meg kellene
változnia ennek. a világnak. De Gorkij
egy olyan tökéletes patthelyzetre építi a
drámát, amilyet ismertebb műveinél még
nem tapasztaltunk. A szereplők ugyanis
szeretnék a változást, de félnek is tő le, s
képtelenek a változtatásra. Rosszul érzik
magukat, mégsem képesek kitörni hely-
zetükből. Félelmük a tulajdonhoz -- mint
életükben az egyetlen reális ponthoz
való végső ragaszkodásból fakad, a tu-
lajdont félt ik, legyen az ház, erdő , pénz
vagy akár ember, akit vagy amit birto-
kolnak.

Kiélezi ezt Sohin alakja, hiszen a tu-
lajdon védelme még az emberölést is
szentesít i . Sohin, az erdőkerülő ugyanis
1907-ben embert ölt , hogy megvédje
gazdája erdejét, de felmentést kapott,
mert ez nem bűne, hanem „kötelessége"

volt. Mégsem „rossz emberek" ezek,
Gorkij összetettebb jellemeket alkot,
akik a tehetetlenség és a félelem elől pót-
cselekvésekbe menekülnek. Minden tet-
tük menekülés, és minden cselekvésük
pótcselekvés, melytő l azt remélik, hogy
talán változást hoz az életükbe. I lyen
Zikov házassága, Pavla választásai (elő-
ször Zikov imponáló erejétő l , védelmétől
várja életének jobbítását, majd mikor a
házasság kudarca nyilvánvalóvá válik, a
fiú, Mihail iránt lobban „szerelemre") ;
i lyen az ivásba való menekülés (Mihail ,
Muratov) és Mihail öngyilkossági kí-
sérlete is. De kiüresedett pótcselekvés
már a beszéd is, a szavak, a hit a szeretet-
ben és a jóságban.

Mégis ezek a kísérletek mutatják, hogy
valamilyen módon mindegyikük
megpróbál változtatni életén, de ezek a

próbálkozások a magánélet területén nem
terjednek túl, és mindig kudarcba ful-
ladnak. Ez még mindig a Cseresznyéskert

világa, de á reménytelenség, fülledtség
oly betelt mértékével, ami már magában
hordozza a kirobbanó változást, önmaga
megsemmisülését. Egy olyan túltelítő-
dött állapot, melyet már átjár egy forra-
dalmi kísérlet emléke, s az önmagán való
túllendülés határán van. Paradox hely-
zetet ábrázol tehát Gorkij , az „utolsó
pillanatot " , melyben egyszerre van jelen
az állandóság, a mozdulatlanság és a len-
dület, a változás. Ebbő l a kettősségbő l
fakad a darab feszültsége. Olyan ez, mint
egy spirál, amely önmagában forog cél-
talanul és mégis előrehaladva.

A dráma szerkezetében (az előadásban
is) meghatározó szerepet tölt be az idő-
felfogás, mely ugyanezt az ellentétet hor-
dozza: egyszerre érzékelhető a megállt
idő és az idő múlása, mely önkéntelenül
hozza az újat, maga mögött hagyva
hőseinket. Egy kimerevített pil lanatot
látunk, mely azonban már magában fog-
lalja a jövőt , kérlelhetetlenül megsemmi-
sítse saját jelenét s: mindent, ami e jelent
alkotja. A szereplők a pillanat dermedt-
ségében és mozdulatlanságában élnek, az
idő mégis elvonul fejük fölött félelmesen,
ahogyan ezt a színpadon egy nyírfának
támasztott ódon ingaóra is jelzi: kidobva
és elfeledve, mégis figyelmeztetve a
percek múlására. Antyipa (Zikov) idéz a
drámában fia egyik versébő l : „Az inga -
azt mondja - mint rézbárd, levágja a
percek f e j é t . . . Nevetséges: perceknek
feje van! Mint valami hangyák, mi? Kü-
lönben meglehet, hogy nincs ebben sem-
mi nevetséges" - s nem is tudja, hogy
önmagukra mondott ítéletet.

Olyannyira végső határán van ez az
állapot, hogy itt már csődöt mondanak az
álmok és a szavak; sem enyhítésre, sem
leplezésre nem jók, a hazugság sem képes
hazudni többé. (Szemben az Éjjeli me-
n e d é kh e l y szereplő ivel, akik számára az
álmok még átmeneti megoldást jelente-
nek.) Egyetlen nyitott út marad csupán:
a cselekvésé, de a „hősöknek" se
koncepciójuk, se erejük nincs a valódi
cselekvésre, tehetetlenségük börtönében
csupán vágyni és félni tudják a változást.
Ezt a patthelyzetet fejezik ki Pavla sza-
vai: „Nekem aludni volna kedvem egy
évig, h á r o m i g . . . és azt szeretném, hogy
minden megváltozzék, mire felébredek ...
" s ez a mondat nemcsak Zikovékra,
hanem általában a „zikovizmusra"

jel lemző .
Egyedül Szofja, Zikov húga sejt i meg,



hogy ők mindannyian felesleges embe-
rek, nem rájuk van szükség a változás-
hoz; ennek az erjedő társadalomnak ők
csak tükrözői és szenvedő alanyai, de
nem vihetik előbbre. S ezért kell elbuk-
niuk is, hiszen a világnak immár másokra
van szüksége.

Gorkijnak ez a műve 1913-14-ben szü-
letett, tehát már a Kispolgárok (1901), az
Éjjeli menedékhely (1902), A nyaralók
(19o4) és a Barbárok (19o5) írói tapasz-
talatai után. Ez az előzmény érződik is a
drámán, habár bizonyos tekintetben
erőtlenebb azoknál. Ez abból fakad, hogy
a szereplők mindegyike „képvisel" vala-
mit (az életerős apa, a gyenge fiú, a szkep-
tikus erdész stb.), ami némileg a kimó-
doltság hatását kelti a drámaiság ellené-
ben. Ez azonban nem jelenti azt - mint az
eddigiekből is kiderült -, hogy egy-síkú
jellemeket látunk.

A mozaikszerű építkezés szintén gyen-
gíti a drámai hatást. Ugyanis a tulajdon-
képpen önkényesen egymás mellé állított
jelenetek nem egymásból következnek,
nem hordozzák a drámai szükségszerű-
séget, hanem csak összességükben adják
azt. Az Éjjeli menedékhely például éppen
azért olyan sodró erejű dráma, mert - bár
a hagyományos értelemben vett cse-
lekmény és a drámai akciók ott is hiá-
nyoznak - az események láncolata egye-
nes vonalúan fejlődik a végső pont felé.
Egyetlen láncszem sem hagyható ki anél

kül, hogy fel ne borulna az ok-okozati
összefüggés.

Más szempontból azonban a Zikovék
mégis megállja a helyét az ismert és elis-
mert Gorkij-drámák mellett. Gorkij a
semmiből teremt tragikumot, s a „kis-
szerűség" dramaturgiájával dolgozik. A
tragikus hatást nem a „fenséges" bukása
kelti, hanem azok a kicsinyes és kisszerű
jellemek válnak drámai hősökké, akiknek
létük egész lényege összegződik ebben a
végső pillanatban, hiszen egész életük az
említett holtpont és bizonytalanság
jegyében telik el. Az 1905 előtt írt Gorkij-
drámák hősei még nem jutottak el erre a
holtpontra. Vagy megjelent közöttük egy
új utat vállaló, jövőbe mutató figura, aki
felborította megszokott világukat
(Kispolgárok), vagy visszaszerezték álma-
ikat, melyek elviselhetővé tették további
létüket (Éjjeli menedékhely) . Ami új ebben
a műben, s ami élménnyé teszi, az a már
említett kettősség, hogy az író szinte bra-
vúrosan ábrázolja a mozdulatlanságban a
kitörés előtti pillanat dinamikáját, s a
drámaiság nem az akciókból fakad, ha-
nem az e két végletes pólus közötti fe-
szültségből, vibrálásból; egyszerre a cse-
lekvésvágyból és tehetetlenségből.

Ruszt József rendezésének erőssége,
hogy az előadás minden eleme egy irány-
ba kiélezett, éppen e kettősség hangsú-
lyozásának irányába, a jelzések összetartó
pályákon futnak. A szereplőknek már

csak arra jut idejük, hogy a könyörtelenül
elvonuló idő után nézzenek, és kapkodva
próbálják visszatartani v a g y komikus
heroizmussal utánaszaladni, míg végül
nyilvánvalóvá nem válik, hogy végleg itt
maradtak. Szofja és Antyipa azok, akik
végül képesek leszámolni az álmokkal, és
beletörődésük a többiek fölé emeli őket.

A rendezésben nem annyira a szöveg az
uralkodó elem, inkább a lassú és mindig
végigvitt gesztusok, a mozgás meg-
komponáltsága az, ami érzékelteti e para-
dox állapotot. Emellett viszont a túlzott
széttördeltség, a szöveg és mozgás lelas-
sítása inkább kárára van az előadásnak,
vontatottá teszi, összességében nem éri el
a rendezői szándéknak megfelelő hatást.
Gyakran inkább eltünteti a lappangó in-
dulatokat, ahelyett, hogy felszínre hozná.

Az előadást emlékezetessé teszi néhány
kiváló színészi alakítás. Kovács János
Antyipa (Zikov) szerepében a kezdeti
akadozások után rátalál a megfelelő hang-
ra, ahogy a drámai feszültség is maga-
sabbra hág. A leghitelesebb alakítást a
maga visszafogottságában Fekete Gizi
nyújtja, aki Szofja szerepét játssza. Ő
azokat az indulatokat és gondolatokat is
érzékeltetni tudja, melyek a felszín alatt
rejlenek. Színvonalas játékot látunk Szal-
ma Tamástól (Mihail), Király Leventétől
(Muratov) és Gyürki Istvántól (Hewern).
Deák Éva árnyaltabban is megformálhatta
volna Pavla figuráját; túl direkten
érzékelteti az ártatlanság mögötti önzést és
mohóságot.

Kitűnő Csikós Attila díszlete, amely
nemcsak játéktér, hanem jelentéshordozó
is, s egyaránt alkalmas a belső és külső tér
jelzésére. A fának támaszkodó inga-óra és
az egész elvarázsolt környezet
hangsúlyozza az időmotívum fontossá-gát;
s a bezártságot, elszigeteltséget jól - de
nem mesterkélten - tükrözik a ketrecre
emlékeztető palánkok. Ha csak ez a
félelmetes időtlenséget árasztó kép marad
meg bennünk az előadásból, már az is elég
ahhoz, hogy felidézhessük Zikovék
világát.

Gorkij: Zikovék (szegedi Kisszínház)
Fordította: Makai Imre. Rendezte: Ruszt Jó-
zsef. Díszlet: Csikós Attila m. v. Dramaturg:
Böhm György. Rendezőasszisztens: Kovács
József. Jelmez: Vágvölgyi Ilona.

Szereplők: Kovács János, Fekete Gizi,
Szalma Tamás, Barta Mária, Deák Éva,
Király Levente, Györki István, Safranek
Károly, Nemcsák Károly, Katona András,
Császár Gyöngyi, Szabó Mária.

Gorkij: Zikovék (szegedi Nemzeti Színház). Deák Éva, Barta Mária és Kovács János


