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A Kispolgárok
a Madách Kamaraszínházban

Ha Makszim Gorkij valami csoda folytán
megtekinthetné a Kispolgárok című, 1902-
ben írt első drámájának előadását a
Madách Kamaraszínházban Ádám Ottó
rendezésében, minden valószínűség sze-
rint elégedetten hagyná el a nézőteret.

Az írónak, mint ez leveleiből és szín-
műveihez fűzött színpadi utasításaiból
egyaránt kiderül, már elsődrámás szerző-
ként igen határozott, minden részletre
kiterjedő elképzelései voltak a színrevitel
módjáról. A Kispolgárok elé például ter-
jedelmes utasítást írt arról, milyen legyen
a színpadkép, vagyis hogyan kell
kinéznie egy jómódú orosz kispolgár
otthonának a század elején. A szabályta-
lan alakú szobát ormótlan, mozdíthatatlan
bútorok töltik be; hatalmas pohár-szék,
ebédlőasztal székekkel, pianínó, pamlag,
ingaóra és az ablak előtt filodendron.
Nos, a Madách Kamara színpadán
(díszlettervező: Koltai János) mindez
leltári pontossággal megtalálható. „Hűen
az íróhoz." Az apró tárgyak, kellékek is
hiánytalanul megvannak, és

mind olyan, amilyennek Gorkij előírta.
Ez az aprólékos, a hűségre ekkora gondot
fordító berendezés már jó előre sokat
elárul a nézőre váró élményből. Való-
ságos bútorokat látunk, valóságos a vi-
rág, valódiak az ételek, valóságos a szá-
zadforduló. Realista ez a látvány? Ki-
fejezésére a legtalálóbb ez volna: pepe-
cselő realizmus.

Aprólékosan kidolgozott, komótosan
döcögő kis jelenetekből kezd építkezni az
előadás. Ritmusára is jellemző a díszlet
és a berendezés pepecselő realizmusa.
Jelentőségteljes pillantásokat váltanak a
színészek, ezek a pillantások azonban
tényleges tartalmuknál egy csipetnyivel
hosszabbra nyúlnak. Mozdulatok, gesz-
tusok meredeznek véget nem érő vonta-
tottsággal, szinte állva maradnak a leve-
gőben. Fárasztóan, természetellenesen
kitartott hangsúlyokat hallunk. Hosszú
színpadi csendek, befejezhetetlen hatás-
szünetek váltják az előbbieket. A darab-
béli vacsora jelenetében meg kell vár-
nunk, amíg a falatokat tényleg megrágják
és lenyelik, elvégre valódi ételeket nem
lehet stilizáltan elfogyasztani, csak-hogy
az előadás így nyomasztóan monotonná,
hosszadalmassá válik. A második rész
kétségkívül dinamikusabb, hiszen ekkor
megy végbe mindaz, amit a
Kispolgárokban drámai eseménynek te-
kinthetünk; mármint Tatyána öngyilkos-
sági kísérlete és a család széthullásának

meginduló láncreakciója. A váltás meg-
lehetősen mechanikus, a mindaddig lé-
zengésre, lassú ténfergésre kárhoztatott
színészek rohangálni kezdenek, egymás-
nak ütköznek, a színpadi szituációhoz
kevéssé illő harsányságban törnek ki,
mintha átléptek volna egy bulvárkomé-
diába. A hatás disszonáns, az eredménye
nem más, mint a néző unalommal vegyes
kívülállása.

A Kispolgárok, ez ma már nyilvánvaló,
jellegzetes első színdarab. Nemcsak a gya-
korlatlanság érződik rajta, de a mester-be,
Csehovba való görcsös kapaszkodás is.
Erre utal például, hogy a cselekmény egy
szűkebb család és néhány közelebbi,
távolabbi rokon, ismerős körében ját-
szódik. A történések is elsősorban lelki
történések, melyek a Csehovtól ismerős
cselekvésképtelenség, életképtelenség
egyszer zsongító, másszor gyilkos álló-
vizében zajlanak. Ehhez a drámatípus-hoz
mindenekelőtt lírai írói alkat igényeltetik,
úgy is mondhatnánk: csehovi alkat,
másképp nem jöhet létre e színművek
különös és jellegzetes finom lebegése a
valóság és költészet határán. A Kis-
polgárok folytatja az életképtelenség mo-
tívumát, csak éppen lebegése, líraisága
tűnik el, s helyette a maga kiábrándító,
hétköznapi formájában, unalmasan állít-ja
elénk. Ma már talán nem tűnik szent-
ségtörésnek, ha kimondjuk, amit a Gor-
kij-drámák nézője a színházban már rég-
óta kénytelen észrevenni: a csehovi lírai-
ságot Gorkij, mint valamiféle nagy iro-
dalmi szakács, nyakon önti elszánt, eleve
eltökélt osztályjelleggel, osztálytudattal.
Ami így létrejön, például a Kispolgárok

esetében, Csehov-drámának már rossz,
Gorkij drámának még nem jó.

Színre lép például Nyil, a vidám moz-
donyvezető. Nem tudni igazán, mitől
annyira vidám és öntudatos, a gorkiji
magyarázat ugyanis - miszerint attól,
hogy fizikai munkát végez és nincs va-
gyona, tehát munkás, mégpedig a jelek
szerint szervezett - általában cáfolhatat-
lan, de a Nyil nevű ember, a dráma
konkrét szereplője szempontjából üres,
megjeleníthetetlen, elvont. Nyil is, Polja
is a jövőbe látnak, és ettől optimisták -
csakhogy ezzel a motívummal ugyanaz a
helyzet. Csehov kallódó hősei egykor
tehetségesek voltak, vagy jobb időkben
azok lehettek volna. Amikor eltűnnek a
történelmi süllyesztőben, úgy kell érez-
nünk: kár értük. A Kispolgárok, kallódói,
Besszemenov fia és lánya, mind múltjuk-
ban, mind jelenükben nélkülöznek min-
den emberi értéket. (Társadalmiakról

Gorkij : Kispo lgárok (Madách Kamaraszínház) . Kol ta i János (Besszemenov) és Haumann Péter
( Per cs i h i n )



nem is beszélve!) Unatkoznak, fanyalog-
nak, szenvednek, vagyis életképtelenek, de
nem tudhatjuk, valójában mi hiányzik
nekik, mitől fosztatnak meg, mire
vágyakoznak, így hát úgy érezzük, mi
közünk nekünk mindehhez? Csehov
alakjai igazából nem statikusak, a szemünk
láttára változnak, lángolnak fel és hunynak
ki, szinte kézzelfoghatóan van jelen a
dolgokat és történéseket kegyet-lenül
véghezvivő idő. A Kispolgárok alakjai
statikusak. Bármi történjék is a darabban,
az eseményekben részt vevő szereplők
ugyanazok maradnak és ugyanolyanok. A
Besszemenovok lénye-gén karcolást sem
ejt a lezajló drámai eseménysor, de Nyil is
csak lakást és családi állapotot változtat,
ám a végén éppolyan vidám és öntudatos,
mint legelső színre lépésekor. (Nem lehet
véletlen, hogy az utóbbi egy-másfél
évtizedből a Kispolgároknak éppen azok
az elő-adásai maradtak emlékezetesek -
Tovsztonogov, illetve Latinovits Zoltán
rendezései -, amelyek egyrészt Nyil
alakját, másrészt a Nyil-Besszemenov
relációt tudtak több szólamúan,
bonyolultabban megfogalmazni.)

A Madách Kamaraszínház előadása
szerepfelfogások tekintetében is követi
alapelvét: hűséges az írói utasításokhoz.
Gorkij a szereplőket illetően is határozott
elképzelésekkel rendelkezett, s ezeket
levélben tudatta a darabot akkor már
próbáló Sztanyiszlavszkijjal, i 9 0 2 január-
jában. Érdemes idéznünk sorait, mert
kitűnik belőlük, hogy nemcsak a figurák
értelmezését óhajtotta megszabni, de azt is,
milyen legyen a színészek mozgása,
beszéde, öltözéke, egész gesztusrendszere.
Nyil színpadi megjelenítésével kap-
csolatban például így ír: „Mindig meg-őrzi
nyugalmát, mozdulatai szépen formáltak,
nem hevesek, hanem kecsesek, mert
minden taglejtésébe erőt fektet -
ösztönösen, nem többet és nem kevesebbet
a kelleténél. Ha ingerült, keményen,
nyomatékkal beszél, minden szava egy-egy

fejszecsapás. Mint minden meg-
nyilvánulása, felháborodása és haragja is
egészséges, izmos, idegességnek és
durvaságnak nyoma sincs benne, Hamar
lecsillapodik - de sohasem hátrál meg."

Vass Gábor a Madách Kamarában tisz-
teletre méltó igyekezettel próbál hajszál-ra
olyan lenni, amilyennek Gorkij leírta.
(Más kérdés, hogy a leírás önellentmon-
dásait kiküszöbölni neki sem sikerülhetett
A szerzői elképzelés elvontságát, belső
zavarát jelzi, hogy Gorkij ezt írta
Sztanyiszlavszkijnak, az egész habitusá-

Haumann Péter (Percsihin), Koltai János (Besszemenov), Nagy Anna (Akulina Ivanovna), Dunai
Tamás (Pjotr) és Bajza Viktória (Jelena)

jával egy kissé már elnehezedett madár
totyogását-csoszogását formázza. Gesz-
tusai olykor a korai némafilmeket idézik,
amikor két karját a vitatkozók közé óvón
kiterjesztve, vagy máskor, meg-
bántottságában két kezét maga előtt úsz-
tatva, könnyben ázó szemmel kibocog a
színpadról.

A kicsapott diák, Pjotr szerepében
Dunai Tamás sokszor bizonyított tehet-
sége is kevésnek bizonyul, hogy életre
keltse a figurát. Két alapszínből keveri ki
magatartását: az idegesség és az indu-
latosság árnyalatait sorakoztatja egymás
mellé. Végül, tehetetlenségében ő is ki-
köt a szinte állandósuló emelt hang mel-
lett.

Tatyána alakjának felfogásában - ter-
mészetesen az íróhoz való hűség jegyé-
ben - a didakszis érvényesült. Mial-
kovszky Erzsébet jelmezei pontosan kö-
vetik Gorkij leírásait: Tatyána tetőtől
talpig terepszínű, gyűrött, unalmas ru-
hákban jár, lelki szürkeségét öltözéké-nek
szürkesége annak a számára is jelzi, aki
netán magától nem venné észre ezt a
vonását. Kiss Mari a jelek szerint unat-
kozik az unatkozó figura szerepében;
ténfergései, nyafogásai nem jelzik, hogy
ez a lány - tűnjék kívülről bármilyen
üresnek - a maga szemszögéből őszintén
érez és szenved, inkább szenvelgést lá-
tunk a színpadon, amely leleplezni hiva-
tott a kispolgári sarjak életuntságát Nyil
harsogó optimizmusa ellenében.

A darab két leghálásabb szerepe Per-
csihiné és Tyetyerevé. Ahogy egy régebbi
előadásban Pécsi Sándor, most a
gesztusaival, hangsúlyaival sok tekintet-
ben Pécsire emlékeztető Haumann Péter is
olyan figurává teszi Percsihint, aki
mindaddig figyelmünk középpontjában

ban, külső megjelenésében, színészi alka-
tában intellektuális művésznek: „Nagy-
szerű volna, ha Nyilt Ön játszaná. Más
lehetőséget nem látok.")

A szerzői elképzelés nehezen megvaló-
sítható momentumai közé tartozik, hogy
Polját, Nyil szerelmét, Percsihin lányát, a
darab másik főszereplőjének vélte. Barta!
Zsuzsa ezt a képtelen elvárást természetesen
nem teljesítheti, de vissza-fogott, tiszta
játéka, bensőséges, őszinte hangjai,
megjelenésének mesterkéletlen üdesége az
előadás kellemes meglepetésévé avatják.

Besszemenovként Koltai János az első
színre lépésétől az utolsóig egyfolytában
„leleplezi" e legfőbb kispolgárt. Mindenkire
haragszik, ami még nem volna baj, de
mindig és mindenkire egyformán. Egyetlen
színészi eszközzel él: a nagyon megemelt
hanggal, magyarán az állandó ordítozással.
Modulálatlan sértődöttsége statikus,
megjelenítése nem-különben. Mindegynek
tűnik, hogy az adott szituációban éppen
nem hallgatják végig, tiszteletlenül
beszélnek vele (vagy csak
tiszteletlenségnek érez valamit), mindegy,
hogy megmérgezte magát a lánya, vagy
elhagyni készül a fia - a szín-padon
Besszemenovnak egyfajta reagálása
hallható, a kiabálás.

Feleségét, Akulina Ivanovnát Nagy Anna
formálta meg. Akit látunk, inkább tűnik
férje anyjának, felnőtt gyerekei
nagyanyjának, mint a hatvanhoz közel járó
Besszemenov párjának. Nyolcvan év körüli
anyóka tipeg a színpadon, aki vékony
madárkahangon csipog. Ez komoly
teljesítmény, habár a színésznő oly-kor
megfeledkezik róla, és néhány mondatot a
saját, természetes hangján hallhatunk
ilyenkor. Öregesen törékeny alak-



á
u
m
m
f
e
i
H
t
m
m
p
n
á
n
e

é
b
d
k
z
S
n

„Színművek" című, még 1917 előtt írt,
de 1932-ben ismertté vált cikkében Gorkij
ezt írta: „Csaknem húsz darabot írtam, és
mindegyik csupán szorosabban vagy
lazábban összefüggő jelenetek sora,
teljességgel hiányzik belőlük a téma kö-
vetkezetes kibontása, a jellemek pedig
elnagyoltak, szürkék, sikerületlenek." Ezt
már nem a színműírói pálya kezdetén
krónikus önbizalomhiányban szenvedő,
kétségek közt vergődő, túlzások-ra
hajlamos ifjú író írta, hanem a meg-
bízható önértékelésű, tapasztalt és hig-
gadt, klasszikus alkotásait maga mögött
tudó alkotó. De az idézet folytatása még
izgalmasabb gondolatokat rejt. „ .. A
drámának minden részletében hatékony-
nak kell lennie, mert csak ebben az eset-

ben képes aktuális érzelmeket ébreszteni
(kiemelés tőlem N. V.), amelyekre most
igen nagy szükségünk van: korunkban
lángoló tüzes szavak kellenek, hogy ki-
égessék lelkünkből a polgári nézetek
rozsdáját." Nos, éppen ez a szándék, az
aktuális érzelmek ébresztésének szándéka
az, ami leginkább hiányzik az előadásból.
A szerzői utasításokhoz, azok betűjéhez
való szó szerinti tapadás muzeális értéket
hozhat csak létre - a gorkiji maga-tartás
mélyéhez, lényegéhez annak sok elemző
munkát, megújult színházi esz-köztárat
igénylő feltárása vezetett volna el, vajon
mit mondhat és mondhat-e egyáltalán
valamit a század nyolcvanas éveiben élő

K

ll, amíg a színpadon tartózkodik. Néha
gyan kissé soknak érződik, amit Hau-
ann csinál, többet pislog, többet hüm-
ög, többet téblábol és gesztikulál, mint

eltétlenül indokolt volna, de ebben az
nergiatakarékos előadásban a néző még-
scsak fellélegzik, amikor őt látja, mert
aumann vette a fáradságot, hogy „ki-

alálja" a figurát, meglehet azért, hogy ő
aga se unatkozzék. Amikor Bessze-
enov kidobja a házából, már nem csu-

án a jól megcsináltság, a bravúros szí-
észi technika mutatja magát: Percsihin
lmélkodó szomorúsága, erkölcsi fölé-
ye, sugárzó naivitása itt átélt, mély,
mlékezetes színpadi pillanattá tud nőni.

Tyetyerev szerepéhez Huszti Péternek
úgy tetszik - nincs még meg a kellő

letkora, megvan ellenben a belső, em-
eri súlya. Mégis nehezen megszokható
isszonanciája az előadásnak, hogy a
ántor nem félúton tart apák és fiúk kö-
ött, hanem inkább Pjotrral és Nyillel,
iskinnel tűnik egyívásúnak. Huszti szí-
észi intelligenciája derűs, emelkedett

közönyében jut érvényre. Ebben a kül-
sőséges, hangos produkcióban halk meg-
szólalásaival, csendjeivel, tartalmas né-
ma jelenléteivel tud jelentékennyé válni,
mindazonáltal Tyetyerev hányatott éle-
te, sok-sok tapasztalatból eredő keserű-
sége helyett olykor inkább egy némiképp
lecsúszott értelmiségi bölcselkedéseit
halljuk.

A Gorkij leírta cselekmény mind rend-
re megtörténik, a függöny lehull, ki-ki
tehetsége és odaadása mértéke szerint
elvégezte az előadásban reá mért felada-
tát. Csak éppen a néző érzi úgy, nemcsak
neki nincs sok köze ahhoz, amit látott,
de mintha a művészektől sem igen kapott
volna egyebet, csupán fegyelmezett
kötelességteljesítést. Benső közük az ál-
taluk előadott történethez, ezekhez a
figurákhoz alig-alig volt. A Madách Ka-
marában az 1984-ben bemutatott Kispol-
gárok arról szólt, amiről 1902-ben kellett
szólnia. Mindvégig hűségesen Gorkij-
hoz - de vajon az írói szándék felszínéhez
vagy a mélyéhez?

embernek a Kispolgárak? Elvben
természetesen nem nehéz átlát-ni, hogy
ma, amikor a kispolgáriság ismét termel
kallódókat és jobb sorsra érdemes
tévelygőket, amikor az értelmes élet és a
nyárspolgári szerzés ösztökélése megint
alternatívaként áll a mai Besszemenovok
fiai és lányai, a Pjotrok és Tatyánák hazai
megfelelői előtt, Gorkij drámájának lehet
itt és most, nálunk is kellő rezonanciája.
A Madách Kamara előadása azonban
ennek az elvont meg-felelésnek a
konkrétumait mulasztotta el felkutatni és
a darab szituációival, alakjaival
átvilágítva aktuálissá tenni.

Ha pedig erre gondolunk, nem is any-
nyira biztos, hogy Makszim Gorkijnak
tetszene ez a Kispolgárok-bemutató.

G o rk i : Kispolgárok (Madách Kamaraszínház)
Fordította: Makai Imre. Díszlet: Koltai
János. Jelmez: Mialkovszky Erzsébet. Ren-
dező: Ádám Ottó.

Szereplők: Koltai János, Nagy Anna, Du-
nai Tamás, Kiss Mari, Vass Gábor, Hau-
mann Péter, Bartal Zsuzsa, Bajza Viktória,
Huszti Péter, Gyabronka József, Menszátor
Magdolna, Csűrös Karola, Korcsmáros
György, Pádua Ildikó, Bakay Lajos.

iss Mari (Tatyána) és Dunai Tamás (Pjotr) a Kispolgárokban (Iklády László felvételei)


