
Najgyonovról, e drá-
ma szerzőjéről vajmi ke-
veset tudunk, de ha 
nem kaptunk volna any-
nyi előzetes eligazítást 
6em, hogy Gorkij kor-
társa volt, ezt az adás 
első tíz percéből ma-
gunk is tévedhetetlenül 
megállapíthattuk volna. 
S habár a Vanyusin 
gyermekei feszült, tö-
mör, sűrű atmoszférájú, 
jó dráma, megítélésében 
Gorkij emlegetése nem 
nagyon kedvez neki. Ak-
kor mér óhatatlan az 
összehasonlítás is. Pél-
dául a Kispolgárokkal, 
Gorfeij megrendítő szín-
padi remekművével, 
amelynek eszméje, drá-
mai alaprajza, szereplőd-
nek kapcsolatrendszere 
ós hierarchiája sokban 
megegyezik, sokban pe-
dig közel áll a Vanyusin 
gyermekeihez. Itt is, ott 
is egy ridegségig ke-
mény és zsarnoki patri-
archátus omlik össze, 
mert az utódok máskép-
pen akarnak élni, mint 
apáik. 

A különbség legin-
kább az, hogy — mint 
már jeleztem — a Kis-
polgárak remekmű, a 
Vanyusin gyermekei pe-
dig jó dráma. Az, hogy 
jó dráma, természetesen 
elismerésre méltó, nem 
lehet a világirodalomban 
olyan sok a mi szá-
munkra még felfedezet-
len jó drámák száma, de 
Gorkij árnyékában és 
annak is egy remekmű-
véhez képest, mégis: — 
„csak" jó dráma. 

Mindenképpen üdvö-
zölni kell a televízió fel-
fedezőkedvét, amellyel 
minden hazai színpadi 
előzmény nélkül bemu-
tatta ezt a darabot, s 
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így tulajdonképp nem 
is tévéjáték volt, amit 
láttunk, inkább színpa-
di ősbemutató. 

Két szintérre osztott 

drámai közegben ját-
szódik a darab, s ez 
mind gondolati, mind 
díszletfelépitési értelem-
ben két színtér, ami né-
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miképp már eleve me-
chanikus kettébontásban 
ábrázolja a Vanyusinr-
család életét. Dehát ép-
pen ezt a statikus kör-
nyezetet robbantja szét 
a dráma. Az apa világa 
a földszint, onnan lent-
ről kormányozza gyer-
mekei szigorú és puri-
tán neveltetését, akik 
az emeleten élnek. 

Aztán a gyermekek 
felnőnek, s kicsap med-
réből a megszokott rend, 
kitör a konfliktus a 
földszint és az emelet, a 
fent és a lent között. In-
nen indul a darab. Meg-
nemértés dúlja fel a 
család és a lelkek nyu-
galmát szinte egyik pil-
lanatról a másikra, de 
tűzfészke már régtói né-
mán ott lappangott a ki-
mért rend mélyén. 

Számonkérés, elszámo-
lás van napirenden a 
fiatalok és az öregedő 
apa között, aki kétség-
beesetten látja egész ed-
digi életelve és gyűjtő-
munkája ingatagságát. 
Azt hajtogatja: „ellensé-
geket neveltem fel ma-
gam ellen." Gyermekei 
valóban nem áldozatos 
Szívű, jó lények, inkább 
álnokságokkal és hibák-
kal terhelt emberek, ám 
ezt egyértelműen nevel-
tetésük és otthoni élet-
formájuk rovására ír-
ják: „sem dolgozni, sem 

élni nem tudunk . . ." De 
talán a legfájóbb tőr 
Vanyusin szívében, hogy 
félő kérdésére: „fiam, 
szeretsz te engem?", az 
egyik fia értetlen han-
gon így felel: „miket tud 
kérdezni?" A szeretet 
sohasem volt otthonos 
Vanyusinék házában. 

Mégis, vágyakozva a 
kitörés felé — milyen 
ismerős kép a klasszi-
kus orosz drámairoda-
lomban — ott élnek 
egymás fojtogató, zsa-
roló rabságában. Sőt, 
még be is telepszik hoz-
zájuk a hozományva-
dász vő személyében a 
testet öltött, s e gonosz 
tulajdonságára nyíltan 
büszke Becstelenség is. 
S nem átallja megvalla-
ni: „a becstelenség tari-
fája magas". 

Kétségtelen, hogy e 
békétlen, boldogtalan, 
helyüket nem lelő em-
berekben Najgyonov is 
korának, a századfor-
duló utáni évek orosz 
társadalmának nyugta-
lan, rossz közérzetét és 
lelkiismeretét vázolta 
fel, az apa zsarnok ural-
mának lehetetlenülésé-
ben pedig az agresszív 
és terrorista cári hata-
lom halálraítéltségét, ha 
erre a darabban nincs 
is utalás. 

Najgyonov éles össze-
ütközéseket teremt hősei 

közt, de nem ad teret 
érzelmeik és indulataik 
órielődésének, mindent a 
a fbrrpomton igyekszik 
bemutatná. Emiatt bizo-
nyos mechanikus szem-
lélet érvényesül nem-
csak színpadkonstruk-
cióján, hanem a jelle-
mek megszerkesztésében 
is; eléggé hiányzik a 
szereplők „belső törté-
nése", nincs fejlődésvo-
naluk. Ugyanakkor azon-
ban ez a „készenkapott" 
színpadi hevület segíti a 
dráma sodróerejét. 

Mihály® Imre rende-
zése nem igyekezett ki-
léptetni a darabot a 
szín padszerűség keretei 
közül, s ezt helyesen 
cselekedte, mert minél 
zártabb a tér a Vanyu-
sinok körül, annál erő-
teljesebb és fojtóbb a 
drámájuk. A díszlet sú-
lyos, komor és pedáns 
látványa is hozzájárul 
a nyomasztó légkör 
megteremtéséhez. A szí-
nészi produkció gondos 
kidolgozása, amely itt-
ott a szövegben meg 
sem jelenő érzésárnya-
latokat is kifejezésre 
juttat, a rendezés és a 
színészek munkájának 
együttes szép eredmé-
nye. 

Élményszámba menő 
alakítás Solti Bertalané 
Vanyusin szerepében, 
ö t sújtja a drámaíró 
legtöbb elítélő pillantá-
sa, s mégis őiránta va-
gyunk a legnagyobb 
megértéssel. Ez a kettős 
vonulat összefonódó, ér-
zelmi szintézisével nagy 
emberi drámát tár fed. 
A többi közreműködő is 
megérdemelné, hogy el-
időzzem alakításuk mél-
tatásánál, de hadd di-
csérjem inkább — az 
együttest. 
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