
vicceit, jelentéstévesztésre épülő poénjait.
Rég tudjuk, hogy Körmendi számára a
karakterszerep is teljes egészet jelent.
Latba veti minden képességét, de sajnos,
hiába van remek humora, hiába üdvözli
alakítását a közönség, a koncepció
hiányában alakítása elszigetelt,
epizódszerű marad.

Az átfogó rendezői koncepció hiányát
megsínylik az egyes alakítások. Tímár
Béla Claudiójából nem derülhetett ki,
hogy valójában milyen vitatható is e
figura, mindvégig hangos, teátrális, de
nem kárhoztathatjuk csak őt a hangsúly-
tévesztésért: ezen az előadáson nem lehet
megmondanunk, hogy mihez képest túl-
zott is alakítása.

Sajnos, nem megoldott a testvérek
alakítása sem. Mindkettőjükből hiányzik a
szerepben foglalt sokrétűség. Dunai
Tamás inkább operettherceget játszik,
mintsem Shakespeare-t, s a figura ilyen
leegyszerűsítése már tévedés. Juhász Já-
cint Don Juanja, a rosszkedvű, merő
ressentiment alak, elveszve áll e bohózatra
hangolt játékban, az összefüggések
kidolgozatlanok maradtak, s így valódi
kontaktusra sem volt lehetősége. Külön
meg kell említenünk Pataky Jenő Leona-
tójának problémáját. A tiszta egyértel-
műséggel megformált alakításból eltűntek
a kétértelműségek, eltűnt jellemének
vitatható mozzanata. A remek, érthető
hangsúlyozás, a tiszta szövegmondás
önmagában nem elegendő, de a szerep-
formálás a rendező dolga is. Meg kell még
említenünk Székhelyi József Boracchióját
és Zenthe Ferenc Antonióját.

A könnyű, különösképp a női ruhák
esetében inkább csak utalásszerűen kor-hű
jelmezeket Vágó Nelly tervezte. Ruhái
pontosan alkalmazkodtak a bohózati
jelleghez, pontosan megtette, amit a
rendezés kívánt, s az, hogy mindennek
milyen a , végeredménye, arról nem ő
tehet. Jó Victor Máté modern effektusok-
ra építő zenéje, friss és szellemes Ivánka
Gábor koreográfiája.

Shakespeare: Sok hűhó semmiért (Madách
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Rendező: Szir-
tes Tamás. Zeneszerző: Victor Máté. Díszlet-
tervező: Götz Béla. Jelmeztervező: Vágó Nel-
ly.

Szereplők: ,Pataky Jenő, Ábrahám Edit f.
h., Almási Éva, Zenthe Ferenc, Haumann
Péter, Dunai Tamás, Juhász Jácint, Tímár
Béla, Körmendi János, Szénási Ernő,
Paudits Béla, Cs. Németh Lajos, Némethy
Ferenc, Gyabronka József, Hűvösvölgyi
Ildikó, Csizmadia Gabi f. h., Kéry Gyula,
Vándor József, Szerednyei Béla f. h., Cser-
nák János f. h., Borbiczky Ferenc f. h.

BÁNYAI GÁBOR

Svejk Szolnokon

Vagonok. Világháborús vagonok. Emberi
szállításra alkalmatlanok. Lövöldözés,
fejvesztett rohangálás, menekülés. Az
egyik vagonban egy tiszt - Lukas
főhadnagy - komótosan meghurkol egy
kötelet, beakasztja a vagon vastraverzé-
be. Italt tölt magának, s egyik kezében
pohárral, a másikban töltött revolverrel,
bedugja fejét a hurokba. Arcán elszántság,
de a keze remeg. Nincs tovább.

Ám hiába az ital, a Miatyánk, a pisztoly
és a kötél. Csapódik a vagonajtó, oldalról
belép egy nyírt hajú, idétlen figura: -
Óberlajtnant úrnak alázatosan jelentem,
végre megint itt vagyok! - A főhadnagy
meredten bámul Svejkre, a
tisztiszolgájára, aztán szép lassan sírni
kezd. A vonatot lövik, ő zokog, majd
bömböl, „s meglehetősen idegössze-
omlik". Svejk tapintatosan becsukja az
ablakot - halkul a lövöldözés zaja -, és
gondoskodni kezd Lukasról. Miközben
mennek - mind a ketten és a vonat - a
pokol felé.

A szolnoki Szigligeti Színház Svejk-
előadásának már ez az első jelenete is
talányos: se nevetni nem tudunk igazán,
se meghatódni. A kényelmesebb meg-
oldást választjuk. Úgy gondoljuk, ránk
nem lőnek - lássuk hát a történetet. Hát-ha
kimaradhatunk belőle.

Svejk: pozitív vagy negatív?

Verebes István és Szurdi Miklós Svejk-
története - az előbbi az átíró, színpadra
alkalmazó, az utóbbi a rendező - ott
kezdődik, ahol ezt a történetet a szín-
padon általában abba szokták hagyni. Itt
nincs békebeli, polgári Prága, légy-
piszkos Ferenc József-kép a Kehelyhez
címzett vendéglőben, kvaterkázás. Itt
háború van: az, ami a prágai idillt szét-
töri. Ennek az előadásnak története az az
út, mely a frontra, a biztos halálba, a po-
kolba vezet. Rizikós út. Nemcsak a részt-
vevők - a színház számára is. Mert így ki-
maradnak a remekül bevált, biztos pat-
ronok, elmarad a felszabadult nevetés.

Az út során látszólag megismerjük
Lukas és Svejk viszonyát. Az egyik -
véljük - mindent elront, s a másiknak
mindez az idegeire megy. Mi több: meg-

őrül tőlük. (5 is elkövet tehát marha-
ságokat. S ezekért is Svejket okolja.
Valójában Lukasnak és Svejknek a
világhoz való viszonyát ismerjük meg.
Svejké a túlélő viszonya. Nem kerülhet
olyan kényszerhelyzetbe, melyből ki ne
vágná magát. Legtöbbször azzal, hogy szó
szerint értelmezi a világ elvárásait. Svejk -
legalábbis Verebes és Szurdi hő-se, hiszen
Hašek urat most ne keverjük ebbe bele -
nem együgyű. Es nem is ravasz.
Legfeljebb naiv. Önkéntelenül, néha talán
szándékosan is. Gyermeki az észjárása: ha
minden parancsot teljesítek, minden
elvárásnak megfelelek, akkor nem lehet
baj, sőt így még a magam kedvére is
élhetek, úgyis azt hiszik majd, hogy ők
adtak nekem rossz utasítást. Svejk lentről
nézi a világot: de nem osztályszempontú
lentisége az igazán fontos, hanem a
békaperspektíva. Így, innen a világ -
sajátos rövidüléseivel, arány-
hamisításaival - egyszerre félelmetesebb
és nevetségesebb is, de mindenképpen
egyszerűbb.

Lukas viszont azt hiszi, hogy ő rálát a
világra. Méltatlannak érzi hát, hogy a
kártyanyereségen kapott tisztiszolga bé-
kaperspektívája az ő sorsát is alakítja.
Nem érti, hogy flörtjei miért a fronthoz
viszik egyre közelebb, nem érti, hogy a
sors miért bánik el vele. Lukas az át-
hárítás gesztusával viszonyul a világ-hoz
és Svejkhez.

Az előadás során ennek a kétfajta vi-
szonyulásnak az összecsapásait kacag-
hatjuk és szoronghatjuk végig. Mert tény,
hogy kacagtató szituációk sorozatát hozza
létre Svejk perspektívája. Ha Lukas azt
parancsolja neki, hogy a lakásban
„vendégeskedő" úrhölgy minden
kívánságát teljesítse, akkor Svejk minden
kétség nélkül ágyba is bújik főhad-nagya
szeretőjével. Még az aktus közben
visszatérő Lukas és a férj sem tudja meg-
zavarni idilli nyugalmát. Ha magányos-
nak látja Lukast, rögtön szerez neki egy
kutyát - igaz, a tábornokét nézve kóbor
ebnek. Ha lemarad a vonatról, s ráadásul
Lukassal összecserélt papírokkal, olyan
pontosan teljesíti az elfogó csendőrök
minden elvárását, úgy felel meg minden
kérdésükre, úgy issza őket az asztal alá,
hogy azok inkább feladják a kilátástalan
hadakozást.

Lukas is bohózatot játszik ennek kö-
vetkezményeként, akár az ölébe pottyan
egy szerető a vonaton, akár - a budapesti
képben - Svejket bízza meg a kerítéssel.
Burleszkbe illően züllik selyemfiúvá a
snájdig főhadnagy hamis papírjaival,



miután a kupiban legfeljebb állást vállal-
hat.

Csupa abszurd kaland. De mik a kö-
vetkezmények ? Minden bohóctréfával
közelebb jutnak ahhoz a véghez, amit
Lukas elkerülni szeretne. (Valószínűleg
Svejk is, ha hajlandó lenne tudomásul
venni például a háborút: de ez az ő filo-
zófiájába nem illik bele.) A burleszk
gyorsvonati sebességgel visz közelebb a
biztos halálhoz. Az esendőség, a kineve-
tett gyarlóság a megsemmisítő emberte-
lenséghez. És itt mintha vitatkozna
egymással színpadra alkalmazó és ren-
dező. (Közbevetőleg: Verebes szuverén
művet írt. Ezért nem emlegetem az eredeti
regényt, Hašekét.) A szöveg azt sugallja,
hogy Svejket lassan utáljuk, gyűlöljük
meg. Verebes hangsúlyozza Svejk
felelősségét saját és Lukas sorsának
mániákus elrontásában. Ez a Svejk egyre
idegesítőbb, egyre agresszívebben buta,
egyre kétségbeejtőbben értetlen, egyre
átlátszóbban naiv. Jópofaságát, minden-
retudokegytörténetet-habitusát Verebes
egyre ellenszenvesebbnek találja. Leg-
szívesebben lelövetné, lecsukatná, kivonná
a forgalomból - de ezt még ő sem teheti
meg Svejkkel.

Szurdi jobban szereti a derék katonát.
Nem a felelősségét kérdőjelezi meg. Azt
sem vitatja, hogy néha kibírhatatlan az
örökös gondoskodása, őrjítő a fecsegése.
De úgy véli, hogy Svejk mindig talpra eső
mentalitása, kétségtelen humora nél-kül a
világ még kibírhatatlanabb lenne. Verebes
szerint, Svejkkel vagy anélkül, a világ
fejtetőre állt, abszurd, kibírhatatlan, élni
benne nem lehet. Míg Szurdi szerint a
világ abszurd ugyan, de élni kell, s ehhez a
Svejkekre mindig szükség van.

Nézzük e megközelítési interferencia
talán legjellemzőbb példáját, a darab,
illetve az előadás végét. A sorozatos bal-
lépések eredményeként Lukas és Svejk
büntetőszázadba kerül. Utaznak ismét,
most már biztosan a kikerülhetetlen pokol
felé. Lukas letargikus, Svejk gyanútlan. A
büntetőszázad egyetlen félig-meddig
kívülállója a részeges Laczina páter, a
század gyóntatója, lelkiatyja, aki kártyázni
is szeret. Lukasnak kétségbe-esett ötlete
támad: kártyán nyerte bal-sorsa okozóját,
most kártyán is szabadul meg tőle. Végre
veszít, Svejk a holt-részeg páter tulajdona
lesz, és ezzel meg-menekül. Lukas
búcsúzik: - Menjen, Svejk! Hozzon
szerencsét másnak! -Isten megáldja,
óberlajtnant úr! Őrizzen meg jó
emlékezetében! - És azután már csak
puskalövéseket és hangokat hal

lunk: - Büntetőszázad, sorakozó!... A
frontőrök leveszik a bilincseket, és a napi
parancs szerint rohamosztagokba sorolják
a foglyokat. Negyvenöt perc múlva
támadás! A Lankás erdő mentén
negyvenöt perc múlva támadás... - Ve-
rebes a biztos halállal zárja a darabot,
ebből azonban Svejk kimarad. Íme, ezek
mindig túlélik - szövi át a tragikus befe-
jezést a keserű düh.

Szurdi még egy „csodát" illeszt az elő-
adás végére. Ismét az első jelenet vagonja
és kellékei. Lukas, a biblia, a kötél, a
pohár és a pisztoly. Lukas áll, nyakában a
kötél, egyik kezében a revolver, a
másikban a pohár. Húzná meg a ravaszt.
Aztán kinéz balra, ahonnan Svejk szokott
- idegösszeroppanást okozóan - megjönni,
megakadályozandó a halált, biztosítva az
olyan-amilyen életet. De Svejk most nem
jön. Lukas egyre kétség-beesettebb. Hát
tényleg nincs visszaút? Ha nem jön Svejk
- Lukasnak most már Godot-ja -, akkor
tényleg csak a halál marad. Vége. Szurdi
ezzel az előadást keretező jelenetpárral
hangsúlyozza: Svejkkel legalább élni
lehetett. Vacakul, a pusztulás felé
menetelve, de a túlélés reményé-ben.
Nélküle a remény is elveszett.

Színészek Svejkje

Verebes István eredendően színész. Szurdi
Miklós is az. Hogy írni és rendezni is
tudnak - a lehetőségek tágulása. De

nem az alapmentalitás megkérdőjelezése.

Ennek megfelelően az általuk írt és
rendezett előadás is színészelvű. Ez több
dolgot jelent egyszerre. Egyrészt azt, hogy
pontosan tudják: színészi alakításra igazán
ott van lehetőség, ahol történet, szituációk,
jellemfejlődés, játék-lehetőség van. A
szolnoki Svejk így nem moralizáló,
filozofikus darab elsősorban, hanem
hatalmas lendületű játékfüzér, melyben az
áttekinthető történetnek éppúgy
jelentősége van, mint a kijátszható
szituációknak, a jellem- és helyzet-
komikumok sorozatának. Nem írói és
rendezői fogásokkal mozdul tovább a
darab és az előadás - pontosabban: ezek
csak igen rafináltan, a háttérbe húzódva
hatnak -, hanem a színészi játékkal.
Másrészt ez a színészelvűség azt is jelenti,
az előadás szerkezeti egyen-súlyát
befolyásolva, hogy néha nincsen szívük
húzni egy-egy jelenetből, hiába fejezi ki
az már sokkal előbb is a gondolati
lényeget, nehogy így poénlehetőségeket
vegyenek el a színészektől. (Ez az
aránytalanság voltaképpen egyszer, a
második felvonást majdnem kitöltő valla-
tási jelenetsorban válik észrevehetővé s
csöppet fárasztóvá is.)

Okoskodás helyett játék, filozofálgatás
helyett szituációk, prelegálás helyett
történést hordozó, poentírozott

Hasek Svejkje a szolnoki Szigligeti Színházban



Hollósi Frigyes (Svejk), Czibulás Péter és Varga Tamás a szolnoki Svejk-előadásban (MTI fotó -
Ilovszky Béla felvételei)

Czibulás Péter négy figurát játszik e
egyetlen este alatt. Ezek az alakok a ka-
tonai-csendőri hatalmi létra különböző
fokozatain állnak. Mindegyikük más -
legfeljebb az embertelenség szolgai, sőt
boldog kiszolgálásában hasonlítanak
egymásra. Czibulás remek maszkokkal,
pompásan kitalált hangszínekkel átformált
testtartásokkal, sőt testi alkatokkal képes
egyéníteni valamennyi figurát. És közben:
építkezik, felfedi az összefüggéseket, egy
ívbe fogja a négy figurát. Színészi
jutalomjáték és bravúr-sorozat - az előadás
szolgálatában, óriási fegyelemmel.
(Megjegyzendő: annyi ötlet épül az
előadásba, hogy ez már eleve lehetetlenné
teszi a fegyelmezetlen improvizációkat.)

A három ziccerszerepet és bravúr-
alakítást szövegben kisebb, súlyában nem
csökkentebb szerepformálások szervezik
összefüggő előadássá. Egri Katit - aki több,
férjét Lukassal megcsaló szépasszonyt
alakít - a főiskolai vizsga-előadások óta
nem láttam ilyen felszabadultnak és
kitárulkozónak; alakításában annyi elszánt
humor és keserű ön-irónia van, hogy néha
sajnáljuk, hogy nem tudhatunk meg többet
ezekről az asszonyokról. Jakab Csaba
főkalauzként még csak végszavaz inkább
egy kabaré-tréfának - hadbíróként olyan
karika-túrát produkál, még néma
szereplőként is, hogy rettegő nevetésünket
már szinte szégyelljük. És ugyanígy a
többiek: Sebestyén Éva Pejzlerka nénije,
Varga Károly pátere, Varga Tamás
csendőrjárőre, Csák György Vodickája -
vala-mennyi önmagában zárt kabinetalakí-
tás. De mindnek legfőbb érdeme, hogy egy
világkép kialakulásában szervülnek,

közös nevezőre jutnak. Nem szólók: mégis
egyenként emlékszünk mindőjükre.

Svejk, Forman és Heller

Mármint Josef Svejk, egy világkép hor-
dozója, a világháborús őskatona.

Milos Forman, a cseh abszurd humor
egyik legfőbb ismerője, Hair című film-
jével a háborús személyiség egyik legjobb
elemzője.

És Joseph Heller, a háború abszurdi-
tásának klasszikus ábrázolója, a 22-es
csapdájának feltalálója.

(5k hárman fognak kezet Verebes és
Szurdi kitűnő előadásában. Ami összeköti
őket: az egyén és a világ viszonyáról
alkotott elképzelésük. (Itt kell utalnom a
szolnoki előadás alkotóinak végső vé-
leményezésére!) Ugyanis a bennünket
körülvevő világ háborús helyzetekben
teljesen abszurddá válik. Ebben az ér-
telmetlenségben is meg kell keresni, ki kell
jelölni az ember, az egyes ember helyét - s
ez a művészet egyik legizgatóbb feladata.

Svejk és Lukas viszonya ehhez a világ-
hoz alapvetően passzív. Ha más-más
nézőpontból, perspektívából tekintenek is
környezetükre és az eseményekre,
eredményét tekintve nem sok a különbség
magatartásuk között. Elszenvedői az
eseményeknek, s csupán csalóka látszat,
Lukas téveszméje, hogy Svejk bármit is
alakítana rajtuk. Svejk meg-felelni akar,
Lukas kitérni, természetes hát, ha
mindketten áldozatokká lesznek. Az előbbi
talán tovább húzza, de sorsát ő sem
kerülheti el.

Mármost kérdés, hogy vajon elkép-
zelhető-e aktív, változtató, alakító viszony
is egy abszurddá vált világgal szemben.
Heller a 22-es csapdájának ki-mondásával
mintha erre a kérdőjelre tenné a
legnagyobb hangsúlyt, azt sugallva, hogy
akármilyen szituációt válasszunk is, a
csapda föloldhatatlan. Csakhogy Heller is
egy valami utáni állapotról tudósít. A 22-
es csapdája tehát csakis azért működhet
hibátlanul a kataklizma állapotában, mert
mesterségesen megkreálták még annak
előtte. Yossarian lázadása is erre utal - s az
alapképlet megváltoztatásával a csapda
önmagát szüntetheti meg. A Svejkre le-
bontva ezt a képletet: főhősei és mellék-
szereplői nem változott mentalitással
vesznek részt a háborús bohóctréfa-
sorozatban, hanem korábbi önmagukat

párbeszédek, felmutatás helyett sorozatos
átlényegülés - ilyen előadásban és
megközelítésben szükségképpen jól érzik
magukat a színészek.

Nagy Sándor Tamás Lukas szerepé-ben
minden, csak nem századeleji és nem
katonatiszt. Mindkettőről el tudja hitetni,
hogy csak járulékos elem, a lényeg
mélyebben van. Fiatalember, aki mind
kétségbeesettebben ismeri föl, hogy a
valósághoz való viszonya alap-vetően
hibás. Eközben - érje bár-mily csapás -
ugyan nem ad le meg-győződéséből, csak
szép lassan össze-törik, kifordul
önmagából. A szemünk láttára öregszik,
törik meg a színész is a színpadon. A
burleszk klasszikus szabályai szerint ő az,
aki mosolytalanul vesz részt a
legképtelenebb játékokban - hogy
alakítása a bohócsémán túl egy mentalitás
keserű leleplezése is, az Nagy Sándor
Tamás legfőbb érdeme.

A nagy ziccer, a legtöbb poén lehető-
sége természetesen Svejké és alakítójáé,
Hollósi Frigyesé. Sörtére vágott haj,
csodálkozó kék és nagy szemek, kissé
korpulens alkat. Az ő Svejkje nem jó-pofa
és nem joviális. Vonzó és veszedelmes
egyszerre. Hollósi olyan elegyét képes
kikeverni naivitásnak, ravaszság-nak,
számításnak és megfelelésnek, hogy az
egyszerűen zavarba ejtő. Úgy játssza el
Svejk helyett a svejkséget ma-gát, hogy
közben nem érjük tetten, hol is, miképp is
általánosít. Az ő Svejkjének elődjét -
tudom, hogy a valóságban fordított az
időrend . . . - valahol Brechtnél,
Csehovnál és a cirkusznál kel-lene
keresnünk. Nem az abszurditást, hanem a
mindennapiságot ragadja meg
alakításában -- sokáig felejthetetlenül.



valósítják meg. Csak épp a helyzet adta
torzításban-nagyításban. Ebben az érte-
lemben már nem lehet kérdés sem Svejk,
sem Lukas, sem a hadsereg, sem a pálya-
udvaron szónoklattal, pántlikával, nemzeti
színnel búcsúztató közösség felelőssége.
(Á vagonok tetején szónoklatot mondó
figura később gyászdalt intonál
harmonikáján, ugyanazon a helyen: a kép
figyelmeztető, hogy ez pótcselekvés, nem
megoldás.)

Nem véletlen, hogy a szolnoki .Svejk

Forman Hairjét juttatja eszembe. Mert a
Forman-filmnek is az a lényege - és ez
valósul meg véleményem szerint zse-
niálisan -, hogy egy abszurddá vált
világban a mégoly rokonszenves láza-
dozás, fintorvágás sem hozhat eredményt.
Hogy ez a megoldás csak látszólag aktív:
valójában kitérés az igazi cselekvés elől.
Forman európaian amerikai filmje egy
mozgalom csődjét mutatja: és itt nem a
mozgalom neve a lényeg, hanem fő
gesztusa, a megbocsátás. Ami nyil-
vánvalóan passzív magatartás. Még ha
pukkasztással, zenével, virágokkal, hosszú
hajjal - vagy burleszk kel köríttetik is. És
még valamire fölhívja a figyelmet
Forman: arra, hogy a személyiség
szuverenitását sem hagyja érintetlenül a
háborús világ abszurditása. Nemcsak
azért, mert a személyiséget puszta szám-
má egyszerűsíti - azért is, mert a szemé-
lyiségek fölcserélhetőségét valósítja
meg.

Erről a személyiségnivellálódásról és
fölcserélhetőségről szól a szolnoki Svejk
is, melyben mosolyogva, énekelve, bo-
hócként vagy áldozatként - de mindenki
ugyanabba az irányba tart: a halál tor-
kába, a megsemmisülés felé. Heller hőseit a
22-es csapdája ejti fogságba, Forman hőse
énekelve menetel a Vietnamba induló
repülőgép belsejébe Svejk gyermeki
naivitással, Lukas kétségbeesett
értetlenséggel gyalogol a büntetőszázad
vágóhídjára. Mind ugyanazt példázzák: a
passzív magatartás csődjét.

Az Út, avagy Svejk... (szolnoki Szigligeti
Színház)

Jaroslav Hašek: Svejk, a derék katona
című regénye alapján (fordította: Réz Ádám)
színpadra alkalmazta: Verebes István. Dísz-
let: Szlávik István. Jelmez: Szakács Györ-
gyi. Zeneszerző : Döme Zsolt. Rendezte:
Szurdi Miklós.

Szereplők: Hollósi Frigyes, Nagy Sándor
Tamás, Czibulás Péter, Takács Gyula, Szend-
rey Ilona, Egri Kati, Varga Károly, Jakab
Csaba, Sebestyén Éva, Csák György, Palotai
István, Szeli Ildikó, Hanga Erika, Benyovsz-
ky Béla, Elkán Erzsi, Varga Tamás.

RÓNA KATALIN

Az agitszínház
csasztuskája

Az Égszínkék lovak, vörös füvön a
Thália Színházban

„Nagy a kérésem hozzátok: ne hagyjátok,
hogy Iljics halála miatt érzett fájdalmatok
személyének külsődleges tiszteletében
nyilvánuljon meg. Ne állítsa-tok neki
emlékműveket, ne nevezzetek el róla
palotákat, ne rendezzetek nagy-szabású
ünnepségeket emléke tisztelet é re . . .
mindenekelőtt életetekkel kövessétek
Iljics elveit." - Krupszkaja fogalmazott
így röviddel Lenin halála után. Hisz
közismerten Lenin idegenkedett leginkább
a politikai frázisoktól, és mi sem állt
távolabb a józan forradalmártól, mint a
mítoszteremtés köde.

Mégis sokan és sokszor, mondhatnók,
legtöbben és legtöbbször úgy emlékeztek
meg róla, olyan, egyszerűségéhez
méltatlan Lenin-portrét alakítottak ki
tudatunkban, amely a keményen tár gyias
ábrázolás helyett formális, külsődleges, de
annál fényesebb képet festett a
politikusról.

Valószínűleg épp ezért idegenkedünk
minden műtől, lett légyen az dráma, re-
gény, novella vagy vers, amely Leninről
szól, amely Lenin alakját eleveníti meg.
Valljuk be, így volt ez Mihail Satrov
színművének műsorra tűzésekor is.

Égszínkék lovak, vörös füvön - a szür-
realizmus talaján fogant drámacím lehetne
akár egy verssor vagy miként a darab is
utal rá egy festmény címe --mindenesetre
újabb monumentális meg-emlékezéssel
kecsegtetett. Ám Mihail Satrov többre
vállalkozott, mint hogy újabb emlékművet
állítson Leninnek. Lenint az embert,
Lenint a vezetőt próbálta a néző elé vinni
életének egy adott szakaszában, emberi és
politikusi gondjainak józan szemléletével.

A drámát három aspektusból lehet és
kell vizsgálnunk. A Lenin-ábrázolás
tartalmi oldaláról, a politikus és a Kom-
szomol kapcsolatának vetületéből, végül
pedig a drámai szerkesztés szemszögéből.

Satrov színházában a színésznek, aki
Lenint játssza, kettős szerepe van. Egy-
részt Lenint kell megformálnia a szemé-
lyiség minden külső tulajdonsága, min-

den formai eszköz nélkül. Másrészt ő
maga az előadás narrátora, neki kell el-
mondania a Lenin-ábrázolás sajátosságait,
neki kell megismertetnie a nézőt a többi
szereplővel, s neki kell az időbeni
összefüggéseket is megneveznie.

Az író Lenint egy hétköznapon, „egy-
szerű munkanapján" úgy ábrázolja, hogy
megértsük: mennyire emberi minden
gondolata, intézkedése a nagyon súlyos
időkben, nagyon betegen is, s az apró-
cseprőnek látszó ügyek mögött milyen
pontosan érzékeli azokat az összefüggése-
ket, melyeknek később komolyabb politi-
kai következményei lehetnek. S ez az em-
berközelbe hozott Lenin üzenetet közvetít,
nemcsak a forradalomról, de önmagáról,
küzdelmeiről, kételyeiről is.

Leninnek 1920-ban az intervenciós
háború idején, amikor már a béketárgya-
lások folytak, egyre inkább szembe kel-
lett néznie közvetlen környezetével, ta-
lálkozásai során azokkal az emberekkel,
akik látszólag őt követve torz nézeteket,
elképzeléseket képviselnek. Akik tévesen
értelmezve gondolatait, tévedéseikkel a
követendő utat alapvetően rosszul ha-
tározzák meg. S ezekből a vitákból a
meggyőzésre, a vitára mindig kész vezető
arca bontakozik ki. És ott áll a gon-
dolkodó ember is, aki egyre határozot-
tabban látja, hogy csak világos agyú
egyének vihetik tovább az eszmét, hogy
nagyon kevés a valóban képzett, a valóban
tisztán látó fiatal, hogy értük, az ő
nevelésükért kell fáradhatatlanul küz-
denie. Ugyanakkor az emberért kell har-
colni, nem lehet papírlapra írott élet-
rajznak tekinteni őt.

Satrov drámájának legnagyobb erénye,
hogy úgy hozza emberközelbe Lenint,
hogy közben egy pillanatra sem nehezedik
emlékműként a színműre a történelmi
személyiség, hogy hiteles képet ad a
hétköznapról, a munkáról, a vitákról.
Lenin szavait idézi s építi a darab
cselekményének láncolatába.

Ennek az időszaknak a Leninje a for-
radalom sorsáért, a jövő nemzedékéért, a
láng továbbvivőiért aggódik. S az
intellektus képe úgy formálódik előt tünk,
hogy közben az óráról órára elé-kerülő
társadalmi, politikai kérdésekre is
válaszol. Szembekerülve a teljes eszmei
zűrzavarral, a forradalom exportálását
követelők képviselőjével, a jelentéseket
szépítő bürokratával, a tanulatlan, az
eszme nevében embertelen hivatalnok-
nővel, de akár a tudatlanságot a harcban
hasznosnak ítélő Clara Zetkinnel


