
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



Satrov: Égszínkék lovak, vörös füvön (Thália Színház). Szirtes Ádám (parasztküldött) és
Szabó Gyula (Lenin)

A komszomolisták jelenete a Satrov-drámából. Középen: Kánya Kata, Zsurzs Katalin, Gálvölgyi János és
Mikó István (lklády László felvételei)

is. Lenin szigorúan tárgyias emberi portréja
a viták hevében teljesedik ki. Folyamatnak,
az emberi gondolkodás alakulásának is
fölfoghatók e dialógusok, hisz ezeken át, a
látszólag egyirányú, mégis ellentétes
politikai nézetek között a valóság
áttekintésével jut el az elhatározáshoz:
felszólal a Komszomol harmadik
kongresszusán, mert nincs fontosabb, mint
rendet teremteni az agyakban, józanságra,
művelődésre inteni az egyre inkább helyet
követelő nemzedéket. Ebből az
elhatározásból, e magatartásból világlik ki
leginkább Lenin nagysága, s ennek a
színpadi megfogalmazása az író találó és a
témához méltó teljesítménye.

Satrov darabjának második vonulata a
komszomolisták életét mutatja. Vitáik
hangzanak fel a színen, szópárbajaikból
bontakozik ki hovatartozásuk, szellemi
helyük a világban. Miről is vitatkoznak a
húszas évek szovjet fiataljai? A klaszszikus
művészeti hagyományokról, a
proletárkultúráról és a nemi életről a
kapitalizmusból a szocializmusba át-vezető
időszakban, egészen pontosan a szabad
szerelemről. Hogyan vélekednek minderről
az egyetemisták és a munkások, fiúk és
leányok? Miféle gondolati tisztázatlanság
dúl agyukban, miféle nagy szavakat
minden értelem nélkül hadaró vitavezető
tartja bűvkörében az amúgy is megzavart
fiatalokat? Hol a kiút, hol az elmélet,
amely valaha is rendet teremt a fejekben? S
lehet-e egyáltalán elméletekkel tisztázni
ennyi veszélyesen túlzó, kapkodó
tudatlanságot? Drámai kérdések sorozata,
amelyek talán önmagukban is megérnének
egy drámát, és amelyekre vajmi csekély
választ ad Satrov színműve. S ezt még
akkor is ki kell mondanunk, ha tudomásul
vesszük azt, hogy a komszomolisták
jelenetei csak illusztrációul szolgálnak a
lenini portré megrajzolásához, hisz a
gyűlésekről kapott jelentések késztetik
Lenint arra, hogy dacolva a betegséggel,
részt vegyen és felszólaljon a Komszomol
harmadik kongresszusán. Ahhoz, hogy
egyszerű illusztráció, keret legyen, túl
mélyen nyúl a fiatalok problémájához a
dráma, ám ha ennél több akart len-ni, úgy
túl felszínes, inkább tréfás, mint
lényegbevágó az ábrázolás.

A dráma áttekintésében kétségtelen
gondot okoz a szerkesztésmód sajátossága.
A két szálon futó cselekményt a Lenint
alakító színész, Lenin szerepéből kilépve
narratív szöveggel igyekszik
összekapcsolni. Nos, valljuk be, nem le-



betett csekélység az író számára végig-
egyensúlyozni a saját maga kifeszített kö-
télen.

A műfaji szabadság ellen általában
nincs, nem is lehet kifogásunk. Ám a
műfaji szabadságnak vélt, de szinte már
műfaj-, drámaellenes formalitások ellen
annál több. Különös ötlet három részre
szakítani, három szálon futtatni egy való-
ságos drámai lehetőséget rejtő, és igen
egyszerűen, célravezetően megfogalmaz-
ható drámai anyagot. Mihail Satrov va-
lószínűleg túlságosan is távol akarta tar-
tani főszereplőjét Lenin külsődleges áb-
rázolásától, s nem mérte föl az általa
nagyszerűen megfogalmazott Lenin-figura
belső tartalmát. Miközben egyszerűsíteni
akarta az emberábrázolást, bele-
bonyolódott a drámai szövevénybe.
Ámennyire szűkszavú, pontos, lényegre-
törő munka a Lenin-portré, épp annyira
teszi zavarossá, néhol már dramaturgiailag
szinte mulatságosan primitívvé a játékot a
figurából állandóan kilépő narrátor alakja.
(Gondoljunk csak az első jelenetre, amikor
Szabó Gyula elmondja a darab Lenin-
ábrázolásának lényegét, majd hátralépve a
rivaldából Lenin dolgozószobájába,
Leninként nemcsak leül, hogy kézbe vegye
az aznapi lapokat, hanem már szinte
skizoidan a Lenin-narrátor el is mondja,
hogy most Lenin leül és elkezd olvasni.)

Valószínűleg az sem szolgált volna a mű
hátrányául, ha a komszomolista fiatalok
gyűléseit szervesen a darab egészébe építi a
szerző, s nem önálló részletekként
csüngnek a drámán.

A szuverén írói gondolatot, amely
kétségtelenül sajátja Mihail Satrov játé-
kának, sajnálatosan gyengíti a dramaturgiai
határozatlanság, a különös, meg-
magyarázhatatlan elképzelésen alapuló
szerkezeti kapkodás.

Énekeljük el az agitszínház csasztuskáját
- hangzik föl a jelszó a komszomolisták
gyűlésén. Nos, a Thália Szín-házban a
Kőváry Katalin rendezte elő-adás mintha
maga lenne az agitszínház csasztuskája.
Jánosa Lajos díszletei között, a Székely
Piroska tervezte kosztümökben a színház
együttese teljes lendülettel veti magát az
előadásba, különösen a komszomolisták
jeleneteiben harsog föl a fiatalos jókedv.

A rendező meg sem próbál különösebb
egységet teremteni a drámai vonulatok
között. Pereg minden a maga keretében, a
narrátor és a közönség dolga, hogy
összehozza a szálakat. Lenin és

közvetlen környezetének megjelenítése
higgadt, akárcsak a leírt szöveg. A kom-
szomolista fiatalok világában aztán ott
van minden harsány külsődleges esz-köz,
talán a másik rész egyszerűségének
fölösleges ellensúlyozására. Ezekben a
jelenetekben a komszomolisták szövegei
ma már naivaknak tetszenek, de ez nem
ok arra, hogy az együttes már-már kaba-
rétréfaként fogja fel a Komszomol-ülések
et.

Különösen Gálvölgyi János téveszti
össze ezúttal a Thália Színház két pro-
dukcióját. Ami jól áll a Thália kabaré-
jában, az nem biztos, hogy előnyt jelent
Satrov forradalmi etűdjében. Vagy ha a
rendező komolyan így találta legjobb-nak
a húszas évek agitátorának karika-túráját,
félő, hogy tévedett. A túlzott
parodisztikus elemek csak nevetségessé
teszik az alakot, ám ennek a figurának a
pontos megformálása annál sokkal
fontosabb, mélyebb, mintsem olcsó tré-
fálkozással kellene elütni.

Mihail Satrov drámája nem ad módot a
hagyományos értelemben vett színészi
alakításokra. Nem a szerepükkel azono-
suló színészeket látunk, hanem olyan
együttest, amelyben csak részben válik el
a színész a megformált alaktól. A
színészek itt mindvégig színészek kell
maradjanak, akik kilépve énjükből
bemutatják szerepüket. Szabó Gyula
Leninje pontosan érzékelteti az írói el-
képzelés nagy formátumú vezéralakját: az
embert, a gondolkodót, a higgadt vezetőt.
Alakítása a dráma íve szerint meggyőző.
Lenin vitapartnerei közül a lényeges
mondanivalóhoz méltón fogalmazza meg
szerepét Végvári Tamás, Dimulász
Miklós, Szirtes Ádám és Jani Ildikó. Alig
kap lehetőséget valóságos figura
megteremtéséhez Krupszkajaként
Szekeres Ilona, Uljanovaként Lengyel
Erzsi és Clara Zetkin szerepében Drahota
Andrea. A komszomolistákat a ren-
dezéshez híven alakítja az együttes: Ben-
kő Péter, Mikó István, Kánya Kata, Zsurzs
Katalin, Kárpáti Denise, Balogh Erika,
Incze József és forgács Péter.
Munkájukban a lelkesedés rokonszenves.

Mihail Satrov színműve a forradalmár,
a politikus magatartásdrámája. A Thália
Színház előadása pedig, ha alap-vetően
nem is képes kikerülni a darab és a
színház gyöngeségeit, szándékában
őszinte, önálló gondolkodásra serkentő, a
megszokottól eltérő alkotás, s épp ezért
tiszteletreméltó vállalkozás.

ESZTERÁG ILDIKÓ

Az epikus színház
aktualitása

A Háború és béke Győrben

Századunk húszas éveiben alakult ki az
epikus színház koncepciója, melynek
haladó politikai tartalma újszerű színpadi,
dramaturgiai, rendezői eljárásokat köve-
telt. Ennek jegyében dramatizálta Lev
Tolsztoj Háború és béke című regényét
Piscator nem sokkal a II. világháború
kitörése előtt, alapvetően azzal a szán-
dékkal, hogy felhívja a figyelmet Né-
metország háborús törekvéseire. Á darab
feltűnést keltő bemutatójára azonban csak
195 5-ben kerülhetett sor Nyugat-
Berlinben. Bár a kritika véleménye meg-
oszlott, a közönségsiker általános volt
mindenütt, ahol színpadra került.

Magyarországon 1959-ben mutatta be a
Néphadsereg Színháza, Kazán István és
Kazimir Károly rendezésében, nagyszerű
szereposztásban (Ruttkai Éva, Páger Antal,
Szakáts Miklós, Benkő Gyula, Győrffy
György), óriási sajtó- és közönségsikerrel.
Az elismerés csaknem egy-hangú volt.
Kiemelték a darabválasztás jogosságát, a
mű világnézeti, politikai fontosságát. A
három évvel későbbi (Veszprém, 1962),
majd az azt követő vidéki előadásoknak
(Sárospatak diákszín-játszás, 1963,
Miskolc, 1964, Debrecen, 1964, Szeged,
1968) azonban már alig volt visszhangja,
meglehetős érdektelenség vette körül őket.

Hasonló a sorsa az idei évad győri be-
mutatójának is, úgy tűnik, joggal. Az
előadás unalmas, szürke, a rendezés kon-
cepciótlan.

Erwin Piscator munkásságának döntő
része a II. világháború előttre tehető. El-
sősorban rendező volt, akinek színpadi
kísérletei, újításai hatást gyakoroltak a
drámairodalomra, színházművészetre. Az
alapeszme, mely aktívan politizáló szín-
házfelfogását vezette: propaganda az
osztályharc gondolatának tudatosítására, a
proletariátus felvilágosítása. Ennek ren-
delte alá a művészet eszközeit, ez volt
mozgatója a darabválasztásnak, a szín-padi
megvalósításnak, a játékstílus ki-
alakításának. Piscator ideájához - mi-
szerint színházának olyannak kell lennie,
mint a legfrissebb újsághírnek, vagyis a
legaktuálisabb kérdésekkel kell foglal-
koznia, de úgy, hogy egyben általános


