
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



érvényű elemzését is adja azoknak - nem
bizonyultak mindig elég hasznosítható-
aknak a drámairodalom alkotásai. Ez
indokolja, hogy bemutatói közt szerepel-
nek prózai művek dramatizálásai, feldol-
gozásai, különböző összeállítások, me-
lyeknek színpadravitele olyan új mű-
fajokat, megoldásokat inspirált, mint a
totális színház elve (aminek megvalósí-
tására azonban nem került sor), a doku-
mentumdráma, a történelmi revü, a film
alkalmazása, a gömb-szelet-gömb és a
futószalag-színpad kialakítása - az epikus
színház létrejötte. A színpad eszközzé vált
egyén és társadalom viszonyának
vizsgálatában, az aktív politizálás hely-
színe lett.

Közvetlen, aktuális politikai célokat
szolgált volna a Háború és béke dramati-
zálása is: Napóleon moszkvai menetelése
és veresége ürügyén a hitleri háborús
készülődés leleplezését. Ez a probléma
azonban idővel elvesztette aktualitását.
Nyilvánvaló tehát, hogy a győri bemu-
tatónak meg kellett volna keresnie azokat
a gondolati elemeket, melyeknek
hangsúlyozása ma időszerű.

Az átirat Tolsztoj művének felhaszná-
lásával és nem egyszerűen színpadra al-
kalmazásával készült. Piscator azokat a
hősöket és cselekményszálakat vette át a
regényből, melyek az ő elképzeléséhez
nélkülözhetetlenek voltak. Ezek mellett
tetszése szerint alkalmazott más szerep-
lőket és eszközöket is. A győri előadás
összbenyomása viszont azt sugallja, hogy
a rendező nem tudta eldönteni, mit tartson
fontosabbnak - hűnek maradni Tolsztojhoz
vagy megpróbálni eleget tenni azoknak a
követelményeknek, melyeket a
dramatizálás tartalmi és formai elemei
nyújtanak, hűnek maradni tehát Piscator
elképzeléseihez. Ennek a bi-
zonytalanságnak a következményeként
zavaróan, stílustalanul keveredtek a kü-
lönböző vonások, attól függően, hogy az
egyes színészek mit tartottak fontosabb-
nak, illetve a szerep melyik lehetőséget
engedte meg számukra.

A színjáték központi, szervező figurája
a narrátor. Epikus funkciója, vagyis az
egyes epizódokat összekötő elbeszélő
szerepe mellett döntőbb vonása, hogy mint
a játék vezetője, úgy mutassa be nekünk
az eseményeket, tényeket, hogy minél
több oldalról nyerjen megvilágítást a
háború lényege, egyén- és közösségellenes
volta. Natasa Rosztova, Pierre Bezuhov, a
Bolkonszkij család sorsa, a napóleoni
háborúk egyes eseményei eszközök a
kezében egyén és nép, egyén és

történelem, nép és történelem viszonyának
bemutatására. Ezt értelmezi a színpad
hármas felosztása is - sors-cselekmény-

gondolat - aszerint, hogy a történelem ese-
ményei, a magánélet egyes momentumai
zajlanak, vagy valamelyik szereplő gon-
dolatainak tolmácsolására kerül sor.

Nagy kár, hogy a részben már említett
okok miatt is, sem a narrátor, sem a szín-
pad nem funkcionálhatott kellőképpen. Az
előbbinél az elbeszélő jelleg dominált, s
bár ifj. Újlaky László olykor megkísérelte,
hogy a közönséggel való személyes
kontaktusteremtés révén vállalkozzon arra
a szerepre, amire Piscator a drama-
tizáláskor a figurát szánta, mégis inkább
pusztán egy összekötőszöveg elmondó-ja
volt, akinek szájából az agitatív jellegű
szövegrészletek itt-ott üres frázisként
hatottak. A hármas egység szintén jelen-
tését vesztette. A sors- és cselekmény-
színpadot a játék menete során nem le-
hetett elkülöníteni, a gondolati színpad
alkalmazása így értelmetlenné vált, s in-
dokolatlanul didaktikus hatást keltett.
Piscator többi formai újítása - vagyis
azok, melyek a darab bemutatójakor ál-
talános elismerésben részesültek - sem
bizonyult hatásosnak, frissnek, újszerű-
nek, élvezhetőnek. A vetített film alig volt
felismerhető, s ahelyett, hogy a franciák
menetelését érzékeltette volna, feles-
legesen megosztotta a figyelmet. A bo-
rogyinói csata főbb momentumainak
makettel történő eljátszatása sem mint
hiteles értékű bizonyíték hatott, de még a
könnyebb megértést sem segítette. Le-
bonyolításának nehézkessége pedig csak
gátolta a játék gördülékenységét.

Jó és fontos elemei lehettek volna az
előadásnak a Napóleon személyét, törek-
véseit külön dialógusokkal, adatokkal
bemutató részek. Az élvezhetőséget
azonban itt is zavarta az a stílusváltás, ami
a színészek játékát mindvégig jellemezte.
Már utaltam rá, hogy a Tolsztojtól át-vett
és a Piscator által kialakított epizódok
nem alkottak szerves egészet, az egyes
váltások gyakran zökkenőket okoztak.
Félreértés ne essék, itt nem azokról az
„elidegenítő" hatásokról van szó,
amelyeket Piscator gyakran alkalmazott
előadásaiban a jobb érthetőség, a
tökéletesebb meggyőzés, az érzelmek ki-
kapcsolása kedvéért. A fentiek inkább azt
mutatják és támasztják alá, hogy a ren-
dező, Vass Károly nem tudta áthidalni azt
a problémát, hogy mennyiben kell hűnek
maradnia az előadásnak a regény
stílusához és eszméihez, s mennyiben kell
alávetnie magát a politizáló, epikus

színház koncepciójának. Ezért alakul-
hatott úgy, hogy az egyébként fontos
szerepet játszó Kutuzov az előadásban
jelentőségét vesztette, az általa képviselt
tartalom ismeretlen maradt.

A regény figuráit alakító színészek já-
téka általában arra utalt, hogy vagy azok-
nak a követelményeknek igyekeztek ele-
get tenni, melyek a különböző filmfeldol-
gozások során az egyes szereplőkkel kap-
csolatban a nézőben kialakulhattak, vagy -
tehetségükhöz mérten - igyekeztek
elmondani szövegüket.

A Pierre-nek nagyszerű Áts Gyula nyu-
godt, kiegyensúlyozott teljesítményt
nyújtott, szép és érthető beszéde külön
élvezetet jelentett. Tóth Erzsébet Natasa
szerepét gyakran túljátszotta, természe-
tesség helyett megnyilvánulásai általában
erőltetettnek hatottak. Mester János öreg
hercege alapvetően kedélyes, melegszívű,
érzékenykedő öregúrnak mutatkozott (ami
nyilvánvaló félreértelmezése Tolsztoj
jellemábrázolásának), s ezért meglepőek
voltak határozott, kemény meg-
nyilvánulásai. A kettő keverése minden-
képpen kellemetlenül és érthetetlenül ha-
tott. Pedig fontos lett volna jól megra-
gadni a figura lényegét, mert patriarchális
nézeteinek, néphez való viszonyának
fontos szerepe van. Az Andrej herceget és
Marja hercegnőt játszó Úri István és
Martin Márta érdektelenül közepes
teljesítményt nyújtott.

Piscator már a harmincas években
felhívta a figyelmet: eszközeinek hasz-
nálata nem tekinthető örökérvényűnek. A
II. világháború után kibontakozó
békemozgalom, háborúellenes kampány
olyan tömeges méretekben érte az újság-
olvasó, tévénéző, rádióhallgató, moziba
vagy akár csak nyitott szemmel járó em-
bereket, hogy napjainkra bizonyos fokú
telítettség mutatkozik a téma hagyo-
mányosan kialakult formai elemeivel
kapcsolatban. S itt nem szabad figyelmen
kívül hagyni azt a tényt, hogy Piscator
színpadi újításainak nagy szerepe lehetett
a fenti elemek kialakulásában. A tévé
műsoraiban, iskolák ünnepségein,
irodalmi színpadok produkcióiban min-
dennapossá váltak a filmbetétek, doku-
mentumok, makettek.

Amikor tehát a győri színház úgy
döntött, hogy színre viszi Piscator 1959-
ben nagy sikert aratott dramatizálását,
vállalkoznia kellett volna arra is, hogy
megkeresse azt a formát, mely az érvényét
nem vesztett gondolatot Piscator
szelleméhez méltó, meghökkentő erővel
közvetíti.


