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Jeszenyin színháza?

Szergej Jeszenyin válogatott művei

A világirodalom nagy csavargó-írói közé
tartozik, sőt azon szerencsések közé, akik
személyes útkeresésük, nyugtalanságuk
korát, nagy bolyongásukat (ami Jeszenyin
esetében a szó szoros értelmében is
világjárást jelentett, elsősorban mégis
szellemi forrongást, lázadást, tájékozódást)
a forradalom lázas napjaiban élték.
Jeszenyin egy nagy történelmi korszak
legendás egyénisége lett: költészetében
szintézisbe hozta a tízes-húszas évek
avantgarde törekvéseit a népköltészet
egyszerűségével. „Nagy-anyó vallásos
volt, kolostorokba cipelt" - írja egyik
önvallomásában, s bár később többször és
határozottan megtagadta a korai verseiben
tükröződő vallásos világképet, sőt „késői"

(mindössze harminc esztendőt élt!), keserű
költészetéből panteizmusa és a
természethez fűződő bensőséges viszonya
is eltűnt, abban, ahogy az imaginista
művészet küldetését látta, mindvégig
meghatározóan hatott a pravoszláv népi
vallásosság képi érzékenysége és
látásmódja. A Jeszenyin-jelenség másik fő
meghatározója ugyan-csak a
gyermekkorban keresendő: a paraszti sors
nyomorúságának megismerésében, abban
a fogékonyságban, mellyel a forradalom
előszelei iránt viseltetett. Még a cári
hadseregbe besorozzák, de fegyverét már
inkább a forradalom szolgálatában
használja. Ilyen mondatokat találunk
leveleiben, önéletrajzi írásaiban:
„Szélsőséges individualista vagyok.
Szívvel-lélekkel a szovjet platformon
állok." Vagy egy másik helyen, ars poe-
ticaként vallja: „Az imaginizmus a tudat és
az érzelem jobbágytörvényének el-
törléséért harcol."

Á Gerencsér Zsigmond válogatásában
most megjelent Jeszenyin-kötet - mint-egy
32 ív terjedelemben - minden korábbinál
teljesebb képet nyújt a magyar olvasónak
Jeszenyinről. Eddig jószerivel csak a
költőt ismertük, most bő összeállítást
kapunk levelezéséből, cikkeiből,
tanulmányaiból (köztük az imaginisták
Jeszenyin által fogalmazott nyilat-
kozataiból), amely nemcsak sokféle
összefüggésben tudósít a korszak politikai-
társadalmi-szellemi feszültségeiről, har

cairól, a történelmi átalakulás eseményei-
ről, hanem a történelmet a saját bőrén ér-
zékelő, új világot álmodó-teremtő, a köl-
tészet világformáló erejében megszállot-
tan hivő, mégis önpusztító költő belső
izzásáról is. De most kerül a magyar kö-
zönség elé Jeszenyin egyetlen drámai al-
kotása, a Pugacsov is, Veress Miklós for-
dításában, mely első ízben az imaginisták
moszkvai kiadójánál jelent meg 1921
decemberében. (S noha még Jeszenyin
életében újra kiadták Pétervárott is, Ber-
linben is, a mű színre kerülését a költő
nem érhette meg.)

Á darab cselekménye Il. Katalin cárnő
idején játszódik, főhőse az Ural folyó
menti kozákok felkelésének vezére,
Pugacsov, aki a győzelmi mámorban fel-
veszi az előzőleg meggyilkolt IIl. Péter
(Katalin férje) nevét, s kikiáltja magát
cárnak. A cári csapatok azonban, békét
kötve a külső ellenséggel, hamarosan
megsemmisítő csapást mérnek a felke-
lőkre; Pugacsovnak ekkor sikerülne el-
menekülnie, ám egyik alvezére, Tvorogov
feladja. A Jeszenyin-darabban Pugacsov
elmagányosodásán van a hang-súly:
„Istenem! Csakugyan eljött az idő?
Összeroskadhatsz úgyis, ha lelked súlya a
kín? Hihető volt még . . . tegnap még
hihető ...Kedveseim . . . testvéreim .. .
vér-reim ..." Ezek Pugacsov utolsó szavai.
A drámában a forradalmi versek
ellentmondásos Jeszenyinje visszhangzik:
nemcsak a panegirikus hangot fedezzük
fel érzékletes költői víziójában, de
plebejus-patriarkális világképét is; szíve
rajongva dobban a forradalomért, de a
pusztulásról festett képek nem kevésbé
szuggesztívek.

A darabot még megjelenése előtt fel-
olvasta Mejerhold és társulata előtt, de a
visszaemlékezések tanúsága szerint Me-
jerholdék nem érezték eléggé „színsze-
rűnek" a Pugacsovot, rá akarták venni
Jeszenyint a mű átdolgozására. Ez is
közrejátszhatott abban, hogy két eszten-
dővel később az imaginisták moszkvai
folyóiratában publikált Majdnem
nyilatkozatában ő maga így írt: „be kell is-
mernünk, hogy a terjedelmük szerint
jelentős imaginista művek, például Ma-
rienhoftól A hülyék összeesküvése vagy
Jeszenyintől a Pugacsov, nem többek és
nem kevesebbek, mint jó lírai versek".
Sőt, ugyanebben az írásában levonja e
megállapításból a következtetést: „Elér-
kezett az idő, hogy vagy cl kell menni,
nem lopni tovább a napot, vagy pedig
meg kell alkotni az embert és a kort." Alig
telik el két esztendő ennek az első-

sorban önmagával szemben kíméletlen
vallomásnak a megjelenése után, s egy
depressziós napján úgy dönt, hogy az
előbbi lehetőséget választja: örökre el-
megy, véget vet életének.

Mégsem csupán költői érték a Pugacsov.
Mondhatjuk, hogy Jeszenyin színháza
nem született meg: abban az értelemben
valóban nem, hogy nem alkotta meg „az
embert és a kort" a színpadon. De örökül
hagyott egy látomást: egy „imaginista"

drámát. Az idézőjel e jelző viszonylagos-
ságára kíván utalni: miután az izmusok
körüli szenvedélyes harcok elültek, ke-
véssé tartjuk fontosnak, milyen irányzat
cégére alatt született a darab. Az
imaginisták - élükön Jeszenyinnel - egy
dolgot jól éreztek meg: a költői kép
jelentőségének megnövekedését a mo-
dern lírában. S a Pugacsov azt is jelzi, hogy
Jeszenyin megsejtett valamit a jórészt
„későbbinek" nevezhető, vagyis az ő
halála után kibontakozó, új színházi tö-
rekvések vonzalmából a költői gondol-
kodásmód képisége iránt. A Pugacsov eb-
ből a szempontból valóban csak „első
fecske", olyan költő írta, aki keveset tu-
dott még a színpadi költészet másfajta
nyelvéről, s így mindent a szó mágikus
erejére bízott. Már ezért is színháztörté-
neti jelentőségű mű a Pugacsov. De a
moszkvai Taganka Színház Ljubimov
rendezte előadása azt is jelzi, hogy a drá-
ma, egy mai színházi alkotó fantáziáját
felébresztve, igazi színpadi vízióvá ala-
kulhatott. Érdemes tehát elolvasni.

(Európa, 1977)


