
A moszkvai Művész Színház Budapesten

NÁDR A VALÉRIA

Csehov és Moliére

Sirály

Már szinte megszoktuk, hogy minden
hozzánk látogató szovjet színház hoz
magával legalább egy Csehov-előadást.
Ennek a ténynek van egy feltétlenül
hasznos, meg egy másik, a vendégek
szempontjából némiképp előnytelen ol-
dala. Csehov műveit a magyar színházak
is gyakran játsszák, olyannyira, hogy
Anton Pavlovicsot már-már éppúgy hazai
szerzőnek érezzük, mint-- hagyo-
mányosan - Shakespeare-t. A magyar
közönség ennek következtében „fel-
készült" Csehovból, s így bármely idegen
nyelven játszó társulat bizton számíthat a
„partitúra" ismeretére, sőt értésére.
Csakhogy éppen ebből fakad a hátrány is;
ilyetén módon a Csehov-interpretációkkal
szemben támasztott igény nálunk
aránytalanul magas, Aránytalanul, mert
míg egy kevésbé ismert vagy ismeretlen
szerző darabja a vendég-. játékon
tematikus-tartalmi újdonságaival is hatni
tudna, s a megvalósítás sikerét --
viszonyítási alap híján - könnyebben
elfogadtatná a látott előadás, addig egy
Csehov-produkció értelmezési nüanszai is
ellenőrizhetők, apróbb egyenetlenségek
és hibák is éles bírálatot hív-hatnak ki.

A hét év után ismét hazánkba látogató
moszkvai Művész Színház Csehov

.Si-
rályával vállalta ezt a kockázatot. Nem
túlzás kockázatról beszélni, hiszen en-
nek a nagy hagyományú színháznak
mindenki másnál több köze van Cse-
hovhoz, s a csehovi életművön belül is az
első sikerre vitt drámához, a Sirály-hoz.
Tudjuk, hogy az 1896-os, Alekszandr
színházbeli ősbemutatón a da-rab zajosan
megbukott, s ez a súlyosan beteg írót
annyira megviselte, hogy újabb
előadáshoz hozzá sem akart járul-ni; úgy
érezte, nem volna képes még egyszer
végigélni hasonló tortúrát. Nyemirovics-
Dancsenko hosszas és szeretetteljes
erőszakkal elegyített kapacitálására állt
csak kötélnek Csehov, míg-nem az 1898-
as művész színházi be-mutató váratlanul
mindent elsöprő sikert aratott.
Színháztörténeti értékű elő-adás volt ez;
Olga Knyipper, az író fele-

sége játszotta Nyinát, és a rendező
Sztanyiszlavszkij Trigorint. Ettől a
bemutatótól kezdve volt Csehov mond-
hatnánk háziszerzője a Művész Színház-
nak, s ennek emlékét őrzi az is, hogy a
színház emblémája mind a mai napig egy
sirály Csehov Sirálya.

Ennek a darabnak a színrevitele azon-
ban még ebben a színházban sem jelent-
het könnyű feladatot, egyszerű felújítást,
vagy a csaknem százesztendőnyi
hagyomány konzerválását, illetőleg
„Ieporolását A Sirály előlegzi ugyan a
későbbi nagy Csehov-darabokat, a I
nya bácsit, a Cseresznyéskertet, de még nem
éri cl azok önmagába zárt tökéle-

tességét. Neni szimbolista dráma, de
érződik rajta az Ibsen-hatás, közelebbről A
vadkacsa hatása, s valljuk meg, ez -
legalábbis napjainkban nem tesz jót
időszerűségének. A későbbi drámák
egységesebbek, letisztultabbak.

A Művész Színház Oleg Jefremov
rendezte előadásának első és
legszembeötlőbb érdekessége,
mondhatnánk, meg-határozó eleme
Leventál színpadképe.

kertben ácsolt deszkaszínpad fősze-
replővé lépett elő, s mint majd látni
fogjuk, irónia és tragédia eredeti egyen-
súlya ezzel alapvetően eltolódott a tra-
gédia javára. Tegyük hozzá: a tragédia
romantikus felfogásának javára. Néze-
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tem szerint ugyanis minden mai Csehov-
rendezés legfontosabb, az összes többi
mozzanatot meghatározó kérdése, hogy
mennyire vesszük komolyan vagy hagyjuk
netán figyelmen kívül az író műfaji
megjelölését, tudniillik azt, hogy a Sirály -
komédia.

A színpadi tér leghangsúlyosabb helyén
áll a klasszicizáló stílusban megépített
színpadi színpad, amely nem egy-szerűen
jelen van, hanem játszik, előre-hátra
gördül, vagy pontosabb kifejezéssel:
nyomul, egyeseket fölemelve, másokat
eltiprással fenyegetve. Az előadás
legnyomatékosabb jelképévé így, túl-téve
a sirályon is, ez a színpad válik. Ezen az
emelvényen kezdődik Nyina balsikerű
pályája, de Trepljové is. Jefremov ide
ülteti Dornt és Polinát, amikor titkolt
szerelmükről beszélget-nek, majd léptek
közeledtére szétrebbennek. Ezen a
színpadon dől el Trigorin és Arkagyina
kapcsolatának sorsa is, tudniillik az, hogy
mégsem szakítanak. Nyina és Trigorin
szerelme is itt ébredezik, s a darab -
ellentétben a Csehov által leírtakkal - itt ér
véget, mégpedig tudatos rendezői
koncepció döntésének megfelelően:
Jefremov megismételteti a Trepljov
drámájából való monológot, hogy ami a
színpadon kezdődött el, a színpadon érjen
véget. A sorsok minden jelentős
fordulatának köze van te-hát valamilyen
módon ehhez az emel-vényhez. Nyina itt
jelenik meg először, talpig fehérben,
amikor még mindannak előtte van, ami
vele történik; a szintén Leventál tervezte
kosztüm menyasszonyi képzeteket sugall,
mint ahogy a legutolsó jelenet talpig
fekete öltözékéről az özvegyi sorsot
asszociálhatjuk. Vagy-is Nyina pályája két
véglet között rajzolódik ki, s így
romantikus értelmezést nyer. A színpadi
színpadra rendezett jelenetek mintha a
játék földközeliségének csökkentését
szolgálnák; a szó fizikai értelmében is
„megemelik" a da-rab költőiségét.
Csakhogy Csehovnak nincs szüksége - és
főképp a Sirályban nincs! -- a szituációk
ilyen külsődleges és patetikus
átpoétizálására. A hatás éppen ellenkező :
mintha valaki cukorral hintené meg a
mézet.

A romantikus tragédiafelfogás végle-
tességére vall Trigorin, Nyina, illetőleg
Trepljov alakjának értelmezése is. El-
döntetlen marad az előadásban, hogy
Trigorin vajon tehetséges-e, vagy pusztán
csak sikeres író. Bogatirjev alakítása egy
fontos árnyalattal szegényesebb, mint a
Csehov megformálta figura: Tri

gorin rejtett gerinctelenségét, züllöttségét
a színész játéka nem érzékelteti, csak
szóban, más szereplők szavaiból
értesülünk róla. Puhánysága, gyengesége,
könnyen befolyásolhatósága nem nyeri el
igazi karakterét, de a szerep alakítója
mindennek az ellenkezőjéről sem kíván
bennünket meggyőzni - Trigorin figurája
valahogy tétova és eldöntetlen marad.
Ennek viszont az a következménye az
előadásban, hogy érdektelen-né, kevésbé
súlyossá válik így Nyina döntése is. A
lány személyisége egysíkúbb lesz: ez a
Nyina csak áldozat; a Vertyinszkaja
megformálta alakkal kapcsolatban fel sem
vethető az önmagáért viselt felelősség
kérdése. Holott Csehov-nál ez a lány
egészen pontosan tudja, kit választ, nem
titok előtte, hogy szerel-mese anyjának
barátját választja. Jefremov rendezői
koncepciója szerint Nyina ártatlan
liliomszál, bűntelen, patyolatfehér sirály.
Csakhogy ahhoz, hogy világos legyen a
néző előtt: a sikeresnek, izgalmas életűnek
vélt ismert írót választja a vidék titkos,
ismeretlen és nyomorgó zsenije helyett,
másfajta Trigorin, de másfajta Trepljov is
szükségeltetnék.

Trepljov alakjának megítélésében is
döntő motívum lehetne, hogy valódi
tehetségnek tartjuk-e vagy sem. Csehov
erre két lehetőséget kínál a rendezőnek: a
félig előadott darab szövegét, illetőleg
Trepljov utolsó felvonásbeli önvallomását
művészi megrekedéséről. Mind-két
mozzanat beállítható úgy is, mint Trepljov
zsenijének igazolása, de úgy is, mint egy
önjelölt dilettáns próbálkozása. Jefremov
ezúttal is romantikusan egy-síkú alkattá
formáltatja a figurát Mjagkovval. Ez a
Trepljov áldozat, és csakis áldozat. Az
anyja önzéséé, a körülményeké,
tehetségének rendhagyó jellegéé, de
áldozata Nyina és Trigorin szerel-mének
is. Hangsúlyossá teszi ezt a fel-fogást
Mjagkov megjelenésének hamleti volta.
Nemcsak maszkja és öltözéke, de
anyjához való viszonyának beállítása, e
viszony stilizált gesztusokkal történő
jelzése is. Trepljov hallgatása itt egy
Hamlet jelentésekkel teli, súlyos néma-
sága akarna lenni. Csehov Trepljovja nem
ilyen egyértelmű és fenséges; a vidéki
élet, a nélkülözés, a jelentéktelenség
szintén rajta hagyta már bélyegét ezen a
fiatalemberen.

Az előadás záróképe végképp nem hagy
kétséget afelől, hogy Jefremov
egyértelműen és határozottan úgy döntött:
a Sirály nézője tragédiát látott.

Miután eldördült a halálos lövés, és Dorn
elmondta utolsó mondatát, a szín elsötétül,
s amikor újra látunk valamit, már nem
Szorin vidéki kúriájának egyik szalonjában
vagyunk, amit Trepljov dolgozószobájává
alakítottak át, hanem a kertben, a minden
fölé magasodó szín-padi színpadon, ahol
az éjfeketébe öltöztetett Nyina megismétli
monológját a sátáni erőkkel örök harcát
vívó és majdan győzedelmeskedő
Világszellemről.

Fehér és fekete váltakozik az egész
előadásban. A főalakok magukkal hor-
dozzák végzetüket. A színpadi mozgások
lassúak és ünnepélyesek. Jefremov
elképzelése minden részletben érvényesül,
egy jelentékeny rendezői egyéniség kö-
vetkezetességével állítja elibénk a maga
sajátos Csehovját. Az előadás színészi
teljesítményei közül ennek ellenére (vagy
talán éppen ezért?) két olyan alakítás
maradt igazán emlékezetes, amely
valamiképpen ellenállt a koncepciónak
vagy nem került annak fősodrába. Arka-
gyina szerepében Lavrova nagy pillana-
tokat teremt abból a jelenetből, amely-ben
női mivoltának, színészi eszközei-nek
teljes latbavetésével előbb vissza-hódítja
az elpártolni készülő Trigorint, majd
győzelme tudatában egy szempillantás
alatt ismét megváltozik, utánoz-hatatlan
fölénnyel jelzi, hogy az elért eredményt
nemcsak női, de színésznői bravúrnak is
tekinti. Megrendítő és sok-színű Lavrova
alakítása akkor is, ami-kor fia fejét
átkötözi; néhány másod-percbe képes
belesűríteni mindazt az érzelmet, amelyet
Kosztya születésétől fogva érzett:
gyűlöletet, szánalmat, nemtörődömséget,
viharzó szeretetet és szenvedélyes önzést.
Csehov orvosfigurái közül talán Dorn a
leghalványabb, a legvázlatosabb - annál
inkább értékelendő Szmoktunovszkij
tettenérhetetlen csodája, hogy ebből az alig
körvonalazott szerepből jóformán
gesztusok nélkül is súlyos színpadi
jelenlétet tudott teremteni.

A moszkvai Művész Színház Sirály-
előadása a Sztanyiszlavszkij önéletírásá-
ban olvasottakat juttatta eszünkbe: „ ...ha a
»miért« megöregedett is Csehov egyes
műveiben ... a »hogyan« még mindig nem
érte el színházainkban teljes
kibontakozását. Nem, Csehov fejezete még
nincs lezárva. Még nem olvasták el őt úgy,
ahogy olvasni kellene."

Tartuffe
A vendégjáték másik klasszikusát, Moli-
ére-t viszont valahogy úgy tudta elolvasni
a színre vivő Anatolij Efrosz,



mintha a Tartuffe előadásának nem vol-
nának előzményei, sem megcsontoso-
dottak, sem a mindenáron akart újszerűség
kedvéért újszerűek. Rácsodálkozott a
darabra, s ez a friss szemű, elfogulatlan,
vérbelien színházi olvasat egy rob-
banékony tempójú, mesterien harsány,
minden pillanatában izgalmas előadást
eredményezett. Efrosz Tartuffe-je egy olyan
Orgon felsüléséről szól, aki fel-
kapaszkodott az uborkafára, és ott most
rosszul érzi magát. Mintha Elmirát Dan-
din György vette volna feleségül. S mert
mindenkinek olyan Tartuffe jut, amilyet
megérdemel, ennek a vastag nyakú, di-
namikus, erőteljes, de kétségkívül ala-
csony származású Orgonnak (aki finom-
kodó, nálánál sokkal, de sokkal fiatalabb
szépasszonyt vett feleségül), egy
szexmániás Tartuffe jut.

A moszkvai Művész Színház előadásá-
ban szó sincs arról a köztiszteletnek ör-
vendő, tekintélyes, megállapodott Or-
gonról, akivel más produkciókban ta-
lálkozni szoktunk. A Kaljagin alakította
Orgon elhanyagolt, lompos figura, aki
szemlátomást nem örvend túl nagy
tiszteletnek családja körében. Úgy visel-
kednek vele, ahogy egy gazdag, de az
előkelőek közé csak betolakodott bunkó-
val szokás; enyhe megvetéssel kezelik,
összeröhögnek a háta mögött. Még a
cselédség is sokat megenged magának vele
szemben; Dorine itt nem egyszerűen éles
nyelvű és józanul gondolkodó lány, de
kimondottan szemtelen is, lévén nagyon
pontosan tisztában azzal, menynyire kell
tartania gazdája haragjától, meddig terjed
a támogatás, amit Orgon családja többi
tagjától kaphat. Elmira, akit a Sirályban
fakónak és fellengzősen modorosnak látott
Vertyinszkaja alakít nagy humorral, erős
karikírozóképességgel, nem csupán
fiatalabb férjénél, de olyannyira dekoratív
jelenség, hogy az ő oldalán Orgon még
esetlenebbnek és lomposabbnak hat.
Marianne, Orgon lánya, nyafogó, duzzogó,
éretlen csitri, aki híjával van minden
bájnak. Szerelmes férfi nemigen álmodik
ilyen meny-asszonyról. Ez még érthetőbbé
teszi, hogy Tartuffe miért Elmirát célozza
meg vágyakozásával, miért csak Dorine-t
csipkedi, fogdossa, ha teheti Marianne,
mint nő, álmában sem jutna eszébe, ha
Orgon nem akarná őket összeházasítani.
Marianne csak egy olyas-fajta, enyhén
ütődött, nyakigláb, túl-koros kamasz
vágyainak lehet tárgya, mint a Szimonov
által káprázatos mozgáskultúrával
megformált, fergeteges

humorú Valér. De nem lehet büszke
Orgon a fiára, Damis-ra sem; ez a fiú
nem egyéb gyáva szájhősnél, aki - nem
véletlenül - sosem távozhat a színpadról
normális ember módjára - vagy
menekülnie kell, vagy megragadja valaki,
és kiteszi az ajtón, de az is megesik, hogy
kirúgják. A más előadásokban okosnak,
felvilágosult elméjűnek, bölcsnek be-
állított Cléante ebben az előadásban csak
egy másfajta elvakultság megszállottja,
mint Orgon vagy a feszületrágó,
vakbuzgó Pernelle-né. Erre a Cléante-ra
éppen a mindennapi életben, a konfliktus-
helyzetekben nem lehet számítani; dokt-
rinér okossága, felvilágosult eszméi el-
lenére, amikor baj van, éppúgy pánikba
esik és kapkod, mint a többiek. Efrosz
zseniális elgondolása, hogy ebben a fel-
állásban senki sem lehet „okos". Cléante
meg sem hallja, amit mondanak neki, ő
mindent előre tud és jobban tud - érthető
hát, ha Orgon sem kíváncsi arra, amit tőle
hallhatna. Orgon és Cléante közös
jelenetei más Tartuffe-előadások-

ban rendszerint vontatottak és unalmasak
- itt a legmulatságosabb perceket jelentik.
A Trigorinként oly szürke és tétova
Bogatirjov ebben a szerepben valósággal
megtáltosodik, kivirul; erős színekkel,
bővérű humorral, nagyfokú színészi
tudatossággal építi fel Cléante alakját.
Efrosz nagy ötletei közül való, hogy a két
monológot egymásra úsztatja; Kaljagin és
Bogatirjov egyszerre és fokozódó
hangerővel hadar egymás-nak, mindkettő
megkísérli túlbeszélni a másikat, mintha
azzal, ha ez sikerülne, igazát is
bebizonyíthatná.

Ha ilyen a családja, Orgonnak magától
értetődően szüksége van valakire, akiben
kiélheti saját elfojtott, félbesikeredett
elképzeléseit. Ha őt, Orgont le-nézik
otthon, Tartuffe-nek legyen osztatlan
tekintélye a család előtt! Ha ő lompos,
Tartuffe legyen elegáns. Ha számára nem
marad egyéb, mint a napi taposómalom,
legyen a házban valaki, aki szinte meghitt
kapcsolatban van a fennkölt eszmékkel, a
vallással, isten-

Ljubsin (Tartuffe) és Vertyinszkaja (Elmira) a Művész Színház előadásában (Soltész Éva felv.)



nel. Orgonnak Tartuffe a játéka, a szó-
rakozása. Tartuffe érdekesebb, mint a
család bármelyik tagja - ezért is van aztán,
hogy ebben az előadásban tökéletesen
világos, miért nem akar Orgon, még a
bizonyítékok ellenére sem hinni Tartuffe
bűnösségében. Mérhetetlenül sokáig,
kínosan sokáig kuksol az asztal alatt,
hiszen a legszebb reményei hulla-nak á
porba, ha a kellemetlen tényeknek
megadja magát. Egész I rendszert épített
már arra, hogy Tartuffe a házban van, és
nemsokára a családnak is tagja l e s z -
most pedig mindez összeomlik.

Telitalálat Ljubsin Tartuffe-je is. Ami-
kor először megpillantjuk, láttuk már a
kövér, kopasz, lompos Orgont - hozzá
képest ez a Tartuffe sima nyelvű, piperkőc
világfinak tűnik, aki a maga módján
jobban illik Elmirához. A csapdába került,
a leleplezett Tartuffe átváltozása,
megdermedése nem kevésbé színészi
bravúr. Ami egy pillanattal korábban még
elegáns karcsúságnak tűnt fel, most
viszolyogtató aszkétizmus színét ölti. A
szerény és megértő jó barát arca mögül
félelmetesen bukkan elő a minden emberit
elutasító fanatikus.

Efrosz Tartuffe-előadása a csúcspont,
az álszent leleplezése után sem veszít
feszültségéből. A bajban már összetartani
kész családtagok rettegése, félelme
egyszerre karikatúra és átérezhető realitás.
Saját házukban is menekülnek, el-tűnnek,
csoportosan vonulgatnak, egy-szerre
rezzennek össze minden kopogástól,
egymásra licitálnak a félelemben. Végül a
sok-sok tehetetlenség összeadódik:
egyetlen, remegő falanxként, egy-máshoz
bújva fogadják, ami rájuk méretik. Az
egyébként meglepően invenciótlanul
beállított Lojális Úr érkezése után Orgon
gazdát cserél: mostantól a hatalom
küldöttjével alázatos; gesztusai éreztetik,
hogy a Tartuffe nyomán támadt űrt a
lelkében máris pótolta. Efrosz még az
utolsó színpadi pillanatokra is tartogat
meglepetést. Tartuffe-öt megkötözik
ugyan, de miközben az általános figyelem
a Lojális Úr szavait s az Orgon család
megkönnyebbülését övezi, ő észrevétlenül
kikúszik a színről, s aztán egy gúnyos
mosollyal, köteleitől megszabadulva
visszatér és megmutatja magát - lám, a
haja szála sem görbült meg, nem olyan
egyszerű elbánni vele.

A díszlettervező Jefimov mindehhez
tágas, kifejező játékteret teremtett. Or-
gonék házát csupa olyan bútorral rendezte
be, amelynek a későbbiek folya-

mán egy egy jelenetben játszó funkciója
van. Komolova jelmezei nemcsak ön-
magukért szépek, de az őket viselő sze-
mélyiség jegyeit is hordozzák, mint
Elmira ruhakölteménye és Orgon ké-
nyelmesre kitaposott öltözéke.

Az előadásnak gyenge pontja, a már
említett jellegtelen Lojális Úr figurán
kívül szinte nincs is; legfeljebb Sztyepa-
nova Pernelle-néjét említhetjük, mint egy
régi iskola mesteri szintű, de ritmusban,
szatirizáló hajlamban a többiekétől elütő
teljesítményét. Kaljagin Orgonja viszont
önmagában is akkora esemény, hogy
külön elemzést érdemelne. Ahogy
betrappol, becsámpázik a színpadra,
ahogy megtörli kopasz, izzadó feje búbját
a paróka alatt, majd spontánnak tetsző
mozdulattal el is hajítja ezt az
egyéniségéhez oly kevéssé illő darabot -
máris egy sor fontos információval
szolgált Orgonjáról. Szalonokban szo-
katlan mozdulatok és gesztusok sorozatát
produkálja, ezekkel is érzékeltetve
helyzetét a családban. Emlékezetes pél-
dául, ahogy munkához és leleményhez
szokott öreg parasztok módjára fél láb-bal
kanyarintja maga alá a széket, miközben
az ájult Tartuffe-öt rángatja tanácstalanul.
Kaljagin azonban többet is tud ennél:
érzékeltetni képes, hogy ő nem-csak
Orgon, amikor Orgonnak látjuk, hanem az
Orgont alakító színész is.

Egymást követő két estén két merő-ben
különböző klasszikus felfogás tanúi
lehettünk a moszkvai Művész Színház
vendégjátékán. Úgy tűnik, egy színház-
ban két színház működik (vagy annál is
több), s a művészi utak, elképzelések
sokszínűsége, zavartalan egymás mellett
élése, az uniformizáltság kiküszöbölése
tekinthető -- a konkrét produkciókon túl --
e vendégjáték leginkább megszív-lelendő,
itthon is hasznosítható tanulságának.

KOVÁCS DEZSŐ

D r á m a i p o r t r é
k o r h ű k e r e t b e n

Satrov: Így győzünk

A forradalmár arcképét megrajzolni,
méghozzá drámában, vélhetőleg a leg-
nehezebb írói feladatok közé tartozik.
Érezhette ezt Mihail Satrov, az Igy
győzünk című publicisztikai dráma szer-
zője is. Az író kezé t , fantáziáját megkötik
a valóság tényei, az ábrázolandó alak
ikonográfiájának ismert volta: Lenin
alakja nemcsak tanulmányok nyomán,
olvasmányélményekben és eszméiben,
alkotásaiban él a nézőben, de néhány jól
ismert korabeli mozgóképen is, meg
Eizenstein Okt ó b e r é b e n is életre kelt már
annak idején. Az államférfi és filozófus
külső alakját persze még mindig könnyebb
megjeleníteni, mint meg-találni a kivételes
formátumú egyéniség mozgatórugóit,
magatartásának, emberi karakterének
alapvonásait, s azokat a mozzanatokat,
melyek mintegy utólag értelmezhetővé
teszik a kreatív, alkotó ember
személyiségének és alkotásainak
összefüggéseit. Mihail Satrov, aki nem
először nyúlt történelmi dokumentum-
anyaghoz, s Lenin figurájának megfor-
málásával sem először került szembe,
alighanem a legautentikusabb írói meg-
oldást választotta, mikor arra a követ-
keztetésre jutott, hogy „Lenin alakja nem
más, mint Lenin eszméje". Aza z a mű, a
létrehozott politikai, filozófiai és tudo-
mányos teljesítmény felől közelített a
személyiséghez.

Az Íg y győzünk című drámája, mely az
elmúlt évek moszkvai színházi életé-nek
sikerdarabjává lett, dokumentumokból
építkező színmű: Lenin beszédeiből,
leveleiből, írásaiból; korabeli, hiteles
szövegekből szövi drámai szövetét, mely
így, természetesen önmagában, szöveg-
szerűségében hat a darabban; nagyobb
súlyt kap tehát a politikai elvek, eszmék
megfogalmazása, mint az írói képzelet
ábrázoló ereje. A színlap két fontos in-
formációt is közöl Satrov művéről: a
cselekmény idejét s a darab műfaját. A
dráma egyetlen napon, 1923. október 18-
án játszódik, Lenin Kreml-beli dol-
gozószobájában. Utoljára tér vissza ide a
már erősen roncsolt szervezetű állam-férfi,
hogy íróasztalának fiókjából magához
vegye korábban lediktált politikai


