
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



végrendeletét, mely - többek között az
utódlás kérdésével is foglalkozik, s
tartalmazza azt a ritka értékes politikai
dokumentumot, melyet ma már jól is-
merünk, Sztálin és Trockij jellemzését. A
puritán egyszerűséggel berendezett
irodába fáradtan, megtörten érkezik
Lenin, a betegség gyötrelmeinél is na-
gyobb súllyal a vállán, azzal a politikai
felelősséggel, hogy tettei, utolsó intéz-
kedései hosszú távon kihatnak a szovjet-
állam életére. Megáll dolgozószobája
ablaka előtt, kifelé néz, s felidéződnek
benne a küzdelmes, nagy munka jelleg-
zetes epizódjai, fontos eseményei.

Satrov ezt a szituációt használja kere-
tül, az utolsó munkanap felvillanó emlé-
keit eleveníti meg, mikrorealista eszkö-
zökkel; jellegzetes találkozásokat, vitákat,
beszélgetéseket idéz meg, miközben
elhangzanak a színpadon Lenin vezetői
stílusát és eszméit reprezentáló
dokumentumok. Az író publicisztikai
drámaként határozta meg művét, s ez
annyiban igaz, hogy a drámai cselekmény,
maga a dráma az elhangzó szövegekből
bontakozik ki; azonban az Így győzünk
számos olyan mozzanatot, politikai
gondolatot is megfogalmaz, melyek-nek
erőteljes, mai, mondhatni napi aktualitása
van. Részint mert a lenini politika hosszú
távú eszmei útmutatást adott, részint,
mert a század sok tekintetben
ugyanazokat a konfliktusokat erősítette
föl, ami a húszas éveket is jellemezte.
Nagy súllyal szól például a béke
kérdéséről, a békés egymás mellett élés
szükségességéről, de Lenin meg-
nyilatkozásai között olyan nagy hatású és
roppantul aktuális gondok is feltűnnek,
mint a nemzetiségi kérdés, a kommunista
vezetői morál, stílus és maga-tartás
problémái, a párt és a munkás-osztály, a
párt és a szakszervezet viszonya.

A szovjet-orosz drámairodalom
küzépső generációjához tartozó író nem
véletlenül nyúlt a hiteles dokumentum-
anyaghoz, Lenin drámai alakját meg-
formálva. Tette ezt azért, mert az egy-
korú tényekből s a forradalmár élet-
művéből magából pontosabb kép rajzol-
ható meg, mint a visszaemlékezésekből,
történelmi munkákból s az írói képzelet
teremtő erejéből. Satrov pedig arra töre-
kedett, hogy a lehető legelfogulatlanabb
nézőpontból fogalmazza újra Lenin
színpadi figuráját, szakítva a korábbi áb-
rázolások pátoszával s emlékező-tisztelgő
jellegével. Az ö színpadán Lenin nem
lánglelkű forradalmár, monumen

tális talapzatra emelve, de alkotó politi-
kus, ember, aki elvtársaitól abban külön-
bözik, hogy kivételesen kreatív, alkotó
egyéniség, s az átlagosnál sokszorosan
többet dolgozik. Satrov ragaszkodása a
makacs és szigorú tényekhez ugyan-akkor
politikai intenciót is magában foglal:
szakítani akar a személyi kultusz idejének
szektás-dogmatikus, sok tekintetben
torzított történelemképével, az egyoldalú,
pragmatista célok érdeké-ben kisajátított
történeleminterpretációval Annak a
politikai irányvonalnak a szellemében,
mely a XX. kongresszus óta jellemezte a
párt működését.

Az Így győzünket színpadra állító rendező,
Oleg Jefremov mindenekelőtt arra
vállalkozott, hogy a publicisztikai dráma
műfajából eredő sajátosságokat a drámai-
színpadi formálásmód követelményeihez
igazítsa: megérzékítse a színen elhangzó
dokumentummontázsokat, szituációkat
teremtsen, melyben a személyiség meg
tud nyilatkozni, a magatartás drámája ki
tud bontakozni, az egyéniség sugárzása
átélhetővé és szuggesztívvé válhat.
jefremov termékeny feszültséget teremtett
az akció és a dikció, a látvány és a
cselekvések között azzal, hogy a Lenint.
alakító színész hallatlan
visszafogottságával, póztalan
egyszerűségével, szikár realista játékával
mozgalmas forradalmi tablókat, élőképe-
ket állított szembe. Alekszandr Kaljagin
Leninje fáradt, meggyötört férfi, gondok
barázdálják homlokát, súlyos terhek
görnyesztik alakját, lassan jár, jellegzetes
gesztusain is átsüt a szervezetével
folytatott szüntelen küzdelem: tudja, érzi,
hogy már nem sok ideje van hátra, időt
akar nyerni orvosaitól - önmagának, hogy
utolsó intézkedéseit felelőssége tudatában
meg tudja tenni, s időt akar nyerni a fiatal
szovjetállam-nak, hogy a sokat szenvedett
ország lélegzetvételnyi pihenőhöz jusson,
erőre kapjon. Kaljagin szuggesztív figurát
formál: a romló egészsége által korlátok
közé szorított ember szüntelenül ki akar
törni e korlátok közül, s bár naponta alig
néhány percnyi munkát engedélyeztek
számára, a maradék időt is maximálisan ki
akarja használni. NI unka-társaival, egész
környezetével szentben hallatlanul
figyelmes, s ez az odaadó figyelem, a
problémák mély átélése, minden apró
mozzanat mérlegelése jellemző emberi-
vezetői habitusára. Ami-kor a nemzetiségi
népbiztosság egyik

munkatársa mentegetni próbálja az
egyébként általa is nagyra értékelt és
tisztelt Ordzsonikidzét, aki valamely vita
hevében tettlegességre ragadtatta magát,
Kaljagin-Lenin a leghatározottabban,
tekintélyének és tapasztalatának teljes
súlyával mond megsemmisítő bírálatot: a
munkatárs szemébe vágja, hogy az egyik
legnagyobb veszély, ha a kommunista
mozgalmat maguk a kommunisták
kompromittálják. Higgadtan érvel,
emberileg is próbálja meggyőzni
vitapartnerét beszélgetéseiben vagy a
kongresszuson elmondott felszólalásá-
ban, de a, legszigorúbb szenvedéllyel
fogalmazza meg álláspontját, ha úgy lát-
ja, hogy valaki eltérni látszik a párt
irányvonalától.

\ színpad centrumába állított dolgo-
zószoba s a forradalmár alakja köré
Jefremov látványos, mozgalmas élű-
képeket vonultat föl. Első pillanatra kissé
meghökkentően direktnek és illuszt-
ratívnak tűnik e rendezői ötlet, de vég-
eredményben hű a korhoz; a húszas évek
szovjet-orosz avantgarde képző-
művészetének, plakátjainak monumen-
talitását idézi, a korai szovjet filmgyártás
első nagy korszakából ismert konst-
ruktivista figuralitásra emlékeztet, s a
proletkult színjátszás hagyományaira utal
vissza. Dramaturgiai funkciója, hogy
élővé-elevenné és láthatóvá tegye, miként
kelnek életre azok a nagyon higgadtan és
józanul megfogalmazott politikai elvek a
társadalmi gyakorlatban, melyeket a
szovjet állam vezetője olyan mértéktartó
határozottsággal kép-viselt.

Az előadás igazi szenzációja Kaljagin
alakítása. Az előző este még Orgonként
száguldozó és lubickoló nagy színész
mintha csak más bőrbe bújt volna, s egé-
szen új ember jelent meg a színen. Az
Etűdök gépzongorára Platonovjaként ritka
érzékeny, szenvedélyes, hatalmas belső
elmozdulásokat leheletfinom rezdü-
lésekkel érzékeltető művészként ismerte
meg a világ. A z Efrosz rendezte Tartuf fe-

ben a legkülönösebb, szüntelenül izgő-
mozgó a tevékenység lázában élű
Orgonként vált az előadás galvanizáló-
jává. S most, Lenin alakjában a nagy
egyéniséget leszállította monumentális
talapzatáról, megtisztította minden rá-
rakódott konvenciótól; gondolkodó,
egyszerű, vívódó embernek mutatta meg:
kortársai lehettünk ezen az estén.


