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Legjobban a szponzorálás tetszett. Mert igaz
ugyan, hogy a kis színlapocskára a Magyar
Hitelbank és a Vegyépszer emblémáját is
rányomtatták, de a József Attila Színházban a
Svejk vagyok előadását a Kőbányai Sörgyár
támogatja. Olyan ez, mint amikor nemrég a
Nemzeti Színház a Tóték kapcsán a Dunapack
„dobozgyárral" mint mecénással értett szót. Az
anyagi segítség ezen formájának van némi bája,
eleganciája. Néhány kritikus méltatlankodott
ugyan az árukapcsoláson, talán csak azért, mert
előre félnek a túlzásoktól. Bizarr lesz például a
Hamlet egy gyógyszer- (vagy méreg-) gyár
fölkarolásában, vagy A csodaszarvas valamely
vadásztársaság által patronáltan.

Jó lenne még a szponzorálásról, esetleg a
Velkopopovicky és a Smíchovy sör zamatkü-
lönbségeiről, ideális hőfokáról írogatni, mivel
maga az új Švejk nem túl sok elemeznivalót kínál.
Zenés fantázia két részben- jelöli meg négy szó
a műfajt. A produkció kétségkívül zenés, erről
Selmeczi György gondoskodott, aki szükség
esetén egy hét leforgása alatt képes három
darabhoz kísérőzenét szerezni, másik három
operát elvezényelni, és tizennégy estén
zongorakísérőként közreműködni. A jelek
szerint most a szükség esete állott elő.
Kommerszen pattogós, lendületes muzsikát
hallunk, mely tele van - ahogy finoman szokás
mondani - idézőjelekkel. A dallamnak
(tisztességes szövegkönyv híján) nincs forrása,
a semmiből eredve csobog át a jeleneteken,
karikírozó fecsegése nem rejt hüvelyknyi
mélységet sem. Selmeczi valóban kiváló
művész és vérbeli színházi ember, még két
nap is elegendő lenne neki, hogy egy vígjáték-
(azaz fantázia-)félét gatyába rázzon, mint Jozef
Švejk Dub hadnagyot. De, mondottuk,
Selmeczinek még Dub hadnagy is hiányzik,
nemhogy Švejk.
Švejk hiányának oka az, hogy kettő is akad

belőle. Ő egyszer ő, másszor alias Jaroslav
Hašek. A „két részben" tehát nem elsősorban
arra utal, hogy másfél óra elteltével Szlávik
István nagyszabású és helyenként ötletes,
máskor nehézkes kulisszáira a színház
mennyezetéről alá-bocsátanak egy hatalmas
(amolyan tábori) ponyvát, és annak rendje s
módja szerint szünet szakítja meg az előadást.
Az egész mű maga szakad ketté - az egység
keresésének igyeke-

zetében, a dramaturgiai lelemény által hajtva.
Horváth Péter nem ok nélkül tervelte ki az író és
hőse, illetve a valóságos cseh és az ábrázolt há-
borús világ összejátszatását, hiszen például
nemcsak a derék puccer volt drogista és kutya-
pecér: a fiatal Hašek is rokon szakmákból (meg

egy kis hivatalnoki sikkasztásból) tartotta fenn
magát. A színmű fikciója: az író a Kehely kocsma
vendégeiről mintázza uniformisba bújt hőseit, s
ennek a modellek vagy örülnek, vagy nem. Hús-
vér alakokból átvedlenek „jobbik" (vagyis általá-
ban rosszabbik), teremtett énjükké. Hašek meg
hol Hašek - ilyenkor sajnos két felesége szekí-
rozza, ahogy egykor valóságosan is -, hol pedig
Šv e j k - ilyenkor szerencséjére nőtlen, sőt Kathy
Wendler úrhölgy kacérul szemvillantó kívánsá-
gait egy éjszaka hatszor van módja teljesíteni.

Horváth írói erényei - a szellemesség, a szó-
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kimondás, a stílusérzék - sorába eddig is legke-
vésbé a kompozíciós készség tartozott. Most
olyannyira bizonytalankodik a szerkesztésben,
hogy még az ötletessége is cserben hagyja.
Szegény kétfeleséges, szívbajos Hašekből
melodrámahőst farag, aki aprócska
fiúgyermekének távoli hangjai mellett búcsúzik
az élettől (és Léner Péter rendezése még
lebegő fénybuborékokkal is sújtja e nem könnyű
percben). A regényátdolgozás, bár Horváth
Péter dacosan elhagyta a Švejk
szállóigeszerű, legkáprázatosabb humorú
részeinek többségét, lényegében azt is, hogy
„Hát megölték a Ferdinándot" - de melyiket,
Müllerné ?A kérdés jogos, mert Švejk tényleg két
Ferdinándot ismert (egyik sem trónörökös fog-
lalkozású). A Švejk vagyok írója alaposan ismeri
Hašeket és a Švejket is, csak a két személyt nem
képes drámaszerzőként eggyé ismerni.

A mozaikos játék remélt ide-odája tulajdon-
képp csupán egyszer működik, amikor Hašek a
két feleség harapófogójából menekülve hipp-
hopp átöltözik Švejkké. Ezt a gesztust még volt
kedve követni a gusztusos jelmezeket egyéb-
ként csak legyártó Schäffer Juditnak: a bohócos,
kétszínű kabát félig (a szürke, csíkos polgári kel-
mével) az értelmiségit, félig (a szürke katonai
daróccal) a katonát, a két felet jellemzi (ehhez
jön

még a fél váll-lap s egy pár elcsusszant
zsebhajtóka). Máskor kifejezett zavarodás
támadhat abból a színpadon és a nézőtéren is,
hogy ki kicsoda. Nem azért, mert másvalaki
(több másvalaki) volt az imént, hanem mert
egyik sem lett igazán. Balul ütnek ki a Hašek
meglepően fegyelmezett, Szovjetunió-beli
kommunista szolgálattételére, általában a
kommunizmusra vonatkozó élcek is,
amelyekhez a rendező legalább megfelelő kere-
tet kitalálhatott volna - de mára nyitókép is elil-
lan, mint sörről a hab.

Béres Attila bizonyára frappáns verseket (is)
írt a darabba, amennyire ezt minden huszadik
(éppen véletlenül érthető) szóból meg lehet álla-
pítani (pl.: szar, egyformább, sör, magyar, egye-
dül nem megy stb.). Az összességében - egy-
két kivételtől eltekintve - kritikán aluli énektudás
és a bágyatag koreográfia a kiáltó hiánnyal járul
hozzá, hogy a zenés kétrészes legkevésbé fan-
tázia legyen.

Léner Péter, aki feszes drámák, intellektuális
darabok értő rendezője, olyannyira megillető-
dötten, ügyetlenül kezeli a kanavászt, hogy be-
csületes kocsmahangulatot sem tud imitáltatni, a
nyilvánosházat pedig a bőségesen Ioccsintott
vörös reflektoroknak kellene eljátszaniuk. Mivel
a kocsmában és a fronton általában férfiak sze-
rencsétlenkednek, Radó Denise mint a kupi Ella
kéjhölgye (valamint Kathy Wendler) s még in-
kább a két lilába burkolt feleség: a kommunista
„orosz nagyhercegnőként" szélviharzó Szabó

Éva, és a másik, a cseh feleséget, ezt a metsző
kis szelet elsivító Káldi Nóra frissítik föl jelenlé-
tükkel az unalomtól nehéz levegőt.

Mihályi Győzőnek a sebzett lelkű, nőfaló Lu-
kaš főhadnagy szerepében majdnem sikerült
igazi színjátszást produkálnia, és Szilágyi Tibor
sem tudta elleplezni Katz lelkész részeg rutin-
handabandázásaival, hogy remek színész. Egy-
egy rugaszkodáshoz gyűjtött erőt Józsa Imre
(mint kis pukkancs) és Mátrai Tamás (mint kis
alamuszi). Az előadás elrontottsága Horváth
Sándor Palivec kocsmárosának elrontottságá-
ban mutatkozik legszembetűnőbben. Órás, for-
galmista, prágai Tiborc: lelke rezdül és lelkeket
rezdít, de nem érti - és ebben teljesen igazat
ad-hatunk neki -, hogyan került éppen ő
csapos-ként ebbe a világba. Ha ő tálcájára tesz
két söröskorsót, holtbiztosak lehetünk: az ibrik
az utol-só cseppig üres.

Mellesleg a Kőbányai Sörgyárnak nem túl sok
sörébe került az előadás. A rendező üvegkorsók
helyett ravaszul átlátszatlan kerámiahengereket
adatott a szereplők kezébe. Úgy konganak az
üres kupák, hogy az egész színház visszhangzik
belé. Nem kellene persze sörrel leitatni az egész
társulatot ahhoz, hogy tényleg valahol a Kehely
közelében érezzük magunkat. Csak meg kellene
csinálni, le kellene bonyolítani a dolgot. Pontos-
nak kellene és illene lenni. Akkor talán az sem
fordulhatna elő, hogy három (nem is névtelen)
statiszta ilyen pocsék rosszul kártyázzon, és
enynyire ne egye a megevett virslit.

Ezek után ajándék, hogy a címszereplő,
Sztankay István közelmúltbeli, tétova teljesítmé-
nyeit messze fölülmúlva, ripacskodás nélkül egy
szemtelen kamasz és egy okosan butuska öreg
közt, kortalan középúton bolondozza végig Švej-
ket, és mimikájával, mozgásával szinte valódi
drámát vértez föl Hašek testi-lelki romlásából.
Sztankay most törékeny, sőt kissé megtört alakja
mögött fölsejlik az alkoholtól és betegségtől be-
hemót, menthetetlen Hašek. Inkább Hašek, mint
Švejk. Hašek vagyok - ez találóbb címe lehetett
volna, nem egy fantáziának, hanem egy életrajzi
játéknak.

Csakhogy, bármily rútul hangzik, Jaroslav
Hašek sokkal kevesebb, mint Jozef Švejk.
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