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Bár ez a változat most és itt sem lenne kevésbé
érthető, mint volt Lengyelországban a hatvanas
évek elején, a rendező módosítja az előadás be-
fejezését. Csak egy Kéz van, a fehér kesztyűs, de
ennek gazdája is látható: a már említett, keretben
álló emberalak, akit a többnyire a két Úr fölött
látható képkeret portrészerűvé tesz. Kéz helyett a
Portré intézkedik, vetkőzteti a két Urat. Ilykép-
pen objektiválódik, pontosabban talán megsze-
mélyesül a hatalom: a Portréban, amelyben a
mindenkori hatalmat látjuk megtestesülni, de
amelyben akár a létező hatalom is felismerhető.
Ezt a kettősséget jelzi a Portré maszkja is, amely,
mint minden maszk, általános, de rendelkezik
egy-két karakterisztikus vonással.

A rendezői politizálás azonban itt nem ér vé-
get, de sajátos fordulatot vesz: a valóságtól az
elmélet felé fordul. Ha eddig az egyén és a hata-
lom viszonyát ábrázolva szinte a felismerhető-
ségig pontosan fogalmazza meg mind a hatalom
gátlástalanságát, mind pedig azt a mérhetetlen
lojalitást, amely a hatalmi önkényt lehetővé tette s
teszi ma is, akkor az előadás záró jelenete,
melyben a nézőtér első sorában ülő, ritmust
ütögető „zenész" felfedi magát, mintegy rela-
tivizálja a hatalmat, már-már magyarázva és iga-
zolva a két Úr szellemi-erkölcsi sztriptízét vezérlő
Portré embertelen tettét. Mrožektől sem idegen
az a gondolat, hogy minden hatalom mögött,
fölött van, lehet egy másik, egy nagyobb, egy
erősebb, amely irányít. Erre utal, hogy a darab-
ban a fehér kesztyűs Kézt a nála erősebb vörös
kesztyűs Kéz megjelenése követi. Az előadásban

Amodern ember kedvelt sportja sosem volt
aranykorok emlékével kínozni magát. Bezzeg az
antik meg a középkori színház, az volt ám az
igazi közösségi élmény, ahogyan a mindenki
számára egyformán ér-vényes, közismert mítosz
megjelent az elő-adásban. Egyrészt már
Arisztotelész is arról panaszkodott, hogy nem
mindenki ismeri a mítoszokat, másrészt a mi
korunknak is megvannak a maga ismert
szimbolikus történetei és figurái. Inkább figurái.
Például mindenki ismeri Don Quijote vagy Svejk
alakját mint egy-egy jellegzetes

ennek megfelelően lép színre a második Alak,
akinek a Portré a mrožeki elképzelésnek meg-
felelően engedelmeskedik. Csakhogy az így te-
remtett helyzet sokkal bonyolultabb, mint gon-
dolnánk; számos megválaszolhatatlan kérdést
vet fel. Ki a második Alak? Miért közülünk, nézők
közül kapcsolódik be a történetbe? Közülünk
való, vagy közénk vegyült? Miért visel pontosan
olyan maszkot, mint a Portré? Ha a sorainkból
színre lépő Alak irányítja a Portrét, akkor ez azt
jelenti, hogy a tömeg manipulál, s nem ő a ma-
nipulált?

Megvallom, ezekre a kérdésekre nincsenek
válaszaim. Tény azonban, hogy befejezésével
számomra rokonszenves, a mrožek i elképzelést
ügyesen objektiváló előadás veszít politikai sú-
lyából. Ha rajtam múlna, bár jól tudom, hogy
nem a kritika dolga utórendezni a vizsgált
előadást, elhagynám a második Alakot, s a Port-
rét fordítanám a nézőtér felé, azzal az utasítással,
hogy bennünket vetkőztessen. Sztriptízünkben
szégyenüljünk meg. Ahhoz, hogy az ötlet működ-
jön, néhány diákot vagy díszletmunkást kellene
„beépíteni" a nézőtérre, mivel az emberek mint
nézők nyilván semmiféle színpadi parancsra nem
kezdenének vetkőzni, holott az Életben...

Sławomir Mrožek Strip-tease (Népszínház-Kosztolányi
Dezső Színház, Szabadka)

Díszlet, jelmez: F. Kuszánkó Viktória. Rendezte: Káló
Béla.

Szereplők: Mezei Zoltán, Vukosavljev Iván, Lazic
Slabodan, Tomié Oliver.

emberi magatartás, világszemlélet sűrítményét,
bár a terjedelmes regényeket kevesen olvassák.
Fent nevezettekről valahonnan mégis már régen
tudjuk, mifélék, mire találkozunk valamelyik fel-
dolgozással, hogy aztán ugyanolyan kíváncsi-
sággal fogadjuk a következő adaptációkat is.
Akárhányszor hozzá lehet nyúlni a témához, hisz
a vaskos alapművek tartalmaznak elég anyagot,
és laza szerkezetüknek köszönhetően könnyű-
szerrel kiegészíthetők. Úgysem a történet számít,
hanem a búsképű lovag vagy a derék katona
legendája. Az, amit megtestesítenek, és ami ne-

hezen megfogalmazható. Éppen azért kell a mí-
toszuk, hogy azt a valamit újra és újra megtaláljuk
benne.

Az utóbbi öt évben tíz Svejk-feldolgozást mu-
tattak be Magyarországon, jelenleg is fut három.
Mit eszünk mi a Svejken? Persze hálás szerepek,
színpadi ziccerek: csupa móka, kacagás. De ezen
túl is van benne valami, ami metszően aktuálissá
teszi. Hašek eredeti füzetsorozata hemzseg a
saját korára vonatkozó politikai utalásoktól.
Önfeledten rúg nagyokat a döglött oroszlánba, a
Monarchiába. Szemmel láthatóan rájátszik arra
is, hogy kocsmai olvasói, akik szintén végigkato-
náskodták a világháborút, örömmel ismernek rá
közös élményeikre. Ezek a vonatkozások azon-
ban ma már nem túl érdekesek. Ami úgy általá-
ban témája a regénynek, az se üt szíven: van
benne egy hülye ember és egy hülye hadsereg.
Elég debil szaladgál szabadon, és a világ minden
hadseregéről elmondható, hogy ami szögletes,
azt gurítják, ami kerek, azt viszik. Van azonban a
Svejkben valami, ami nagyon fontossá teszi szá-
munkra itt Közép-Európában. Svejktől hajme-
resztő ténykedései közben folyton megkérdezik:
valóban ennyire hülye, vagy csak tetteti? Ő bo-
csánatkérően és öntudatosan megnyugtat min-
denkit: papírja van róla, tényleg hülye. Máig so-
kan feltételezik, hogy színlel. A hülye parancsok
következetes teljesítésével teszi nevetségessé
feljebbvalóit. Hülyesége túlélési technika: nem
várja meg, amíg kényszerítik, hanem már ideje-
korán tettetett lelkesedéssel hozza zavarba a ha-
talmat, és közben röhög magában. En nem így
látom. Svejk szerintem valóban ön- és közveszé-
lyes hülye. Csupán a véletlen műve, hogy a Hašek
halála miatt félbeszakadt történetben valahogy
mindig megússza, holott lelkesen kollaborál el-
nyomóival, akárcsak Örkény Pistije, aki segít
flottul megszervezni a saját kivégzését.

Ha már a párhuzamoknál tartunk: Svejk is
bölcsen a józan paraszti ész kritikájával illet min-
dent, akár Sancho Panza, de mégis mindketten
önként és dalolva követik lökött parancsnokaikat,
bármilyen ökörségbe belevihetők. A ravasz Svejk
az apró szélhámosságok mestere: hamisított ko-
nyakot és hamisított fajkutyát szerez, alkalmi
kölcsönöket és alkalmi nőket hajt fel. Megvan a
magához való esze, csak éppen pitiáner svihák-
ságai közben elfelejt fölnézni, és a nagy disznó-
ságokra mosolyogva rábólint. Mert hát élni kell.
Nem parodizál ő semmit sem, lelkesen vonul
hadba. Nincs ezzel egyedül. Ilyen hülye Svejkek
vagyunk mind: posztkáundká, posztkommunista
népecskék. Bevonulunk és kivonulunk az aktuális
háborúkban és május elsejéken. Készséggel
emeljük a kezünket. Hol az egyiket, hogy össze-
számolják, hol mind a kettőt - a tarkónkhoz.
Aláírunk, szavazunk, amit kell. Rendszerek jön-
nek-mennek, csak mi maradunk ugyanolyan hü-
lyék, megrögzött túlélők, öntudatos balekok.

LAJOS SÁNDOR

TÉNYLEG ILYEN HÜLYE
HÁROM SVEJK-ELŐADÁS
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Megvan a magunkhoz való eszünk. Mi nem vá-
sárolunk, mi szerzünk ezt-azt: a seftelés, csen-
cselés, gagyizás nagymesterei vagyunk. Mert hát
élni kell. Mit is tehetnénk egyebet? Legfeljebb
röhögünk az egészen, áltatjuk magunkat, hogy
mi álnaiv Svejkek vagyunk. Összekacsingatva
azzal hitegetjük egymást, hogy mégiscsak ér va-
lamit ez a képzelt szende ellenállás. Pedig egy-
folytában és kíméletlenül átvernek bennünket,
hosszú pechszériánk van. Szeretjük Svejket,
mert ő legalább őszinte. Nem gyárt elméleteket a
balekségéhez, hanem bevallja: hülye vagyok.
Elmegyünk a színházba megnézni magunkat.
Svejket, ezt a Central European Everymant, ezt a
Mitteleuropäischer Jedermannt.

Kern András (Svejk) és Bárdy György (Hadbíró)
a vígszínházi produkcióban (Koncz Zsuzsa fel-
vétele)

Letargikomikum

A Vígszínház makacsul vásárolja a licenceket.
Nem tanulva a Cyranóból és a Mágnás Miskából a
tavalyi évad debreceni Svejk-előadását is átvet-te.
Nem tudom, hogyan működött a díszlet kisebb
térben, itt sehogyan sem. Pedig az alapötlet
nagyszerű: sínek futnak a színpadon, ezeken gör-
dülnek be a gyorsan változó helyszínek, mégis
szegényesnek hat a látvány, képtelen maga köré
szervezni a teret. Idegesítő a Windows 95 cím-
lapját imitáló háttér. Lehet a Monarchia bárány-
felhősnek hazudott ege is, akkor is lehetetlen ezt
az ásító halványkékséget világítani vagy hozzá-
komponálni az előadás színvilágát. A vonatok
sincsenek rendesen megpakolva, többnyire né-
hány szék és asztal árválkodik a hatalmas térben,
vagy valami jelzésszerű kis díszlet.

Hasonlóan szikár Spiró György átirata: nem
akarja, hogy félrevigyék a bohózati helyzetek,

meg szeretné őrizni a regény keményebb, feke-
tébb humorát. Ha nagyon tűhegyre veszem: a
színpad ellen ír drámát. Ő is hisz abban az adap-
tálói babonában hogy a szövegnek minél na-
gyobb százalékban a feldolgozott szerzőtől kell
származnia. Gondolom, kicédulázta a jó monda-
tokat, aztán apránként mozaikozta össze a jele-
netek szövegét. Tiszteletre méltó filológiai telje-
sítmény ez az innen is egy kicsit, meg onnan is
egy kicsit, de semmiféle adaptori legitimitást nem
biztosít. Spiró a cselekményvezetésben is
ragaszkodik a regényhez, nem él kínálkozó
összevonásokkal, kibontatlanul hagy teátrális
helyzeteket. Olyan jó brechtesre veszi a figurát,
csak azért is epikus. A vonatozásnak köszön-
hetően megvalósíthatóak a gyors, filmszerű jele-
netváltások. Az élőadás az elején arra törekszik,
hogy Svejk mindig középen maradjon (például
nyílt szírien öltözik), és körülötte, mint egy
rendező-pályaudvaron, ki-be tolassanak az
események. Aztán ez á koncepció elfelejtődik, és
a
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főszereplő alkalomadtán mégiscsak el-eltűnik a
színről. Hašek saját élményeit feldolgozva meg
akarta írni a derék katonának nemcsak a fronton,
hanem a hadifogságban játszódó kalandjait is,
ennek szellemében fejezi be Spiró a darabot. A
fogolytáborban együtt vannak a Monarchia
különböző népeinek képviselői, és rájönnek:
minden nyelven egy a dal. Mindenki még otthon-
ról ismeri a maga nyelvén az összsvejki him-
nuszt: „Akár így volt, akár úgy volt, / valahogyan
mindig csak volt. / Hogy sehogy se lett volna, /
úgy még sosem volt." Szépen didaktikusan meg-
kapjuk egyetlen jelenetben azt, amiről az egész
előadásnak kellene szólnia.

Hogy szólna valamiről az előadás, azt nem
vettem észre. Talán tudatosan próbál visszafo-
gott, száraz és keserű lenni, de Pinczés István
rendező félúton megtorpanva felszínes gegeket
applikált a jelenetekbe: a szimulánsok beöntés
vagy gyomormosás esetén kórusban illesztik a
tölcsért aktuális testnyílásukhoz, a főhadnagy
óriási térképen magyarázza puccerjának, hogy
merre lakik Kákonyiné. Ezek azonban nem segí-
tenek a ritka bágyadt előadáson, amely alig tudja

Nagy Iván (Chodohinsky), Vida Péter (Vanek)
és Kuna Károly (Svejk) a miskolci előadásban
(Strassburger Alexandra felvétele)

a nézőt megnevettetni. A ziccerjelenet, amelyben
a csendőrök Svejket orosz kémnek nézik, igen jó
a Merlinben, Miskolcon pedig frenetikus, rekesz-
izom-próbáló bohócmutatvány - a Vígben ha-mar
letudják a vallatást, és utána a budinál sikerül azt a
bravúrt végrehajtani, hogy a közönség meg se
nyikkan.

Színfolt az előadásban Reviczky Gábor, aki
magabiztosan oldja meg Katz tábori lelkész né-
hány jelenetét. Viselkedésében nincs semmi művi
paposság, ahogy a feldkurátorban sincs. Re-
verendájához csizmát, katonaköpenyt visel, kar-
cos részegetűdöket mutat be sok ötlettel. Revicz-
kyt nem zavarja, ami Méhes Lászlót mint Lukas
főhadnagyot elbizonytalanítja, hogy a Svejket
alakító Kern András egyáltalán nem partnere a
játékban. A plakáton Kern árnyéka Josef Lada

jellegzetes rajzfigurájának sziluettjét formázza.
Az előadásban Kern András még árnyéka sincs
önmagának. Enerváltan, fogfájósan járkál fel-alá.
Az ő fanyar, intellektuális humorához, pesti
vudielenségéhez sehogyan sem passzol a Lada-
rajzok kialakította általános Svejk-kép: a kerek
fejű, kövérkés, csecsemőszerű naiv figura. Ha-
talmas munkával talán ki lehetne dolgozni egy új,
intellektuálisabb Svejket. Esetleg Kern rutinból
hozott hülyéskedéssel is meg tudná oldani az
estét. A koncepció azonban vélhetően az, hogy
Svejk legyen normálisabb a többi szerep-lőnél,
legyen a néző számára az azonosulás le-
hetőségét felkínáló kisember, akinek hülyesége
mögött érezhető a ravaszság, a kikacsintás. Hát
ebből annyi lesz, hogy Kern András érthetetlen
módon civilként közlekedik a színpadon.
Ráadásul - mivel az előadás átveszi Svejknek
azt a regénybeli szokását, hogy mindenről valami
abszurd történet jut az eszébe - folyamatosan
anekdotázgat. Ez lendületesebb előadásban is
problémát okozna, itt garantált az unalom.

Szerintem a Svejk úgy működik, hogy a
színházban röhögünk, aztán amikor otthon el-
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gondolkodunk, akkor ugrik össze a gyomrunk.
Nem tudom, lehet-e ott helyben ható,
tragikomikus Svejk-előadást csinálni. Ha
egyáltalán lehetséges, akkor biztos nem a
Vígszínház színpadán. Nem értem, miért itt kellett
ezt megpróbálni. Nem értem, miért akarnak még
egy bőrt lehúzni ugyanarról a rendezésről. Nem
értem, miért sújtják Kern Andrást nem neki való
szereppel.

Kutyakomédia

Második nekifutás a miskolci Svejk vagyok is.
Ment már 1992-ben a József Attila Színházban,
most maga a szerző, Horváth Péter rendezte
meg. Íróként, rendezőként is egész évadra való
ötletet zsúfol bele az előadásba. Az alapkoncep-
ció szerint két világ egymásba keveredéséről
szólna a darab. Hajek (valami rejtélyes oknál
fogva ezt a Svejk egyik regénybeli anekdotájából
vett nevet adták Hašeknek) ma-gát írja bele a
derék katonáról szóló, nagy
viharokat kavaró füzeteibe, a
többi szereplőt pedig kedvenc
kávé-házának törzsvendégeiről
mintázza. Jeleneteket látha-
tunk a regényből, közben a
modellek eleinte berzenkednek
megregényesítésük el-len,
később megbarátkoznak
alteregóikkal. A bohém, bi-
gámista író pedig mindkét
feleségétől elhagyatva alko-
holizmussal, depresszióval
küszködik, életének csődje elől
az emberek megnevettetésébe
menekül. Beszélni akar az
előadás a sajátos kö-
zép-európai életérzésről.
Ezenkívül fel akar villantani
valamit a régi jó békebeli Ke-
let- und Közép-Európa utol-só
napjaiból, mikor az még
nosztalgikusan andalog, de
már arcul csapja a világháború
és a kommunizmus bűzös
lehelete. Közben kísérlet
történik egy komplett nagy-
operett lebonyolítására is.
Érzelmi végletek a szerelmes
daloktól az össznépi mulato-
zásokig, jellegzetes, édes-bús
alaphangulattal: „egy boldog
óra jár még nekünk", „hazudni
kell, hogy van valami értelme
az egésznek".

Temérdek párhuzam és még több szembeállí-
tás, de semmire sem jut idő a nagy rohanásban.
Csak közhelyszerűen jelezve vannak a motívu-
mok, nem futja ki magát egyik sem, mert közben a
színi megvalósításra is a túlpörgetettség
jellemző. Nagy a ramazuri végig, forog a színpad,
minta mókuskerék, rohangálnak benne a színé-
szek. A legtöbben két szerepet játszanak (regény-
beli figura és kávéházi modellje), egyéni recept
szerint oldják meg a kettő szétválasztását, kinek
hogy sikerül. Vagy nem sikerül. Kuna Károly
például ó-lábú, békaszájú torzszülöttet csinál
Svejkből. Érdekes vállalkozás, de elszigetelt. ide-
gen test az előadásban. Mindenki úgy öltözik
oda-vissza, ahogy ideje engedi, akkor és ott jele-
nik meg, ahová éppen odaér. A technika uralja az
előadást, és a folytonos hatáskeltési kényszeres-
ség. A nagyobb revü kedvéért gyakorta átpende-
rül az egész csapat egyik helyszínről a másikra.
Aztán némelyek ott felejtik magukat és magukon

a jelmezt. Azzal, hogy a kettős szerepekhez kü-
lön-külön jelmezt rendel hozzá a rendező, telje-
síthetetlen feladatot ró magára. De hát akarja a
sok szép ruhát, ha mára dupla fenekű előadás
lehetőséget nyújt erre. És ha már olyan jól sike-
rült megépíteni a vonatot, be is hozzák mindun-
talan. És ha már olyan jól sikerültek a maszkok a
„hej, de kutya egy világ ez!" tartalmú számhoz,
még egy párszor fölveszik a táncosok, megannyi
Kutyafejű Aladár. A színpad fölött vasúti gólya-
híd, rajta időnként balerina gyakorol. Az énekszá-
mokat diszkréten alátámogató kórus hol jele-
netbe Ilesztve, jelmezesen jelenik meg, hol
natúrban.

Oberfrank Pál (Lukas) és Kocsis György (Svejk)
a Merlinben (Szilágyi Lenke felvétele)
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Persze tépje csak a haját a savanyú kritikus,
aki a koncepciót keresi-kutatja mániákusan. De
úgy tapasztaltam, megzavarodik a többi néző is.
Az előadás egyes elemeiről elhitetik, hogy szim-
bolikus jelentésük van, aztán rendszeresen fel-
rúgják a saját maguk felállította szabályokat. Ha
azt sugallnák, hogy „ez most Svejk-revü, ne ke-
ress benne összefüggéseket, de még történetet
sem", akkor nem fájdítanám tovább a fejem. De
folyton felkeltik bennem a gyanút, hogy van ben-
ne valami rendszer, nem olyan őrült beszéd ez.
Annál azért átlátszóbb az egész, semhogy művé-
szi zagyválásnak hihetném, inkább hősies küzdel-
met látok a show-apparátussal, a masinériával.

Az előadás két vonala sajnos gyengíti egy-
mást, pedig önmagukban sem valami erősek. Az
életrajzi szál meglehetősen vérszegény, többnyi-re
abban merül ki, hogy az író és nejei elpanasz-
kodják leányregénybe illő lelki életüket. A kávé-
házi vendégek többségéről nem derül ki, mitől is
mintája regénybeli másának. A Svejk-történet a
töredékessége miatt nem mindig követhető.
Helyszínek és jelmezek zűrzavara akkor éri el
csúcspontját, amikor Hajek a Kehelyben Svejk-
kabarét szervez, ahol a törzsvendégek eljátsszák
a róluk mintázott alakokat. Szerencsére(?) ekkor
Hajek-Svejk a mennybe megy. Ehhez az aktushoz
meglepő módon Horváth Péter a gyomorrontásos
Biegler kadét álmát veszi kölcsön a regényből, és
festi át giccsrózsaszínre. Jó eséllyel indulhatna
vele a mérhetetlenül elnyújtott szenti-mentális
jelenetek bajnokságán.

Persze a jó zene sok mindent feledtethetne, és
finoman megemelhetné az egész előadást. Sel-
meczi György komoly arzenált vonultat föl: valcer,
tangó, charleston, csárdás, de egyik sem mászik
fülbe. Elképzelhető, hogy törekedett valamiféle
csavarásokra, de nem sikerül kitörnie a
konvencionális keretekből, kitölteni meg nem tudja
őket. Nincsenek már suszterinasok, legfeljebb
cipőfelsőrész-készítő szakmunkástanulók, akik
technóra rave-ülnek, de lehetne azért legalább egy
szám, amit a színházból kifele jövet dúdolgatok.
Satnya slágerpalánták vannak csak, nem
megfelelő helyekre ültetve.

Sörkabaré

Fél tizenegykor kezdődik az előadás a Merlin
éttermében. A színészek és a nézők egy része
már túl van egy előadáson aznap este. Alkalom
adódik kipróbálni, milyen lehetett, amikor a régi jó
időkben színház után még műsoros kabaréba
ment az ember. Mintha csak a miskolci Kehely
Svejk-kabaréjában volnánk, ülünk az asztalok kö-
rül, alkalomhoz illően mindenki sört rendel. Az
alkalmi társulat a Hrabal-szövegeket feldolgozó
PÁB Színház hagyományait folytatja: vendég-

látóipari egység, cseh humor, sör, rezesek. Csa-
ládias hangulat. A trombitás késik egy negyed-
órát, hangszerével hóna alatt berobog, elnézést
kér, és már indul is a másfél óra tömény őrület.

Verebes István egyszerű, frappáns kabarétréfák
sorát gyártotta le a Svejk ürügyén. Lendületesen
szabja át a történetet, pontosabban azt a szeletét,
amely Svejk Lukas főhadnagyhoz való
megérkezésétől a frontra indulásig tart. A bonyo-
dalmak a főhadnagy három gáláns kalandja köré
rendeződnek. Nagyon gazdaságosan van intézve
minden. A jelmezek jórészt abból kerülnek ki, amit
egy honvédségi raktárból kézben el lehetett hozni:
mai egyenruha, rohamsisak, sátor-lap, hálózsák.
A sarokban lévő dobogón minden helyszín
pillanatok alatt kialakítható a koffert is játszó ládák
segítségével. A rendező, Lengyel Ferenc kalauzt
alakít a történetben, de mind-végig a színpad
szélén ül, és sípszó után bejelenti a helyszínek
nevét. Minden rendező valami ilyen ürügyet
szeretne, hogy az előadás alatt közelről
ellenőrizhesse színészeit. De erre itt épp nincs
szükség, a szertelen bohóckodásba minden
belefér. Van is maroktelefon, málnás joghurt,
plussztabletta. Láthatóan rengeteg egyéni őrü-
lettel egészül ki Verebes munkája, pedig már ő is
jó messzire elkóborolt Hašek regényétől. Teljesen
új figurákat és jeleneteket ötlött ki. Megvan a
másik két előadásból jobbára hiányzó bátorság és
találékonyság Hašek széteső, töredékes művének
színházi egységbe pofozásához, de fel sem merül
mint cél világlátásról, közép-európaiságról
beszélni. Minden női szereplő előbb-utóbb
elcsábítódik, ennek megszervezéséből, valamint
néhány félreértésből (személy- és
igazolványcserék) adódik a sok hercehurca.
Sokallom is az altesti poénokat, de belátom,
néhány sör után, éjfél felé elmegy ez is.

Svejk többször elképed: ez aztán a szituáció! Ez
az előadás alapelve: néhány mondatból gyorsan,
világosan kirajzolódik pár figura egy elképesztő
helyzetben, és innen már minden replika egyben
poén is. Hatalmas iram, rengeteg ötlet.

Hašeki alapokon kibontott bombabiztos jelenetek
kavalkádja, amely azonban nem mérhető össze a
színházi előadásokkal, hiszen szándékos a
felszínesség, a kabaréstílus. Éjjeli bolondozás-nak
viszont éppen jó így, csak Vodicka nyílt színi
főbelövése nem illik sehogy sem a képbe, akár-
milyen hatásos is. Későbbi, nagyobb szabású
Svejk-produkciók számára is követendő példa az
alapanyag bátor kezelése, és figyelmükbe ajánlom
a főszereplő személyét. Kocsis Györgyöt az Isten
is Svejknek teremtette. Játszotta is már néhány
éve Székesfehérváron, nem éppen szem előtt.
Azóta viszont (lassan megszokottá váló módon)
reklámfiguraként lett országosan ismert, és a
Merlin előadásából látszik, hogy összetettebb
svejki feladatra is alkalmas lenne. Lehet rá
számítani. Mert azaz érzésem, ugyanilyen sűrűn
kerül elő Svejk legendája a színházakban tovább-
ra is, bőven van mit mondani róla, általa.

Hašek-Spiró: Svejk (Vígszínház)

Díszlet: Mira János. Jelmez: Libor Katalin. Rendező:

Pinczés István.
Szereplők: Kern András, Méhes László, Reviczky Gá-
bor, Igó Eva, Borbiczki Ferenc, Gesztesi Károly, Vallai
Péter, Bárdy György, Sipos András, Kéri Kitty, Gryllus
Dorka f. h., Gyimesi Pálma, Anger Zsolt, Kállóy Molnár
Péter, Lázár Balázs f. h., Karácsonyi Zoltán f. h.,
Németh Kristóf f. h., Szél Olivér, Gyurin Zsolt,
Salinger Gábor.

Horváth-Selmeczi-Béres: Svejk vagyok (Miskolci
Nemzeti Színház)
Díszlet-jelmez: Zeke Edit. Rendező: Horváth Péter.
Szereplők: Kuna Károly, Ábrahám István, Puskás Tiva-
dar, Benedek Gyula, Szegedi Dezső, Somló István,
Pásztor Edina, Seres Ildikó, Horváth Zsuzsa, Máthé
Éva, Varga Gyula, Földi László, Molnár Sándor Tamás,
Masa Attila, Vida Péter, Nagy Iván, Sallós Gábor,
Pécskay Tibor, Kemény Viktor.

Hašek-Verebes: Az út avagy Svejk, a derék katona
további kalandjai (Merlin Színház)
Zene: Sári László. Rendező. Lengyel Ferenc.
Szereplők: Kocsis György, Oberfrank Pál, Németh Gá-
bor, Tóth József, Nagy Mari, Sajgál Erika, Lengyel
Ferenc, Molnár László, Kiss Eszter, Dévai Balázs.
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