
is, de a nyelve nem eléggé képszerű, és
szövege mögött nem bomlik ki egy ön-álló,
látomásos világ.

Úgy látszik, Aschernek mindenekelőtt
gazdag szövegalatti világra van szüksége,
hogy képteremtő fantáziája meglóduljon.
Nem érzi hátránynak, ha a drámai anyag
gondolatilag kevésbé sűrű, sőt levegős.
Erre már a Patika harmadik felvonása is
figyelmeztetett, de még inkább Vekerdy
Tamás laza szövésű kanavásza, a Jelenetek
Rákóczi életéből. Ez a darab a látszat
ellenére gondolatilag is beleillett Ascher
Tamás eddigi rendezéseibe. A történelmi
miliő - még ha az író dokumentumokra
támaszkodott is - csupán kulissza volt. Az
utalások szövevényében hamar elvesztet-
tük a drámai fonalat, megértettük, hogy
nem történelmi színművet látunk - s a
gondolat ezáltal absztrahálódott. Pauer
Gyula eszkábált palánkdíszlete hasonló
funkciót töltött be, mint az Ördögökben a
macskakő. Szétkorhadó deszkák közt,
vidékies nagyvonalúsággal dőltek el or-
szágos dolgok.

Mind a Vekerdy-darabban, mind az
Ördögök esetében Ascher tartózkodott a
politikai tartalom kiélezésétől. Mind-
kétszer öntörvényű látványt teremtett a
szöveg fölé, amelynek hatása nyoma-
tékosabbnak mutatkozott a verbális ef-
fektusoknál. Ezek sokszor naturalista
hatások voltak, mint például a Jelenetek
Rákóczi életéből kolerás betegeinek
menete, az ördögök szereplőinek hanyatt
vágódásai, csatakos verekedései az esőben,
Liza Drozdova mezítlábas, hálóinges
didergése vagy a rendőrkutya megjelenése.
Láthatóan foglalkoztatja Aschert a
naturalizmus, de nem az irodalmi
naturalizmus. A naturalista dráma
alighanem megkötné a fantáziáját.
Valószínűleg nem az izgatja, hogy mi-
képpen sokszorozza meg látvánnyal a
szöveg naturalizmusát. Inkább az ellen-
pontozás érdekli: a szöveg kiegészítése egy
természetétől elütő vizualitással. És ehhez
olyan szövegre van szüksége, amely helyet
hagy a képzeletnek.

Ebből az következik, hogy Ascher,
jóllehet mindeddig tekintélyes irodalmi
anyaggal dolgozott, nem híve az iroda-
lomközpontú színháznak. A drámát csupán
a színházi előadás egyik összetevőjének
tekinti, és ott ér el különösen jó eredményt,
ahol ezt a szemléletét következetesen meg
is valósítja.

BÖSZÖRMÉNYI KATALIN

Még egyszer
az Ördögök díszletéről

A SZÍNHÁZ múlt havi számában Pauer
Gyula díszleteiről és jelmezeiről olvas-
hattunk Saád Katalin tollából, melynek
során megismerkedhettünk Pauer tervezői
elveivel. Szeretnénk egyetlen elő-adás, a
kaposvári ördögök kapcsán - a színházi
látvány szerepét illetően - néhány vonással
kiegészíteni az ott olvasottakat.

Mélyen megrendítő kép fogadta a
színház nézőterére lépő közönséget az
Ördögök előadásának megkezdése előtt.
Nyitott színpad, előterében esőtől áztatott
macskaköves utca, hátterében de-rengő
égbolt, melyre egy kopár fa sziluettje
rajzolódik. Az utca végén, az esőben, egy
alak kuporog magánosan a korláton. Az
alig megvilágított színen semmi nem
mozdul, csak az eső monoton kopogása
hallik, míg az előadás ténylegesen
megindul.

Miért ez a „tényleges" szó? Az egyen-
ként szállingózó közönséget a látvány
megtorpanásra késztette, elcsendesedés-re,
óvatos helyfoglalásra, a figyelem azonnali
erős összpontosítására. Az eső tompa,
folytonos ritmusa lassan feloldotta a
hirtelen kiváltott feszültséget, kimosta
belőlünk mindennapi gondjainkat, és
átitatta gondolatainkat, érzéseinket
Dosztojevszkij világával. Szorosan
hozzátartozott az előadáshoz ez a nyitány,
mert bevezetett az elkövetkező színjátékba.

Pauer Gyula díszlettervező a színház-
ban a látványnak saját, külön világot kíván
teremteni. Az Ördögök nyitányában
sikerült ezt megvalósítania komplex,
önálló műalkotást hozva létre, mely
nemcsak látható és hallható, hanem idő-
belisége révén cselekmény színhelye is.
Éppen azáltal, hogy nem történik benne
semmi, „csak" esik az eső, és az esőben,
félhomályban ül egy ember, nem mozdul.
„Ugyanolyan sötét volt, és ugyanúgy esett,
mint azelőtt" - írja Dosztojevszkij egyik
fejezete végén. A regény cselekményének
az eső a közege. Szerepére helyesen érzett
rá Pauer. A kuporgó alak Ascher Tamás
rende-

zői koncepióját hordozza, és kifejezi (mint
később az előadás átdíszítései is a rendezői-
tervezői elképzelés összhang-ját
bizonyítják) : a kozmosznak (az eső-nek)
kitett ember védtelenségéről szól a darab.
Homályban élő közösségről, melynek
mindennapjaiba villámként csap be a
látszólag eseményektől terhes fiktív
mozgalom és tevékeny vezére, Pjotr
Verhovenszkij, valamint a hős: Sztavrogin,
akinek egyéni életét társa-dalmi érvénnyel
helyezi reflektorfénybe Verhovenszkij.
Ahogy becsapott a villám, felperzselte és
kiégette az emberek fellángoló hitét, lelkét,
úgy tűnik is el, maga után hagyva még
nyomorultabbul a kiszolgáltatott
embereket. A gubbasztó alak az esőtől
átmosva görnyed tovább védekezőn f eltűrt
gallérral. Az eső és az egyetlen élőlény
kapcsolatából kibontakozik egy állapot
története a nézőben. Így a nyitány nemcsak
elő-játssza, de le is játssza bennünk a dara-
bot, azaz az előadást megelőzve képes mint
műalkotás katarzist kiváltani.

Jakob Bernays klasszika-filológus szerint
a művészet a szorongást keltő jelenségeket
felmutatva képes föloldani ilyen
érzelmeinket, azaz katartikus hatást ki-
váltani. A rendezői „kozmosznak kitett
ember" szorongását tehát megszünteti az
eső anyagi jelenlétével; zenei hatásával
megnyugtat, szinte fizikai gyógyító erővel.
A nyitány felkeltett és fel-fokozott a
nézőben érzelmeket, melyek megtisztuló
folyamata is lejátszódik ben-ne, majdnem.
Ugyanis a színpadon el-hangzó első szavak
félbeszakítják a katarzis felé vezető
folyamatot, s a néző csak áhítja tovább az
esőt.

Bár a kezdődő színjáték monoton ritmusa
egybeolvad az esővel. Sztavrogin
Tyihonhoz intézett vallomásában meg-
döbbentő történetet mond el: a gyermek
Matrjosa megalázása és halála azon a
ponton éri a nézőt, amikor (Lukács György
fogalmaival élve) egyéni-egyedi életéből
emelkedik a nemhez. E pillanatban, az
előbbiekből következően rossz pillanatban
üti meg érzékeinket Sztavrogin magánélete
és magán-ügye, visszazuhanunk az egyéni
létbe. A nembeliség tudatának emlékét
időről időre visszaidézi ugyan az
átdíszítések funkciójának felismerése, de
nem fejleszti tovább, a néző többé nem
emelkedik egyedisége fölé. Így a nyitány
mint magában levő műalkotás nem vál-
hatott teljessé az idő rövidsége miatt,
katarzis felé vezető hatásával viszont



megelőzte az előadást, mintegy megkér-
dőjelezve szükségességét.

Természetesen nemcsak az átdíszítésen
hivatottak a nembeliség tudatának
kialakítására, hanem az egész előadás.
Gyakran ismétlődve azonban töredezetté
teszik azt. Úgy tűnik, a rendezői el-
képzelés (a jelenetekre, képekre tagolt
előadás) és a tervezői koncepció (az
alapszínpadon a helyszínek váltakozása) itt
is fedi egymást a már említett dramaturgiai
cél megvalósítása jegyében. Dosztojevszkij
regénye is jelenetekből tevődik össze, mint
mondjuk a Bovaryné, oly módon, hogy a
jelenetek rendje kifejletet eredményez.
Megvalósul-e ez a színpadképek
tekintetében? A változó helyszínjelzések
Pauer azon elképzelése alapján születtek,
hogy „az ember agyában a képek
részleteikben mindig naturálisak". A
színházi látvány megtervezésekor azonban
figyelemmel kell lenni arra, hogy a néző
nem kiragadott részleteket lát, sőt, a
részleteket nem is képes felfogni, ez
ellenkezne a komplex élményre törekvő
színházművészet lényegével. A néző a
pillanaton-ként (mozgással, beszéddel)
változó látványt egységben érzékeli,
melyben a részletek (például egy személy
és környezete) egymástól is ugyan, de
főként az egész színházi történéstől nyerik
értelmüket. Pauer színpadán a színészek
attributumaikba zárva jelennek meg.
Legsikerültebb példája ennek az önma-
gában tökéletes naturalista műalkotás:
Kirillov szekrénye, benne maga Kirillov. A
naturalista eszközökkel kialakított
helyszínek a művön belüli szerepükhöz
képest egyenként emelnek ki személyeket
és beléjük fogalmazott jelképeket. Igen
erős hatásuk miatt egy-részt megnehezítik
a szereplők egymással való érintkezését,
másrészt a nézőt figyelme megosztására
kényszerítik. A dosztojevszkiji világ így
részletek halmazává válik, következésképp
nem ad-ja vissza „a tulajdonságoknak és
viszonylatoknak a végtelenségét", amellyel
az eredeti mű rendelkezik. Lukács
naturalizmuskritikájában fogalmaz,
meg ezt a fő hiányosságot. Az Ördögök
előadása kapcsán azért lehet a natur, -
lizmussal összefüggéseket keresni, mi a
díszlet- és jelmeztervezés szemmel lát-
hatóan naturalista törekvések jegyében
készült. Nem feltétlenül követendő példa,
de mivel naturalista szerzőről van szó,
megemlíthető, hogy Strindberg a saját
drámája előadásához végig azonos
színpadképet képzelt el (ennek alapja

Pauernél is megvan). Tulajdonképpen
azért, hogy „a színész könnyebben al-
kalmazkodjék ahhoz a miliőhöz, amelyben
játszik", de a nézőnek is fontos, hogy így
tartalmasabban tudja figyelmét
összpontosítani. Dramaturgiai szem-
pontból a színpadon mindvégig meglevő
tárgyi elemek jelentősége ezáltal az egész
előadás függvényeként növekedhet vagy
éppen csökkenhet, de mindenkor

a teljes műalkotás (tehát a színház) cél-
jának megfelelően.

A változó díszletelemek jelzések: a
helyszínek jelzései, melyeken a „közeg"
(az esős utca) mindvégig átsugárzik. Ez a
közeg ahelyszínt is helyettesíti,
elnagyolhatóvá teszi, általánosítja. Még
néhány lényegesre redukált vonással cl-
engedhetővé tette volna az átdíszítéscket
is. A közeg egynemű absztrakciós

A kaposvári Ördögök színpadképe a szekrénnyel, melyben Kirillov „lakik"
(Reviczky Gábor és Breznyik Péter) (Somogyi József felv. )



síkot jelent, azaz játékteret, míg a hely-
színek egymás mellé rakott, egymástól
lényegében független elemekből kialakí-
tott díszleteket. A két stílus együttese a
tervező eklektikaellenes céljaival szem-
ben eklektikát eredményez. Miért be-
szélhetünk kétféle stílusról? A helyszínek
naturálisak, az alaptér viszont szimbolikus
jelentést is hordoz a valósághű miliő
megteremtésén felül. Valósághűsége pedig
illúziókeltésen alapul. Mint-ha valódi
kövezett utca lenne, vagy mintha valódi
eső esne, valódi fa állna a háttérben.
Holott mindez csak látszat: az utca
műanyag (a zajtalanul odavágott csésze
hátborzongatóan fedi fel a „valóságot"), az
eső csupán víz, s a fa ugyan igazi, de már
nem élő, tehát egy-szerűen a díszlet
kivitelezését megkönynyítendő vált valódi
fából a fa képzetét felkeltő elemmé,
tulajdonképpen valódiságára nincs
szükség. A századvég naturalista
színpadain jelentek meg először valódi
berendezési tárgyak. De csakhamar
jelentőségüket vesztették, hiszen a néző a
távolból a valódiságot nem tudja
érzékelni. „Hamis" elemek-kel így képes a
művész a valódiság látszatát felkelteni.

Strindberg a Júlia kisasszonyhoz írt
előszavában (1888) azt mondja: „A szín-
ház mindenkor az ifjúság, a félműveltek és
a nők elemi iskolája volt. Tehát azokra
hatott elsősorban, akik megőrizték az
önáltatás és az áltathatóság alacsony-rendű
képességét, vagyis - más szavakkal - akik
valóságnak fogadják el az illúziót, s
ellenállás nélkül adják meg magukat a
szerző szuggesztiójának." Mit ajánl ezzel
szemben a szerző? A színpadképben „egy
híven megjelenített részlet alapján ugyanis
következtetni lehet az egész helyiségre, el
lehet képzelni, milyen az, a néző
fantáziája mozgásba jön és kiegészíti
magának a képet. Az ajtókon keresztül
történő ki-be járkálást megszüntettem.
Ezzel az eljárással is csökkenteni
igyekeztem az illúzióromboló tényezők
számát." Tehát megmarad az illúziókeltés
szükségénél, melyet a néző képzelőerejére
is számító valóság-hű részletekkel idéz
elő.

Pauer maga vall róla, hogy a szín-házban
a pszeudo állapotot kívánja tudatosítani. Az
utcakő a színpadon e szempontból nem
következetes megoldás. Ugyanis sikerült
elhitetnie, hogy utcán játszódik a darab
(ennek a rendezői koncepció szempontjából
is alap-vető szerepe van: az utca belejátszik
a többi jelenetbe). De a zajtalan lép-

tek, tompa koppanások nyilvánvalóvá
teszik, hogy az utcakő csak műbőr, csak
utánzat. Ha a színház célját tekintjük, az
eredmény megint kettős: a színház
„hamisságára" vonatkozó utalások meg-
szakítják a néző figyelmét, azonosulását.
Nem is szükséges a néző értesítése a
színházi hamisságról, hiszen ez minden-ki
tudatában él. Szükséges viszont, hogy a
„hamis" vagy „igazi" elemekből meggyőző
ábrázolás, azaz művészi illúzió szülessen.
Az igazi színházi műalkotás „olyan csalás,
ahol a csaló író igazabb annál, aki nem
csal, s a becsapott néző bölcsebb a be nem
csapottnál". (Gorgiász.) Tehát a néző nem
azt igényli, hogy becsapják, hanem hogy a
szín-ház eszközeivel igazságot közöljenek
vele. Mivel a színház tere elvont tér, a
színház kifejezési eszközei (amennyiben
irodalmi mű interpretálásával foglalkozik)
is elvontak. Azaz, akkor igazak az előadás
célját tekintve, ha kifejeznek, nem
feltétlenül akkor, ha anyagukat tekintve
valódiak. A tervező tehát merít anyagi-
tapintási, vizuális tapasztalataiból, de amit
létrehoz, az nem ezek meg-ismétlése,
hanem új közegbe helyezése, alkalmazása
egy közérdekű (színészekre és nézőkre
vonatkozó) cél érdekében. A színpadkép
állandó alaptere ennek a Pauerre jellemző,
megdöbbentő anyag-érzékenységnek s
alkalmazásának ki-váló példája.

Mi az oka annak, hogy az állandó
alaptér ellenére a változó díszletekkel a
dosztojevszkiji kompozíció ívét nem si-
került megvalósítani, hogy az előadás
széttöredezett? Ascher Tamás már említett
rendezői alapelvéhez párhuzamként
idekívánkozik Zola tétele a kísérleti re-
gényről: „az elvont, metafizikai ember
tanulmányozását a természeti ember, a
fizikai és kémiai törvények kormányozta, a
környezet befolyása által determinált
ember tanulmányozásával cseréli fel." Az
azonos gondolatnak Dosztojevszkijhez is
köze van. Soha nem vált naturalistává
ugyan, műveinek analitikus jellege mégis a
naturalizmushoz közel-álló. Különösen
érezhető ez A félkegyelmű (1868), az
Ördögök (1872) és A kamasz (1875) rövid
egymásutánban írt „trilógiájában", melyben
a realista regénykompozíciótól elszakadva
sorsok helyett én-állapotokat tár fel. Ő
maga mint író, külső szemlélővé válik. Az
eseményekben részt vesz ugyan, de részt
nem vállal; csak elbeszél, következte-
téseket nem von le, véleményt sem nyil-
vánít, amint a naturalista regényírók

sem. Leírja a jelenségeket, a világot az
emberben. Ebből adódik az Ördögök-ben is
fellelhető számtalan action gratuite
(Sztavrogin cselekedetei) is. Éppen
Sztavrogin lénye mutatja Dosztojevszkij
elszakadását a „hőstől" is. Sztavrogin
hangsúlyozottan „csinált hős". Erre utal a
regény keletkezésének története
(Sztavrogin az első változatban nem is
szerepelt), hogy Verhovenszkij saját céljai
érdekében állítja be hősként, ami ellen
Sztavrogin maga erélyesen tiltakozik.
Sztavrogin „hős" annyiban, hogy
egymással ellentétes nézeteivel képes
mások életét lényegileg befolyásolni
(Satov - Kirillov), de mindvégig ma-
gánember marad. Személyiségének dé-
monikus hatása nagyrészt környezetének
illúziója. Ő maga nem elmebajos (a regény
utolsó mondata: „Orvosaink a holttest
felboncolása után teljesen és állhatatosan
elvetették az elmezavar lehetőségét."),
hanem egy értelmes ember, másokon és
magán kísérletezni tudó (az utóbbi teszi
emberivé). Sztavrogin képzelt és valódi
személye a regény legfőbb összekötője.
Miként az ő emberi-ördögi vonásai a
cselekmény tulajdonképpeni mozgatói, úgy
igazodnak hozzá a jelmezek feketétől
fehérig változó színűkel, anyagukkal
(Tyihon fehér csuhája - Sztavrogin fekete
öltönye).

A díszletekkel azonban nincs kapcsolata.
Az esős utca nem az ő közege tartalmilag,
hanem a többieké mind; a változó
helyszínek pedig egy-egy személyhez
tartoznak. Így a regény kulcs-szereplője a
színpadon levegőben lógó figura marad. A
Dosztojevszkij-regény
szerkesztésmódjához - Andrzej Wajda
dramatizálása nyomán - alkalmazkodó
rendezés, a szöveghű tervezés és a színészi
játék naturalizmusa nem elevenítette meg
azt a titokzatos erőt, mely összekapcsolja
és mozgatja az embereket. Bár éppen nem
létező attributumai által is erősödhetne
Sztavrogin személyisége a többiekkel
szemben, sőt, de puszta megjelenésével
nem tudja fel-venni a harcot a sokkal
erősebb vizuális hatású naturalista
környezetekkel szemben. Pedig a rendezői
elképzelés szerint szerepe a cselekményben
alapvető, még ha időnként megjelenő
fantomképnek tekintjük is. Rajta kívül
mindenki vágyakozó ember, valami újat,
jobbat elérni, megvalósítani akaró.
Homályban élve (homályos a színpad is!)
vágyaik nem körvonalazódnak, minden
hatás felé nyitottak, így bármiféle
manipuláció áldozataivá válhatnak. S mivel
Sztavrogin



éppen nem az a hős, aki vezetni tudna
vagy akarna, sőt hagyja, hogy nevében
még emberségükben is kijátsszák őket
(Satov szégyenletes meggyilkolása), a
tragédia bekövetkezhet. Nem egy sorsban
(például Sztavrogin öngyilkossága nem
megrázó), hanem a manipulációnak kitett
emberek bensőjében. Satov meg-
gyilkolásának körülményei, sőt az a tény,
hogy egyáltalán lehetővé vált, ebből a
szempontból döntő fontosságú, s a
rendezés Satov történetét ennek megfe-
lelően ki is emeli. De egy következet-
lenség megbontja a rendet, s ez a záró-kép:
Sztavrogin felakasztott teste hirtelen
láthatóvá válik a végre funkciót nyert, a
térben önállóan elhelyezett szalonajtó
kitárt szárnyai mögött. Az időn-ként
váratlanul megjelenő, hangsúlyozottan
mindenkitől és minden tárgytól független
Sztavrogin öngyilkosságának tárgyi
(látványi) közlése személyének olyan
kézzelfogható jelentőséget ad, melytől
Dosztojevszkij és egyébként a rendező is
tartózkodott. Az ő holttestének nincs
mágikus megtisztító szerepe (van viszont
Satovénak) az emberekben élő,
tulajdonképpen testetlen mivolta és
életének magánjellege miatt. A színház
szöveghű, részletekbe menő naturalista
ábrázolásmódja nem adott helyet a
tartalomnak megfelelő kiemeléseknek,
melyek a cselekmény folytonosságát
hivatottak biztosítani. A rendkívül erős
hatású látványi elemek viszont el-nyomták
a színészi játékot, majdnem öncélúvá
váltak.

A látvány szerepe alapvető a színház-
ban, pontosan annyira alapvető, ameny-
nyire az írott szöveg, a színészi játék és a
rendezés is az. Az előadás egysége ezek
kiegyensúlyozásának függvénye. Hogy a
kaposvári Ördögök színpadán az egység
nem valósult meg tökéletesen, annak oka
elsősorban, hogy a kaposvári színház is
„egy hónapig játszó színház", azaz a rövid
próbaidőt rövid előadási periódus követi.
Így sem a próbák alatt, sem a kevés számú
előadás alatt (mely tulajdonképpeni
próbája egy színházi alkotásnak) nincs
mód arra, hogy a mű „beérjen", hogy
hozzátenni vagy elven-ni lehessen, hogy
egyáltalán ki lehessen próbálni a
különböző művészetek együttes
alkalmazásának mikéntjét egy-egy előadás
esetében.

NÁNAY ISTVÁN

Lengyel drámák -
vendégrendezőkkel

Két színház - a pécsi és a kaposvári -
vendégrendezőkkel állított színpadra egy-
egy lengyel drámát. Olyan fiatal
vendégrendezőkkel, akiknek ez volt az
első hivatásos színházi produkciójuk.
Kaposvárott Leon Kruczkowski A sza-
badság első napját Jeles András film-
rendező, Pécsett Janusz Krasinski Ha
megjönnek a fivéreim... című „valószí-
nűtlen drámáját" Paál István, a Szegedi
Egyetemi Színpad művészeti vezetője
rendezte.

A szabadság első napja

Kruczkowski darabja dramaturgiailag és
stílusát tekintve meglehetősen ellent-
mondásos mű. Elvont tételek, filozófiai
kérdések kibontását kísérli meg az író, a
szabadság filozófiai tartalmáról, dia-
lektikájáról beszél a színpadi események
tükrében. Ezek az események azonban
rendkívül zsúfolttá, szerteágazóvá,
fölösleges epizódokkal megterheltté te-
szik a darabot. Állandóan perelnek egy-
mással a reális, élő jelenetek és a filo-
zofikus gondolat megjelenítéséhez konst-
ruált szituációk. A gondolati drámát
betétszámnak ható jelenetek szakítják meg.

Ahhoz, hogy a darab belső ellentmon-
dásairól szólhassunk, fel kell idéznünk a
cselekmény vázát: 1945 tavaszán egy
németországi lágerből több mint ötéves
raboskodás után kiszabadulnak a foglyok.
Közülük öt lengyel tiszt egy el-
néptelenedett kisváros polgárházában üt
tanyát. A városban egyetlen német család
maradt: egy orvos három lányával. A
városkában civilek és katonák garáz-
dálkodnak, ezért a tisztek - Jan javas-latára
- oltalmukba veszik a német családot. Ez
az elhatározás azonban kettészakítja az
addig egységes csoportot, a katonák közé
kerülő lányok felszabadítják a
szenvedélyeket, az előzetesen
meggyalázott legidősebb lány, Inge - ro-
mantikus betétjelenetben - fegyvert szerez,
hogy bosszút álljon, közben betoppan egy
újabb lengyel, Anzelm, aki rezignáltan
bölcselkedik a szabadságról,

az SS-ck utolsó kitörési kísérletét a lengyel
katonák és a felszabadítók leverik, de Inge
egy szál géppisztollyal a templomtoronyból
lövöldözni kezd, s végül Jan, az egész
elindítója, lelövi a lányt.

Jan elhatározása azért született, mert
azoknak, akik évekig csak vágytak a
szabadságra, újból meg kell tanulniuk élni a
szabadsággal. Ennek egyik mód-ja, hogy
maguk előtt is bizonyítsák: képesek szabad
elhatározásból cselekedni - nemcsak fizikai
értelemben. Ám ez a cselekedet a
történelmi helyzetből adódóan kudarcra volt
ítélve. Éretlen az ilyen humánus tettre
mindkét fél; sem a nagylelkű lengyel
tisztek, sem a hálára kötelezett német
lányok nem tudják felfogni: új szerep vár
rájuk. A legfőbb ellentmondás tehát az,
hogy a szabadság általános érvényű
kategóriájáról kíván beszélni a szerző egy
leszűkített és speciális - a lengyelek
esetében különösen speciális! - történelmi
szituációban. Így óhatatlanul a német-
lengyel kérdés válik erőteljesebbé, annál is
inkább, mert a kidolgozottabb, jól megírt
jelenetek is ezt a tendenciát erősítik. A
konfliktus leszűkül a Jan-Inge
összeütközésre, a német-lengyel ellentét il-
lusztrálására, mintegy annak a nem túl
eredeti és mélyértelmű mondatnak egész
darabbá terebélyesített igazolásául, amit
Anzelm mond: „amikor némelyek visz-
szanyerik a szabadságukat, mások mindig
elvesztik".

Mivel az írói mű igencsak heterogén, a
színpadi megvalósítás sem lehet egységes.
Szelektálni kell: a darab melyik rétegét
erősítse fel a rendező. S bármelyik réteget
bontja ki, a másik, a többi elszegényedve,
de tehertételként megmarad. 1960-ban a
budapesti Katona József Színházban
Apáthy Imre utolsó, félbemaradt munkája
(Marton Endre fejezte be a színpadra
állítást) egyértelműen a kort és a
történelmi szituációt hangsúlyozta. Tizenöt
évvel később Jeles Andrást már nem a
történelem érdekelte elsősorban. Inkább a
bemutatott helyzet félelmetes fonáksága.
Az, ahogy a szabadság fuvallatára azonnal
felbomlik az összetartás, ahogy megszakad
az emberek közötti érintkezés, ahogy civil-
lé válnak a katonák, ahogy a
párbeszédekből egyre inkább párhuzamos
monológok lesznek.

A rendező egész jeleneteket hagyott el
(Inge és a kertész Grimm találkozása, a
Doktor harmadik felvonásbeli megje-
lenése, az első felvonás próbababás rész-
letei), és jelentős szöveggondozási mun-


