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Finn táj,
táblaképek között

Két helsinkí színházi előadásról

A helsinki színházak műsorán elég kevés
mai finn dráma szerepelt az elmúlt évad-
ban. Ám mind a Nemzeti, mind a Városi
Színházban látható egy-egy olyan mai -
több rokon vonást is mutató - színmű,
amelyet nagy érdeklődés kísér. Mintha a
repertoár arányait is tükröznék e művek :
az előbbi a nyolcvanadik évéhez közeledő
Ilmari Turja eredetileg is színpadra készült
alkotása (Jääkäri Stĺhl - Stĺhl vadász), az
utóbbi pedig Väinö Linna világhírű háborús
regényének, a hamarosan magyarul is
olvasható Tuntematon sotilasnak ( A z
ismeretlen katona) legújabb színpadi
adaptációja.

Az érdeklődés részben maguknak a
művekben fölvetett fontos és izgalmas
történelmi kérdéseknek szól, a Linna-mű
esetében pedig indokolt föltételeznünk egy
az antik görög színházlátogatókéhoz
hasonló kíváncsiságot is: milyen lesz a jól
ismert: alapanyag új, aktuális értelmezése.

A két író különböző irányból, más
világnézeti alapról és más szituációban
közelíti meg tárgyát. Linna az I954-ben
elkészült regényben Finnország második
világháborús szerepét elemzi kritikusan,
népi józansággal és elkötelezettséggel, a
„meg nem gondolt gondolat" nemzetet
veszélyeztető szerepére rámutatva. Turja

23 évvel később -- az első világháború
alatti úgynevezett vadászmozgalom „ob-
jektív" képének megrajzolására törek-szik
azok után, hogy a két világháború közt
magasztalták, a háborút követően pedig
bírálták-elmarasztalták a mozgalom
törekvéseit és résztvevőit. E különbözőség
ellenére is kihallható a két műből - s a két
előadásból - egy egyformán hangsúlyozott
gondolat: a történelmi józanságnak, a
realitások mindenkori szem előtt
tartásának fontossága.

Turja darabján és az előadás körülmé-
nyein egyaránt érződik, hogy az író és a
rendező (Eugen Terttula) fő törekvése a
kérdés tisztázásának, összetettebb
értékelésének elősegítése. A műsorfüzet-
ből a műhöz felhasznált dokumentum-
anyag alapján meglehetősen részletes el-
igazítást kap a néző az 1914-18 közti
mozgalom szakaszairól, s ennek birto

kában követheti végig az epikusan épített
dráma jelenetsorában a Német-országba
kiszivárgott, hazájuk függet-lenségének
kivívására fölesküdött fiatalok
egyetemisták, munkás- és paraszt-ifjak -
katonai fölkészülését, illetve a helyzet
okozta lelki válságaikat. Ugyane célból él
a rendező az egyes jelenetek elején a
dokumentarizmus és a brechti típusú
feliratozás kombinációjával: a színpad
hátsó függönyére kivetített do-
kumentumfotók mellé a változásokat jelző
rövid szöveget is mellékel.

Az író mégis elsősorban emberileg
kíván igazságot szolgáltatni ezeknek a
fiataloknak, s kiszolgáltatottságuk bizo-
nyos tragikumát középpontba állítva
kísérli meg ellentmondásos történelmi
szerepük pozitív oldalának elismertetését
is. Azt a jellegzetesen XX. századi, ki-
úttalan konfliktushelyzetet teszi meg a
dráma alapjává, hogy a lelkes és nagy-
részt őszintén hivő fiatalok szembe
találják magukat az erkölcstelen politikai
manipulációkkal, s ezeknek nemcsak
általános demoralizáló hatásával kell
megküzdeniük, hanem a vállalásukat
kétségessé tevő szerepével is. A cím-
szereplő Stáb] választási kényszere azon-
ban messze túlmutat önmagán - ponto-
sabban szólva exponálja és magában
hordja egy egész politika vagy egy egész
nemzet - választási kényszerét. A kör,
amelybe belekerült, bizonyos ér-telemben
ördögi, hiszen a cári uralom alatti
Finnországnak nem lévén hadserege,
lehetetlen volt odahaza felkészülnie a
függetlenségi harcra, rákényszerült te-hát,
hogy elfogadja az egyetlen ajánlatot,
Németországét. Németország azonban
nem érdek nélkül (vagy nem első-sorban
finn érdekeket szem előtt tartva) vállalta a
vadászok kiképzését: olyannyi-ra nem,
hogy a fronton is bevetette őket, s ezzel
valójában kérdésessé tette készen-létüket,
sőt megmaradásukat is a vállalt feladat
végrehajtására. A vadászok így aközt
választhattak: vállalják-e a harcot az
idegen érdekekért jog- és igazságérzetük
ellenére, abban a reményben, hogy így
legalább még valami esélyük marad a
háború utáni fegyveres hazatérésre
vagy vállalásukhoz és polgári becsüle-
tükhöz ragaszkodnak, s föladják a kikép-
zési lehetőséget és vele a nagy célt.

Stáhl és társainak többsége -- a maradás
mellett dönt, s ebben továbbélő
idealizmusuk, a kiszolgáltatottság kény-
szerítő ereje és a német „nevelés" hatása
egyaránt szerepet játszik. Amikor azután
1918-ban eljön a rég várt alkalom a

cselekvésre, a fehér vezérkarban némi
ellenérzéssel is fogadott vadászok osz-
tályrésze a frontharc és a halál lesz. A rö-
vid záróképben - amely az előadás keret-
jelenete - a karjalai harctér forgatagát
jelző forgószínpadon Stĺhl egyedül rohan
föl és alá, mígnem egy pisztolylövés véget
vet életének. Hősi halott és áldozat
egyszerre: áldozata a korba nem illő
naivitásának is. Többek közt erre utal a
mű címe is, amely a finn nemzeti ébredés
költőjének, Runebergnek a Vänrikki Stĺhlin
tarinat (Stĺhl zászlós regéi) című ciklusát és
az abban ábrázolt romantikus
szabadságharcos hőstípust idézi, jelezve,
hogy a XX. századi függetlenségi har-
cokban ez a hős már nem lehet diadalmas
győző.

A dráma céljául kitűzött igazságszol-
gáltatás, egyensúlyteremtés annak elle-
nére sem sikerül, hogy a nézőben több
ponton együttérzés - néha szánalom
ébred Stĺhl és társai iránt. Hiányzik
ugyanis a darabból a vadászok szerepé-
nek megítélésében döntő jelentőségű
másik konfliktushelyzet elemzése: hogy
tudniillik mikorra elérkezik a cselekvés
pillanata, már nem a függetlenséget aka-
dályozó idegen hatalommal, hanem saját
honfitársaikkal - a vörösök kel - kerül-nek
szembe. Ez a kihagyása dráma menetében
is törést okoz: maga Stáhl is ki-szorul
abból a két jelenetből, amely a fehér
hadvezetés manipulációit illusztrál-ja. És
persze megkérdőjeleződik halála is, hiszen
nem azért harcolt és halt meg, amiért
korábban bármit hajlandó volt
elszenvedni; másrészt viszont az az ügy,
amelyért itt és most elesett, végül is győ-
zött.

A Lárma-mű előadásában teljesebb ér-
vénnyel s igazi megvilágító erővel jelenik
meg egy -- a Turja-darab címében rejlővel
rokon - gondolat-összeszikráztatás. Két
álló táblakép fogadja a szín-házba lépő
nézőt a színpad két oldalára fölerősítve.
Az egyik Edelfelt Híres festményének, az
1892-ben készült Porilaristen marssinak
(Pori induló) a részlete, amely az említett
Runeberg-ciklusban is megénekelt 1808-
09-es finn-ossz háborúba menetelő
katonákat ábrázol, elöl az átszellemült
tekintetű, elszánt dobos fiúval; a másik
pedig az ágáló Hitlert ábrázoló fotó
alapján készült festmény. A háború
eseményei mind-végig ebben a „keretben"

zajlanak a színpadon, múlt és jelen, hit és
manipuláció, naiv tisztesség és ravasz
számítás együttes fényében.

Távlatot ad az eseményeknek a natu-



ralisztikus anyagszerűséggel megoldott
díszlet is. A z elemek uralják a színpadot:
a felhordott, jókoraföldtömeg, ennek egy
mélyedésében a színpadi tavat alkotó v í z

és a beállított - lövedék szaggatta -
valóságos fenyők. A természet egésze -
amely egyben jellegzetesen finn termé-
szet is - együtt szenvedi el a pusztítást az
emberrel, vagyis a háború itt totális és
elementáris veszedelem. Ugyanakkor e
valódi anyagok együttese jelzéses díszlet:
a gyakori helyszínváltozások közepette is
mindig ugyanaz marad.

Az egyik legjobb mai finn rendezőnek
tartott Jouko Turkka, aki maga alkalmazta
színpadra a regényt, a kiválogatott
jelenetsorban a géppuskás szakasz
tagjainak jellemalakulására koncentrál, a
háború lelki-tudati hatásainak megmu-
tatására. Sikerül megőriznie a regénynek
azt az erényét, hogy az ország különböző
tájegységeiről összehozott (s vidékük
nyelvjárásában beszéltetett) szereplők
úgy legyenek az egész becsapott-manipu-
lált nép szimbólumává, hogy közben
elsődlegesen hús-vér emberek, egyéni-
ségek maradjanak, akik a különböző mér-
tékű lelki megnyomorodás után is meg-
tartják józanságukat.

Turkka alkotó módon hű maradt a
regényhez, s nem csinált belőle - egy-két
korábbi feldolgozóhoz hasonlóan -
könnyed (humoros vagy látványos) szó-
rakoztató darabot, noha ő is él mind a
humor, mind a látvány eszközével is. Van
az előadásnak egy - a sokkoló

színház elemeit is magába olvasztó -
naturalista szintje, elsősorban a meg-
megismétlődő csatajelenetekben, ami-kor
valóban ropognak a géppisztolyok és a
géppuskák, robban az akna a be-gördülő
harckocsi alatt, s füstköd borítja el a
színpadot. A másik szint viszont
bizonyos elidegenítés-távoltartás
szolgálatában áll: a színpadi földhalom
előtti keskeny, többnyire üres térre a
szakasz tagjai időnként előrejönnek, s
egyszerre beszélik ki egymásnak és a
közönségnek - néha kifelé fordulva -
érzéseiket, gondolataikat.

Az epizódokból építettség s némi
epikusság a Linna-feldolgozásra is jel-
lemző, mégis egységesebb a Jääkäri
Stĺhlnál annak ellenére, hogy nincs fő-
hőse. A színpadkép változatlanságán és
az ebből következő gyorsabb váltásokon
kívül az járulhat hozzá ehhez, hogy a
jelenetek itt nem válnak önálló „kis
drámákká", hanem átfolyathatók
egymásba.

A két darabot - kívülről nézve - ha-mar
besorolná az ember a világszerte
megélénkült történelmi érdeklődés -
divat? - szülte alkotások közé. A finn
irodalom bizonyos folyamataira rálátva
azonban valódibb rokonaikra bukkan-
hatunk azokban a történelmi és család-
regényekben meg korábbi drámákban
(Lapualaisooppera - Lapuai opera), ame-
lyek nem a múltba való belefeledkezésre,
hanem annak józan mérlegelésére, át-
gondolására késztetnek.

MARGÓCSY ISTVÁN

Kommentár
A békecsászárhoz

Nézve riadtan az el-eltünőket,
Mint mikor angyal szárnya suhan

könnyen,
Álltam a pusztán -Róma puszta kő

lett.

Í g y soha máskor nem omolt a könnyem,
Mint mikor a nap, ez a gúnyos

Isten,
„Láttad-e Rómát?" - kérdezte

közönnyel.

(juliusz Sloavacki)

Isten békéje - Treuga Dei - volt ama békés
közjátéknak a neve, mely közép-kori
hadviselő felek közt, ünnepek
meghatározott idejére, Isten nevében és
nagyobb dicsőségére felfüggesztette a
háborús öldöklést, s rövid szünetként
fegyvernyugvást idézett elő. Spiró szín-
padán e szép és kissé komikus állapot-nak
szinte pontos fordítottjával találkozunk: a
formális béke megköttetett, a reguláris
háborúskodás (a polgárháború is) véget ért
- ám a harc, bár szabály-szerűen
meghatározható ellenfél nél-kül, mégis
tovább folyik, a „polgári" értelemben vett
béke sehol nincsen, s az emberek, jobb
híján, folytatják egy-másnak s
önmaguknak pusztítását. A békecsászár
világában - folytatva az analógiát - egy
emberfeletti, embereken át ható, de soha
meg nem jelenő, mert nem létező isten
háborúja folyik, mely paradox
kizárólagossága folytán akkor sem képes
véget érni, mikor kiépül az új és koholt
emberisten intézményesített békebiro-
dalma.

A békecsászárban szinte összegződik
mindaz, ami Spirónak eddig is, más mű-
veiben, fontos volt. Ez a mű megtalálta és
megteremtette azt a szimbolikus világot,
mely felé Spiró eltökélt követke-
zetességgel törekedett első drámái óta: a
kizárólagosnak tekintett História világát.
A z e g y e s történeti szituációk, a tény-
szerűen adatolható és precízen jellemez-
hető jelenségek konkrét világa nem kelti
fel figyelmét: ő azt keresi, ami a
történelem menetére általánosan jellemző,
ami az egésznek mozgásáról
megfigyelhető és elmondható. Innen ere-
deztethető absztrakcióinak filozofikuma,
az, amit alapélményként és végső tanul-
ságként minden művével képviselni akar:
ha - mondja - megfosztjuk a történelem
tarka színpadképeit az éppen

Négy géppuskás Väinö Linna: Az ismeretlen katona című darabjából


