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A megosztott igazság

A vágy villamosa a Vígszínházban

Ez itt Dél, az amerikai Dél. New Orleans
egyik külvárosa, az Elíziumi mezők. Ve-
gyes népség lakja; színesek, fehérek,
bevándorlók, őslakosok. Szegény embe-
rek, de szegénységük nem deprimáló.
Életük monotóniája sem az: munka, teke,
kocsma, veszekedések, kibékülések,
születések, halálok. Élet.

Tennessee Williams A vágy villamosa
című drámájának van egy hazai legendás
előadása - Tolnay Klári Blanche-alakítá-
sával a középpontban. Azután van egy
másik, egy kaposvári, amely szép csön-
desen legendát oszlatott - nem Tolnay
Klári játékának legendáját, hanem az
íróét; s ugyanakkor higgadtan, mond-
hatni szárazon közvetítette az önbecsapás
tragédiáját. Halkan szólt, de határozottan.

Az írót és életművét sokáig indokolat-
lan agyonhallgatás, majd - másokkal és
mások életművével együtt - euforikus
rajongás övezte idehaza. Persze egyik
sem a valós értékeknek szólt: az előbbi
egy bezárkózott, az utóbbi egy lassan
kinyíló ország logikus kompenzációja
volt. Tény, hogy az amerikai realizmust
előbb a rendszer „halálraítéltsége" miatt
holmi dekadens apológiának, a totális

fertő szerves részének állították be, majd
- ahogy szoktuk: az ellenkező végletbe
átesve - a művek minden sorában a rend-
szer messzemenő kritikáját vélték felfe-
dezni. Pedig szegény Williamstől mind-
kettő egyformán idegen. A környezeti
összefüggések által meghatározott emberi
sorsok mélyreható ábrázolása O'Neill
nemzeti hivatása volt, a társadalomkritika
előtérbe helyezése a kortárs-pálya-társ
Arthur Milleré. Williams elsősorban az
emberi sorsokra figyelt, s az ebbe tör-
vényszerűen beszűrődő külső meghatá-
rozottságokat indokolatlan túlzás volna
forradalmi társadalombírálattá stilizálni.

A vágy villamosa Williams életművé-
nek szinte minden fontos jellegzetességét
felöleli. Ebből a szempontból tehát
szintetizáló természetű mű - bár az író
pályáján a korai alkotások közé tartozik,
mindjárt az első nagy siker, az Üvegfigu-
rák után írta. Többet és jobbat később
sem tudott kitalálni: az életművéből ki-
emelkedő harmadik dráma, a Macska a
forró bádogtetőn hasonló motivációkat,
hasonló sorsokat mutat, mint a korai nagy
sikerek.

Williams közhelyszerűen emlegetett
forradalmiságának másik összetevője a
szexualitás drámai szerepeltetése és
kezelése. Európában kicsit korábbra
tehető ugyan a pszichologizálás drámai
divatja, de Freud - talán felületes - isme-
rete és az író kortársak munkálkodásának
hasonló vetülete valószínűleg szerepet
játszhatott abban, hogy Williams -
hazulról hozott déli puritanizmusát ala-

posan túlkompenzálva - számos drámá-
jában főszerepet juttatott ennek a kér-
déskörnek.

A vágy villamosa jól szerkesztett dráma
- a pályára tudatosan készülő író tudott
drámát írni. Nemcsak konfliktust kezelni,
hanem figurákat rajzolni, helyzeteket
teremteni, dialógusokat írni - szóval tudta
a szakmát, a fortélyokat, amelyek
színpadi sikert és írói életművet
teremtenek.

Mégsem „laboratóriumi" szerző volt;
szélsőséges érzelmek fűzték alakjaihoz,
köztük A vágy villamosának Blancheához
is. A szakmát magabiztosan bíró
Williams folytonos küzdelemben állt egy
másik Williamsszel, az „elveszett lelkek
írójával", a lázadó puritánnal, a
szimbólumokhoz, érzelmességhez von-
zódó szubjektummal. A vágy villamosa
című drámában éppúgy benne van egy
melodrámára hangolt, önsajnálattal telített
színielőadás lehetősége, mint például a
kaposvári visszafogottságé.

És a legújabb bemutató, a vígszínházi
előadás rendezőjében, Szikora Jánosban
is benne rejlik ugyenez a kettősség - sze-
rencsére eddig a végletek nélkül. Szikora
sokszor érzelmes - de megállta, hogy ne
csússzon át érzelgősségbe. Nem engedett
sem az - önmagában természetes -
színészi nyomásnak, sem a hálásabb és
könnyebb színházi megvalósításnak.
Sikerült produkcióiban mindig elegánsan
és nagyvonalúan érzelmes volt - legutóbb
például Az ügynök halálának vígszínházi
előadásában -; a tévében bemutatott A
kaméliás hölgyben már alig hajszálnyival
maradt innen az érzelgősség határán. . .
Szóval: volt némi valószínűsége annak,
hogy ez a csöppet sem „Williams-idegen"
túlfűtöttség ezúttal elragadja a rendezőt.

Annál is inkább, mert az előadás a
dráma bemutatásán kívül egyéb
„missziókkal" is meg volt terhelve. A
majd-nem egy esztendeje a színházhoz
szerződött Almási Éva mindeddig nem
jutott szerephez új színházában - hogy a
saját vagy a színház hibája ez, teljesen
mindegy. Szóval nőtt a stressz az egyik
oldalon, és nőtt a várakozása másik olda-
lon: a Madáchban hosszú évek óta egy-
formának látott színésznő vajon képes
lesz-e egyidejűleg váltani és beilleszkedni
a másfajta színjátszási stílussal dolgozó
Vígszínházba?

Szikorának tehát nemcsak A vágy villa-
mosát, hanem Almási Éva átszerződése
utáni első színre lépését is meg kellett
rendeznie. Igaz, szubjektíve és objektíve

Tennessee Williams: A vágy villamosa (Vígszínház). Stella (Pap Vera) és Blanche (Almási Éva)



kedvező körülmények között: a Vígszín-
ház újabb, felívelőnek látszó korszakában
jelentős teljesítmény az éppen általa
rendezett és sikerre vitt Miller-dráma, Az
ügynök halála, valamint a színház általá-
nos állapota is jobbnak tűnik most, mint
egy-két évaddal ezelőtt.

A Williams-dráma díszletét Csikós
Attila tervezte. Hangulatában és részle-
teiben is erősen emlékeztet az ugyan-csak
általa tervezett másik amerikai díszletre,
Az ügynök haláláéra. A nagyfokú
hasonlóság részben természetes - hiszen
mindkét esetben egy nagyvárosszéli ház-
ban játszódik a történet -, részben vi-
szont benne rejlik a megmerevedés, a
klisé veszélye: ahogyan ezt mi innen
elképzeljük... Ugyanez a díszlet - már-
mint jellegében ugyenez - egyébként
jobban működött Az ügynök halálában;
itt a színpad egyik oldalára épített ház
kissé felbillenti a játékteret. A Négy Asz
nevű kocsma mintha nem is lenne a szín-
padon - fölösleges is; a középre némileg
eltúlzott szimbolikus jelentéssel behú-
zódó sínpár pedig csak létezik, játszani
nem tud. Még azt sem tudja eljátszani,
amit pedig megmutat: hogy Stanley Ko-
walskiék házánál még a Temető nevű
villa-mos pályája is véget ér, nemhogy a
Vágyé.

Amikor elkezdődik az előadás - mint-
ha Csehovot látnánk, legalábbis a kezdő
életképszerű kavalkád után. Belép
Blanche, és akárcsak hanyevszkaja a
Cseresznyéskertben, szemügyek veszi a
„terepet". Igaz, e párhuzamban jelentős
része van annak a ténynek, hogy Almási
Éva nemrégiben ezt a másik szerepet is
eljátszotta, abban a másik színházban;
mindenesetre az első pillanatban fonto-
sabbnak látszik a cselekvés, a körülnézés,
a néma csodálkozás, mint maga a figura,
az ebben a világban feltűnően disz-
szonáns, elütő jelenség.

Ez a Blanche kiégett, űzött és gya-
nakvó. Hervadó is és fáradt is - de meg
van lepve. Pedig - mint később megtud-
juk - ez a világ aligha teljesen ismeret-len
neki, s ezek az emberek aligha idege-nek
számára. Ha igaz, amit az író állít,
Blanche nemrégiben még olyanforma
emberek között keresett tünékeny örö-
möket, mint ezek itt, New Orleans szé-
l é n . . . Más kérdés, hogy ez az előélet
Williamstől is alig hihető el.

Szikora János mindenesetre úgy dön-
tött, hogy Blanche múltbéli nosztalgiái és
a jövőt illető hamis illúziói mellé egyéb,
vaskosabb igazságokat is felsorakoztat.
Igyekszik nem komolyan venni, hogy
Blanche űzöttségét, folytonos me-

nekülését - valóságosan és képletesen - a
Stanley-féle vademberek okozzák; igyek-
szik megérteni és felmutatni a beván-
dorló-leszármazott „polák-amerikai" férfi
életösztön-igazságait. Szikora tudomásul
vette ugyan, hogy A vágy villamosa című
Williams-dráma - mint mindig, most is -
Blanche DuBois-ról fog szólni, de nem
építette rá - pontosabban nem-csak rá
építette - az előadást.

A szereposztás - mint Szikoránál min-
dig - most is az értelmezés fontos része.
Stanley Kowalskit, a közönséges polá-
kot, az agresszív ösztönembert, a lélek
rezdüléseire tökéletesen süket alpári fi-
gurát Reviczky Gábor játssza. A figurá-
hoz tapadt előítéletek alapján- némi jog-
gal - Stanley maga a megtestesült férfias-
ság, már csak azért is, hogy elhitesse:
ezzel ragadta ki a finom környezetben
nevelkedett Stellát ide, az Elíziumi me-
zőkre, s ezzel tartja érzelmileg és érzéki-
leg fogva azóta is. Szélsőséges indulatai
szoros kötésű bicepszekre terelik a figyel-
met, és takarékos, de hangsúlyos moz-
dulatokra. Gyors ütésre, még gyorsabb
pohártörésre. Ettől a pasastól félni kell -
mindenkinek; és ezért a pasasért rajon-
gani lehet - Stellának.

De Szikora szeret „ellenszereposzta-
ni". S ha Reviczkynek adta Stanleyt, mar-
káns és férfias kitörések helyett handa-
bandázós kiabálásokat, túlmozgott indu-
latokat, hosszabb ívű, kitartottabb érzel-
meket kapunk a figurából, mert csak ezt
kaphatunk. Ha elfogadjuk, hogy Stella
hatalmas szerelmének egynémely moti-
vációja ezúttal nem látszik, Reviczky tu-
lajdonképpen jó Stanley. Kicsit soknak

tűnik benne a talán értelmiségi európai
bevándorló ősök áttételes jelenléte; ki-
csit megjátszásnak - a figura megjátszá-
sának - látszik, mikor igazi „állatot" pró-
bál mutatni; s kicsit „intellektualizáltak" a
végső leszámolásra váró, hallgatag
Stanley némajátékai - de ha Reviczky
Gábor játssza, nem is lehet más.

Nem „ellenszereposztás" következmé-
nye Stella megformálója: Pap Vera. Sok-
kal inkább a fentebb vázolt igazságmeg-
osztás szerves része, hogy ő játssza Stan-
ley feleségét, Blanche húgát. S noha sze-
repével az író nem volt igazán bőkezű, a
hallgatag jelenléteket némajátékká ala-
kítva, az egyszerű reakciókat tartalmas
válaszokká tágítva Pap Vera főszerepet
formál Stellából.

Igaz, az Elíziumi mezőkön élő egy-
szerű feleség illik is hozzá, akárcsak a
Belle Réve-ben felnőtt s a hanyatló jó-
módból dezertált úrilányé. Pap Vera egy-
szerűnek látszó játékstílusa ezúttal is -
mint szinte mindig - a természetes szín-
padi jelenlétre épül, az adott szituáció-
ban kézenfekvő viselkedés megélésére;
ezzel érzékelteti, hogy bár érzi, de nem
érti álomvilágba merevült nővérét; s bár
szintén nem érti, de nem is kutatja Stan-
ley iránti szerelmének, odaadásának okait.
Az alkalmazkodás természetessége adja
a figura karakterének alapját - s Pap Vera
játékából még ennek az alkalmazkodás-
nak egy tragikus vetülete is kibomlik.
Nem Stanley iránti hűsége kérdőjelező-
dik meg, csak értetlensége Blanche tra-
gédiája iránt: Szikora gyönyörű rendezői
ötletét oldja meg színészi bravúrral, ami-
kor Blancbe végső összeroppanásakor

Blanche: Almási Éva és Mitch: Hegedűs D. Géza



szinte maga is belerokkan testvére el-
szállításába. S a szándékosan hasonló
beállításban és fényben mintha maga vál-
lalná fel Blanche szomorú-szép illúzióit.

Pap Vera alakítása ilyenformán meg-
cáfolja Blanche tragédiájának melodra-
matikus igazságát: nem igaz, hogy csak
menekülni lehet a valóság elől, s nem
igaz az sem, hogy csak a kifinomult lel-
kek esnek áldozatul a durva ösztönöknek.

Stella egyébként őszintén és önzetlenül
szereti nővérét, aki - ebben az elő-
adásban - beteges önzéssel várja el a
világtól, hogy behódoljon neki. Almási
Éva Blanche-alakításában - feltehetően
nem függetlenül a rendezői szándéktól -
ködbe vész és lényegtelenné válik, hogy
az asszony közelmúltjában a létezésnek
milyen poklai növelték tovább betegsé-
gét. Csak a távoli tragédia fénylik meg-
győző erővel: az, hogy amikor Blanche
tudomást szerzett férje homoszexualitá-
sáról, nem tudta leplezni hirtelen támadt
indulatát, és öngyilkosságba kergette éle-

te nagy szerelmét. Szikora Blanche önval-
lomását egy megemelt jelenetben köz-
vetíti: s Mitch szerepében a mégoly jó
Hegedűs D. Géza sem képes ellensúlyozni
a hatás kimódoltságát, mesterkéltségét.
Hiszen amikor Blanche tulajdonképpen
először engedi el magát, s a feltörekvő
kitárulkozás közben - mintegy melléke-
sen - levetkőzteti Mitchet, a szöveg és a
cselekvés nem erősíti egymást. Hiába a
fejgép az egyik oldalon s a diszkrét
félhomály a másikon, túlhangsúlyozódik:
ez is színház, mert Blanche „játssza"
magát.

Almási Éva egyébként is küzd a sze-
reppel - és küzd azzal a külsődleges
játékmodorral, amely több mint elégnek
bizonyult annak idején, a Madáchban. Ott
ugyanis jobbára őszintébbnek és ter-
mészetesebbnek látszott, mint partnerei;
itt viszont mesterkéltebbnek, affek-
táltabbnak, érzelgősebbnek. Égy pilla-
natra sem feledteti: játszik, alakít; igaz,
egy olyan asszonyt, akinek a figurájába

ebből sok minden bele is fér. A felmaga-
sodott álomhazugságok, a menekülés ön-
csaló állomásai, a görcsös szeretetéhség
mind Blanche lényegéhez tartoznak; az
talán már kevésbé, hogy Stellához fűződő
kapcsolatát - részben a két színész-nő
teljesen eltérő játékstílusa miatt -
eredendően őszintétlennek érezzük. Ez az
őszintétlenség lehet a figura része a
Stanleyhez s még inkább a Mitchhez
fűződő érzelemben, de Stellával szem-
ben indokolatlan. Annál is inkább, mert
Almási Éva meggyőzően érzékelteti, hogy
Blanche az életmentés utolsó reményével
érkezik húga házába; hogy sokszorosan
kudarcos életét egy utolsó esély
megadásával próbálja helyrehozni. Sejteti
azt is, hogy önámításának mókuskereke a
saját hibájából is pörög; s az egy-kori
tiszta álmodozó, érzékeny „fehér liget"
(mint neve mondja, az ilyesfajta
sugallatok és szimbólumok iránti túlzott
írói rajongással) maga is aktívan közre-
működött abban, hogy a durva realitás
előbb álmait, majd önmagát tapossa agyon.
Almási Éva Blanche-a épp csak néha saj-
nálja kicsit magát; olyankor, amikor -
pillanatokra - a színésznő végképp kívül
reked a figurán. A Mitchcsel zajló jelene-
tekben például, és időnként Stanleyvel
szemben is. S - nem utolsósorban Wil-
liams hibájából - szinte képtelen elmon-
dani a Szikora rendezésében végképp
lehetetlenül hangzó „középponti", jele-
netzáró mondatokat.

Az utolsó próbálkozáshoz - hogy az
álomvilág legalább részben elviselhető
valósággá csillapuljon - kiváló partner
Hegedűs D. Géza Mitch szerepében. A
Miller-darabban is kiemelkedő színész
ismét meggyőző a külsőleg-belsőleg mac-
kós és esetlen, szupergátlásos, mama ked-
vence jófiú alakjában. Tétova és bizony-
talan Blanche-sal szemben a láthatóan új
helyzetben; de kicsit kilóg a Stanley-féle
ordináré kártyapartiból is. Mitch egy-
szerű lélek - de lélek; álmodik ő is, akár-
csak Blanche, de józan és puritán álmo-
kat, kispolgári, kiegyensúlyozott életet és
hozzá hű és tiszta társat. Blanche
eleganciája, mássága tetszik neki, állha-
tatossága, megjátszott prüdériája is. De
amikor Stanleytől megtudja az igazat a
nő romlott előéletéről, az erények mind
köddé válnak: Blanche csak arra jó, csak
arra kell, mint bármely más „olyan"
asszony. Mitch álmai is szertefoszlanak
ebben az előadásban, nemcsak Blanche-éi.
De Mitch ezt a maga férfi módján éli
meg: berúg, és megpróbálja magáévá
tenni Blanche-ot; ez persze nem sikerül

Stanley: Reviczky Gábor (Iklády László felvételei)



neki, hisz az asszony érdeklődése ilyen
vonatkozásban fel sem támadt iránta.
Sokkal inkább Stanley iránt, akinek bar-
bár és durva, de legalább egyértelmű és
férfias kísérlete - erőszak formájában -
sikerrel jár.

Hegedűs D. Géza - akárcsak Pap Vera -
a leghatásosabb színészi eszközzel, a
természetes átéléssel „operál". S mivel
Mitchnek - bár nem túl bőkezűen, de -
ilyen helyzeteket, erre alkalmas reakció-
kat juttat az író, a színész maradéktalanul
él is vele.

Szikorának - mint rendesen - most is
gondja volt apró részletekre, például a
zene gondos válogatására és alkalmazá-
sára. Hasonlóan magabiztosan bánik a
világítással, a háttérben a hatalmas hold-
dal például, mely alig érzékelhetően fi-
nom iróniával ellenpontozza Williams itt-
ott felbukkanó érzelgősségét. És - mint
rendesen - feldob, majd elejt néhány
ötletet. Ilyen az előadásnyitó, hangulat-
festő kavalkád, amelyet hiába hoz vissza
még néhányszor, egyszer sem tud valódi
funkcióval ellátni. A díszletből a sín előbb
megragadja figyelmét, majd elfelejtkezik
róla; nem úgy a színészek, akik derekasan
botladoznak-másznak át rajta akkor is,
amikor puszta helyváltoztatás a cél.

A kisebb szerepek közt akad hálás is;
Éunice és Steve - akik Stanley és Stelta
mindennapjainak megfelelő társaságát
hivatottak jelezni - jó karakter Zsíros
Ágnesnek és Szarvas Józsefnek. A töb-
biekre - s ez legkevésbé az ő hibájuk -
csöppnyi figyelem sem irányul.

A vágy villamosa a Vígszínházban job-
bára sikerült előadás, két kiemelkedő
alakítással: Pap Veráéval és Hegedűs D.
Gézáéval. Szikora magabiztos rendezői
teljesítményének köszönhetően bizonyára
vonzani fogja majd a nézőket, ha másért
nem, háta Williamshez s az ehhez a drá-
mához fűződő régi nosztalgia okán, pedig
legalább annyit tesz azért is, hogy tisztán
lássuk: Williams tisztes dráma-író, de
nem remekművek zsenije.

Tennessee Williams: A vágy villamosa (Víg-
színház)

Rendezte: Szikora János. Fordította: Czí-
mer József. A rendező munkatársa: Kertes
Zsuzsa. Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: János-
kúti Márta.

Szereplők: Almási Éva, Pap Vera, Reviczky
Gábor, Hegedűs D. Géza, Zsíros Ágnes
Szarvas József, Cserna Antal, Szatmári Liza,
Szatmári István, Prókai Annamária f. h.,
Vincze Gábor Péter f. h.

RÓNA KATALIN

A kíméletlen
racionalizmus drámája

A Galícia Nyíregyházán

Majd hét évtizednek kellett eltelnie
ahhoz, hogy magyar színpadra kerüljön
Miroslav Krleza kíméletlen drámája, a
Galícia. Majd hét évtized kellett ahhoz,
hogy legyen színházi ember, aki fölfedezi
a Monarchia halálos ítéletének drámáját.
S aki vállalja, hogy az igen nehéz drámai
és szöveganyagot megkísérli úgy
értelmezni és színpadon megjeleníteni,
hogy az a - gondolkodásában és megjele-
nítésében - föltétlenül másfajta színház-
hoz szokott s még inkább egyszerűbb,
közérthetőbb színpadi mondatokon ne-
velődött közönséget is megnyerje a maga
számára.

Nem kevesebbre vállalkozott a nyír-
egyházi Móricz Zsigmond Színház tár-
sulata Léner Péter rendezői irányításával,
mint hogy Krleza drámáján keresztül a
kelet-közép-európaiság magatartását
mutassa fel, s meggyőző képet fessen a
pusztulásra ítélt Monarchia összerop-
panásának brutális és embertelen pilla-
natáról, amely fölött mindvégig ott lebeg
az idill, a straussi keringővilág rózsaszín
álomborítása.

A Galícia 1918-ban keletkezett, és az
1934-ben javított változatát olvashatjuk
Spiró György rendkívül érzékeny, nagy-
szerű fordításában az Osztovits Levente
válogatta Krleza-drámakötetben, amely
megjelöli az új címet is: A táborban. Ézt
játssza némi rövidítéssel a nyíregyházi
színház. Nyilván nem véletlen, hogy mi-
után Zágrábban 1920 decemberében a pre-
mier előtt fél órával betiltották, a kora-
beli Magyarországon sem volt színház,
amely bemutassa a darabot. Hiszen ha a
királyi Jugoszlávia tisztikarának nem volt
ínyére ez a történet, valószínűleg éppúgy
sértette a Horthy-hadsereg tisztjeit is. Az
már más kérdés, miért nem mert a mai
magyar színház Krleza e művéhez
fordulni, miért retteg oly nagyon a
színház általában Krleza drámáitól.

1916-ot írtak, amikor a dráma esemé-
nyei a galíciai hadszíntéren lejátszódnak.
A történet hőse a húszas éveiben járó
kadét, Horvat. Írója világához híven a
korabeli ifjú értelmiség karakterisztikus
példája. Horvat zeneakadémiát végzett,
tehetséges zongoraművész, akinek szép
eszményei, ideáljai omlanak össze a há

borúban. Horvat mélyen és szívből meg-
veti cinikus, harácsoló, durva tisztjeit.
Amikor a dráma kezdődik, még felsőbb-
rendűsége tudatában, de már elkesere-
detten küzd a hitéért: ő nem mocskolódik
be a háborúban! Végig kell néznie, amint
társai a front mögött szépelegnek,
rabolnak, egymás kegyeiért versengenek.
S akkor - a pohárból kicsorduló utolsó
csöppként - Horvat parancsot kap attól a
tiszttől, akit a legjobban megvet és gyű-
löl, hogy saját kezűleg akasszon föl egy
öregasszonyt. De Horvat még mindig
nem lázad. Nincs ereje, hogy nemet mond-
jon. Végrehajtja az ítéletet, és csak ez-
után omlik össze. Megérti: nincs többé
erkölcsi alapja az ellentmondásra, a töb-
biek megvetésére, a tiszta művészi élet-
re, mert maga is bemocskolódott. S mi-
dőn zongorajátékot kívánnak tőle épp az
akasztás után, amikor úgy érzi, művészi
tisztessége és hite oda lett, a tiszti össze-
jövetelen elveszti önuralmát, a sértege-
tések közepette lövöldözni kezd.

A drámai történetet valójában nem
pergő cselekményessége, dramaturgiai
sokszálúsága, fölépítése teszi érdekessé-
fontossá, sokkal inkább a figurák karak-
terrajza, az alakok különbözősége, egyé-
nítettsége s a személyiségükben igen
élesen kibontott társadalomrajz. Krlezá-
nak néha elég egy-egy mondat, egy-egy
jelzés ahhoz, hogy mélységében és na-
gyon pontosan jellemezzen, megmutassa
a személyiség belső vonásait.

Krleza drámája nem a cselekményve-
zetésben, hanem a nagy és teljességet adó
képekben s a bennük feszülő mon-
danivalóban találja föl önnön formáját.
Élső képe a tábori élet bemutatásának
tablója, melyre következik Horvat kadét
gyilkossá válásának története, az
öregasszony akasztását követő
összeomlással, s végül a társasági
mulatság képe, ahol a báróné
zongorajátékra készteti a kadétot, akiben
végleg megfogalmazódik humanista
értelmiségi tiltakozása: a gyilkos lehet-e
még valaha művész; lehet-e, képes-e a
hóhérkéz zongorázni?

É nagy képekben, ha van is konfliktus a
személyek között - hisz nem lehet nem
észrevenni a kadét és a főhadnagy közt az
első perctől fogva feszülő ellentétet, a
mély és őszinte undort, amellyel Doktor
Gregor csöndben szemléli főhadnagy tár-
sát, vagy azt a megvetést, amellyel Horvat
és Gregor tudomásul veszi Puba Agramer
öncicomázását, utóbb a tényt: a háború az
ő számára arra volt jó, hogy szép kis
magángyűjteményt raboljon össze -, a
valóságos dráma mégis inkább az ember-


