
Jégapó megfelelőjeként színpadra. Ma-
radandó élményt nyújtott Katona János
Bolond Istók szerepében. Katona „érzi a
színpadot", együtt lélegzik az előadással,
akkor is azonosul szerepével, amikor
háttérben van. Mókázása egészséges,
természetes, testi alkatának,
arcberendezésének megfelelő. Szegváry
Menyhért alakította Vitéz Lászlót. Már
prológjával is belopta magát az általam
látott előadáson főleg gyermekekből álló
nézőközönség szívébe. Szinte minden
megmozdulása „ropogósan" vitézi volt,
jól gyümölcsöztette fiatalságát és kellemes
külsejét. A mókamestertrió harmadik
tagját, Paprika Jancsit Vallai Péter
személyesítette meg. Játéka nem keltett
egységes benyomást, néha túlzásba vitte
az igyekezetet, hogy nevettessen. Színészi
eszközei talán nem elsősorban komikus
szerepkörre predesztinálják. Pávaszem,
Jégapó leánya S í r Katalin volt.
Megjelenésének lengesége és szépsége
kiválóan alkalmassá tette a szerep
eljátszására. Talán túlságosan is tudatában
van jó külsejének, ezért engedett meg
magának egy-egy affektáló felhangot,
„kikacsintást" a nézőtérre. Nem érezte
igazán a népmesei levegőt, ezért inkább
királylányt játszott általában, mintsem
Jégapó lányát, Pávaszem magyar
királyleányt. Medvefia, lapp
trónörökösként Tomanek Gábor nem ha-
gyott mélyebb nyomot a nézőben. Nem
szikrázott, nem lobogott, lova patkója
nem rúgott csillagot. Alakítása korrekt
volt, de az érzelmi változások érzékelte-
tése nélkül nem telt meg élettel, az ese-
mények hatására fellobbanó szenvedéllyel.
A holdbéli csónakos szimbólum-szerepét
Horváth István játszotta. Fehérre festett
arca, különös „pilóta"-sapkája
érzékeltette, hogy nem földi lény, csupán
a vágyak visszfénye, a földi boldogságát
meg nem talált ember magányos óráinak
terméke. Alakítása harmonizált ezzel az
elképzeléssel, megjelenése --- mely
véleményünk szerint lényegét jobban
kifejezte, mint a győri megoldás - kellő
feszültséget teremtett a néző-téren, A
Sólyomárus lány és Sólyomistennő
szerepében Nagy Réka igen dekoratív
volt, jó benyomást keltett. Jól oldotta meg
epizódszerepét Szivler József a lapátos
hindu alakjában. A kérők - Huang-ti kínai
császár, alakítója Bobor György, Dumuzi,
sumír főpap, Garai Róbert játszotta,
Memnon, szerecseny fejedelemként
Takács Gyula, illetve Idomeneus, krétai
király megszemélyesítőjeként:
Györgyfalvay Péter - nem alkottak
egységes együttest. Közülük György-

falvay Péter alakítása volt a legfrappán-
sabb, a többiek kisebb-nagyobb játékbeli
vagy felfogásbeli hibákban voltak elma-
rasztalhatók. A kisebb szerepekben köz-
reműködők alakításai jelentették azt a bi-
zonyos egyenetlenséget - az említette-ken
kívül -, amely miatt a pécsi előadás több,
jól megoldott részlete ellenére sem vált
emlékezetessé.

A darab kísérőzenéjét Takács Jenő írta
magnetofonról hangzott fel. Az önálló-
ságra nem törekvő, főleg aláfestő
effektusként alkalmazott-elképzelt rövid
részek korszerű zenei nyelven szólaltak
meg.

A győri és a pécsi színház vállalkozása
minden szempontból jelentős és nagy
figyelmet érdemel. Nemcsak Weöres Sán-
dor írásművészetének érdemei miatt, ha-
nem azért is, mert a gyerekek és felnőttek
szívbéli jó szórakozását jelentő
daraboknak nagy hiányában vagyunk.
Színpadainkon elharapódzott a trivialitás
és a „kabarézás" mint a szórakoztatás
egyet-len lehetősége. Ezt a nyilvánvaló
félreértést többek között A holdbéli

csónakoshoz hasonló darabokkal lehet
eloszlatni, A győri színház ezen
túlmenően a mai magyar opera éledő
mozgalmának is nagy szolgálatot tett az
operaváltozat bemutatásával.
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Strindberg Álomjátéka
Pécsett

Csak örülni lehet, ha vidéki színházaink,
fiatal rendezőink bővíteni igyekeznek az
önismétlésekbe bocsátkozó, nem éppen
fantáziagazdag hazai színházi repertoárt,
olyan szerzők felfedezésével vagy újra-
felfedezésével, akiknek műveit ember-
emlékezet óta vagy egyáltalában nem lát-
hattuk magyar színpadon. Ilyen ,,újrafel-
fedező" tettre vállalkozott Konter László,
amikor vizsgarendezésében színre vitte
Strindberg Alomjátékát. Amikor 1910-ben a
budapesti Új Színpad, Bárdos Arthur
vállalkozása, két Strindberg darab
bemutatására készülődött, egy szín-házi
jegyzetében Kosztolányi Dezső fontosnak
tartotta, hogy felhívja a figyelmet az

Álomjátékra. „A modern dráma fejlő-
désétörténete" - Lukács György 1911-ben
pályadíjat nyert munkája - sem fukarkodik
méltató szavakkal, az malomjátékot
elemezve. De hiába voltak a dicsérő
szavak, a biztatások, napjainkig nem ke-
rült sor hazánkban a Strindberg dráma
bemutatására.

A dráma európai „újrafelfedezése"
Bergman érdeme. 197o-ben mutatta be a
stockholmi Királyi Drámai Színházban,
majd bejárta vele Európát. Magasztaló
kritikák követik a vendégszerepléseket,
Bécsben, Párizsban, Londonban. A ren-
dező elnyerte a belgrádi BITEF nagydíját.
Bergman sikerén felbuzdulva a Comédie
Française is megpróbálkozik az Alomjáték
felújításával, s nagyot bukik vele. A
kritikákból kiderül, hogy az Álomjáték
színpadra idézésével Svédországon kívül
nemigen boldogultak. Kudarcot vallott
Reinhardt 1921-ben, Antonin Artaud
1928-ban. A dráma első emlékezetes
rendezése a svéd Olaf Molander nevéhez
fűződik, aki 1935-ben az álomvíziók meg-
jelenítésére mozgósítani tudta a modern
színház minden technikai vívmányát.

A Theater heute kritikusa, aki még a
stockholmi előadás alapján tudósította
lapját, beszámolójában mindenekelőtt azt
latolgatja, mennyiben specifikusan svéd
mű az Alomjáték, vajon érthető, élvezhető
maradt-e napjainkban is Svédország
határain túl. A kritikus szkepticizmusát az
Alomjáték turnéjának európai sikere
megcáfolni látszott. De ha arra



gondolunk, hogy a svédül nem tudó kö-
zönség valójában csak a színpadi látvány
alapján értékelhette az előadást,
felmerülhet bennünk az a gyanú, vajon
nem pusztán Bergman rendezői
varázslata bűvöl-te-e el a nézőket.

Már olvasva is szembetűnik, hogy az
Álomjátéknak két rétege van. A keleti
misztikából táplálkozó filozófiai monda-
nivaló és az ábrázolt világkép, amely a
strindbergi következtetések alátámasz-
tására szolgál. A dráma buddhista misz-
tikájával racionalista gondolkodó mit
sem tud kezdeni, nem tudja elfogadni,
hogy a földi lét, az emberiség szenvedése
az ég bűnbeesésének következménye. A
bűn az isteni ősanyag találkozása a föld
anyagával. A világ, az élet, az ember nem
más, mint árny, látszat, álomkép. Hogy
megszabadulhassanak a föld anyagisá-
gától - magyarázza a drámában Indra lá-
nya a Költőnek - Brahma utódai a
lemondást és a szenvedést keresik. De a
szenvedésnek az a keresése
összeütközésbe kerül az élvezetvággyal,
a szerelemmel.

Az álom logikáját követő jelenetsorok-
ból kibontakozó világkép, a szenvedő
emberiség látványa, ahol az igaz és a nem
igaz, a jó és a rossz, a szenvedés és az
öröm elválaszthatatlan egymástól, köze-
lebb áll valóságos tapasztalatainkhoz.
Igaz, az író színművének alakjait az exp-
resszionista ábrázolásmódnak megfele-
lően elvontan, csak társadalmi szerepük-
nek megfelelően jellemzi. Ágnest kivéve
nincs is nevük, csak foglalkozásuk: köl-

Győry Emil (Költő) és Horineczky Erika (Indra lánya) Strindberg Alomjáték című színművében
(pécsi Nemzeti Színház)

arról, hogy megjelenítse a dráma szür-
realista jellegű álomvízióit. Az üres, dísz-
lettelen színpadteret fekete drapériák
szegélyezték, a háttérben, kissé megemel-
ten, még egy szűkebb, ugyancsak fekete
falú, doboz alakú játéktér nyílt, amelynek
hátsó falát egy szecessziós ábra díszítette.
Ez a minta szituálta a színpadi játék idő-
pontját. Bergman a rekvizitumokat is a
minimumra szorította, a látomások meg-
jelenítését elsősorban a színészek szavaira
bízta. De élt a színészek mozgatásával
teremtett csoporteffektusokkal meg fény-
hatásokkal is.

A színpadi technika alkalmazását Konter
is kerülni igyekezett, ő se kívánta kép-
szerűen megjeleníteni az álomlátomásokat.
Székely László díszletterveinek meg-
felelően piszkos hatású zöld vásznak lepik
el a színpadot. Hatalmas zöld leplek
lehullása jelzi Indra lányának alászállását
az égből, a leplek mozgatása tágítja, szűkíti
a játékteret. Székely díszletképének
legnagyobb baja, hogy csúnya. Igaz, a földi
lét csúnyaságát kívánja érzékeltetni, de
ahogy az unalmat nem szabad unalmasan
eljátszani, úgy a csúnyaság sem ábrá-
zolható csúnyán.

Ha az előadás mindössze néhány sze-
replőt érintő kis drámai jelenetekre kon-
centrál, a nagy pécsi színpadon hatalmas
terek maradnak üresen. Ezek kitöltésére
Konter nagy létszámú statisztériát mozgat.
A statisztákat Gyarmathy Ágnes különös
szürrealista jelmezekbe öltözteti, Bosch-
víziók hatását keltve. Sajnos a statisztéria
ide-oda vonulása nem illeszkedik elég
szervesen az előadás egészébe, néha nem is
érteni, mit is keresnek ezek a furcsa figurák
a színpadon.

Bergmanhoz hasonlóan Konter is úgy
indítja az előadást, hogy megjelenik a
Költő, bevonulnak a társulat tagjai. Meg-
értjük, amit látni fogunk, az a Költő ví-
ziója. A svéd rendező az égi előjátékot is
elhagyja, illetve a harmadik felvonásban
játszatja el mint egy látott színpadi elő-
adást, színházat a színházon belül.
Bergman nem vállalja a dráma misztikáját,
misztikus filozófiáját. Ennek hangsúlyo-
zására két színésznőre osztja Indra lányá-
nak szerepét. Más színésznő kelti életre az
istennőt és más Ágnest, az istennő földi
inkarnációját, aki így, Bergman értel-
mezésében ugyanolyan földi lénnyé vál-
tozik. A Theater heute kritikusa azonban
megjegyzi, hogy ezt a kettéválasztást
Bergman nem hajtotta végre elég követ-
kezetesen. Az előadásban a strindbergi
szövegnek megfelelően a többi szereplő
Ágnest időnként Indra lányaként is szó-

tő, ügyvéd, tiszt, kapusasszony, karan-
ténmester. Strindberg az archetipikus ala-
kokat és helyzeteket keresi. Az elvont
általánosság a közhely, a sematizmus ve-
szélyével fenyeget, ezt kerüli meg a drá-
ma az álomképek különös, titokzatos ku-
szaságával. Bár Freud óta, mióta jobban
kiismerjük magunkat az álomszimboliká-
ban, már nem ámít el bennünket ez a ti-
tokzatosság, úgy ahogy ezt még tehette a
század első évtizedében, amikor a szim-
bolista, expresszionista, szürrealista áb-
rázolásmód hallatlanul modernnek, for-
radalmian merésznek tűnt. Más kérdés,
hogy Magyarországon a közönség, nem-
csak Pécsett, de Budapesten máig sem
tudta befogadni, megemészteni ezt a szá-
zadeleji modernizmust. Éppen ezért
elképzelhető, hogy egy jól megrendezett
Álomjáték mégis a felfedezés erejével hat-
hatott volna, és pécsi zarándokútra bírja
az újra, a modernre mindig éhes színház-
rajongókat.

Hogy Pécsett nem történt csoda, hogy
az Álomjáték előadása unalomba fúlt, az a
fiatal Konter László számlájára írandó.
Mentsége egy van, ha ez mentségnek
mondható, hogy erejét messze meghaladó
feladatra vállalkozott. Úgy látszik, ma egy
Bergman tudása kell az Álomjáték színre
viteléhez meg egy olyan színész-gárda,
amely a zsigereiben is érti, érzékeli a
Strindberg-világot.

Bergman egyik alapvető újítása az volt,
hogy kamaraszínpad méreteire szűkítette
le az előadást. Eleve lemondott



lítja. Érthetetlennek tűnik az is, hogy az
előadás végén, amikor a Költővel együtt
minden szereplő elvonul, egyedül Ágnes
marad a színpadon tekintetét kétségbe-
esett segélykéréssel az ég felé fordítva. Ha
a rendezés koncepciója szerint Ágnes is
csak a Költő képzeletében létezik, miért
nem tűnik el ő is a többi szereplővel
együtt?

Konter rendezésében az eredeti műnek
megfelelően az égi prológussal, Indra lá-
nyának földre szállásával kezdődik a
darab. Horineczky Erika változik át Indra
lányából Ágnessé, és játssza szerepének
mindkét alakváltozatát fülsértő pateti-
kussággal. Ebben a szerepfelfogásban a
rendező is ludas, ugyanis - s ez az, amit a
legnehezebb megbocsátani - Konter
komolyan veszi a dráma távol-keleti misz-
tikáját, Horineczky Erika véget nem érő
monológban, amelyre végül már figyelni
sem lehet, emelt drámai hangon közli a
Költővel a világegyetem misztériumának
nagy titkát a földi szenvedés szüksé-
gességéről, megváltó hatalmáról.

Az Álomjátékot olvasva nekem A sze-
csuáni jó/élek földre szállt, korlátolt, tehe-
tetlen bürokrata istenei jutottak eszembe.
Strindberg istennője sem ért egy szót sem a
földi lét problémáiból, minduntalan
meglepődik a szenvedések láttán. Nem is
képes beilleszkedni a közemberek élet-
körülményeibe. Amikor ezt egyetlen al-
kalommal megpróbálja, és feleségül megy
az Ügyvédhez, teljesen képtelen elviselni a
tisztes szegénység viszonyai közt
gyermekét nevelő háziasszonyfeleség sze-
repét. Minden más álomjelenetben Indra
lánya Ágnesként is kívülálló szemlélő
marad, s megőrzi égi eredetének tudatát.
Az emberek kínlódásait, gyötrelmeit látva
csak art tudja mondani : „Szegény
emberek, milyen kár értük." Amikor nagy
hűhóval kinyitja az élet titkát rejtegető
ajtót, kiderül, hogy nincs mögötte sem-mi.
Meggyőződésem szerint bölcsebb lett volna
Indra lányát Brecht elidegenítő iróniájával
ábrázolni.

Az Álomjáték színpadi megjelenítésének
igazi buktatója a színészi játék. Bergman
színészei az ismertetések szerint mesterien
értettek ahhoz, hogy megőrizzék az álmok
életszerűségét, természetességét, azt az
érzésünket, amikor úgy hisszük, hogy
valójában ébren vagyunk, halott
édesanyánk még él, és szorongva hallgatjuk
szemrehányásait, vagy rég elfelejtett
szerelmünkkel találkozunk képtelen
körülmények között, amelyeket azonban
mégis valóságosnak hiszünk. De érzé-
keltetni tudták a svéd színészek az álom

kísértetiességét, félelmetességét, gro-
teszkségét is. Az előadásmód, a színpadi
beszéd néha egy mondat közepén váltott
át a természetesből, a hétköznapi hang-
hordozásból a groteszkbe, a torzba. Mint a
kritikák írják, a kötéltáncosok ügyessé-
gével balanszíroztak a Sztanyiszlavszkij
megkövetelte természetes játékstílus, a
megrendítő pátosz és a nagyítás, torzítás
eszközeivel élő groteszk játékmód között.

A Theater heute kritikusa ezt a pate-
tikusból groteszkbe átcsapó játékmódot a
következő példával illusztrálja. A dráma
szerint az Ügyvédet, mert a szegényeket
védelmezi, nem avatják toktorrá. A
doktorrá avatás ünnepsége a szöveg
szerint egy templomban játszódik, ame-
lyet a színpadon egy hatalmas orgona je-
lez. Bergman rendezésében nincs orgona,
ezt egy élőkép helyettesíti, amely a meg-
feszített Jézust ábrázolja oldalán Máriával
és Szent Jánossal. Ez előtt nyújtja át
Ágnes a megtagadott doktori babérko-
szorú helyett az Ügyvédnek Jézus tövis-
koszorúját. Amikor azonban ebben a pa-
tetikus jelenetben Ágnes leemeli a Meg-
feszített fejéről a töviskoszorút, hogy az-
zal az Ügyvédet koronázza meg, Jézus
széttárt karjai megrándulnak, a megfeszí-
tett szenvedő póz vigyorgó vállvonoga-
tássá torzul. Amikor pedig ez a tövisko-
szorú végül a Költő fejére kerül, az büsz-
kén és örvendezve úgy igazítja meg a fe-
jén ezt a magasztos jelképet, mintha vala-
mi kalap lenne.

A pécsi színészek többnyire csak pa-
tetikusan szavaltak, melodrámát játszot-
tak. Néha eltévesztették a hangot, s bele-
csúsztak a természetes beszédbe. Ilyenkor
érezte az ember, hogy ebből a természetes
hangfekvésből kellett volna kiindul-ni.
Strindberg álomképei a mindennapi élet
átlaghelyzeteit, alaphelyzeteit jelenítik
meg: öreg szülők véres sebeket vágó,
mindennapos civakodásait, elfojtott apró
gyerekbűnöket, kis emberek jelentéktelen
vágyait, a szegénység krajcáros szű-
kösségét, a gazdagok jóllakottságát, re-
ménytelen szerelmet és boldog szerelmet,
unt, megalázó munkát, jogos érdemek
megtagadását, betegséget, halált. Strind-
berg a naturalizmusból jutott el
expresszionista álomjátékaihoz. Valójában
az expresszionizmus is az átlag, a minden-
napi visszaadására törekszik. Az átlag, a
mindennapi viszont szükségszerűen
közismert, közhelyszerű. Ezt győzi le
Strindberg a maga drámájában, mint már
említettük az álom szürreális atmoszféra-
javai, a reális kép groteszk eltorzításával.

A dráma egyik jelenetében két szénhordó a
kapitalista társadalom igazságtalanságát
panaszolja, a maga szegénységét, a
gazdagok gazdagságát, az anyagi javakat
termelő munkásemberek kizsákmányolá-
sát. A pécsi színpadon ezt a jelenetet is
melodramatikus pátosszal játsszák el, míg
az élvezetekben elfáradt gazdagokat, akik
a munkások panaszát ellenpontozva tűn-
nek fel a háttérben, a rendezés karikatú-
rába illően jeleníti meg. A közhelynek, a
gondolattalanságnak, a fantáziátlanság-
nak ez a kavalkádja érthető módon el-
csüggeszti a nézőt, aki egyre kevésbé ér-
ti, miért kell neki ezt a drámát végigszen-
vednie.

Nem tagadjuk, nem egészen méltányos,
hogy a rendezői pályájának első létrafo-
kaira felhágó Konter Lászlótól a pályája
csúcsára ért Bergman zsenialitását és mes-
teri tudását kérjük számon. Úgy tűnhet,
mintha szemére hánynánk, hogy nem kö-
vette hűen Bergman koncepcióját. Hol-ott
ha azt tette volna, azért bírálnánk, az
önállóság, az eredetiség hiányát vetnénk a
szemére. De mégis be kellett számolnunk
Bergman híres Álomjáték-rendezéséről,
hogy bizonyítani tudjuk, Strindbergnek ez
a drámája ellentmondásai ellenére is a
klasszikus művek sorába tartozik immár,
s nem egyszerűen olyan
közhelygyűjtemény, mint amilyennek
Konter rendezésében látszik. Agyrém-nek
ugyan agyrém az Álomjáték, de zseniális
agyrém.
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