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A tribádok éjszakája
a Várban

A kritikák margójára

A kritikusi mesterségből elfogultságból? -
fakad, hogy adok a kritikára. És mivel a
premieren nem sikerült látnom A tribádok
éjszakája várszínházi előadá-

sát, némi aggodalommal, kételyekkel,
akár azt is mondhatnám - kötelesség-
szerűen ültem be a nézőtérre.

Egyetértettem mindazokkal, akik szerint
Per Olov Enquist darabja, ez a nem-
zetközi sikerekkel büszkélkedő színmű -
feszült és hatásos, kiváló dramaturgiai
érzékkel megírt bulvártermék - nem
igazán jelentős mű. Svédországban, ahol
majd' minden városban sikerrel játszották
a hirtelen népszerű íróvá avanzsált
újságíró darabját, az érdeklődésbe, a lel-
kes fogadtatásba a témaválasztás is bele

játszott. Stockholmban Strindberg-drámát
írni olyan, mint Magyarországon Petőfi
alakját idézni: veszélyes, hiszen mindenki
elégedetlen, mindenki hasonlítgat, ám
mégis mindenki kíváncsi rá...

Másutt, ahol Strindbergnek elsősorban a
neve és a legendája él, s csak né-hány
műve alkotja szerves részét a szín-házi
közönség kultúrájának, alighanem
önértékén kell hogy elkeljen a dráma. Per
Olov Enquist darabja tehát, azt gon-
dolnánk, kisebb eséllyel indult. A valóság
azonban az, hogy a darab szokatlanul
merész hangvétele, az irodalmi háló-
szobatitkokat bravúrosan megemelő, in-
tellektualizáló jelenetsora, a színpadra vitt
lelki sztriptíz sehol nem téveszt hatást. A
nézők mindig és mindenütt szívesen
hallgatják, amikor a mondatok
kugligolyója ledönti a korábbi illemsza-
bályok és konvenciók bábuit, és a nagy
nőgyűlölő legendája pszichológiai való-
sággá ötvöződik. Olyanok is vannak, akik
Strindberg művei helyett élvezik
Strindberg titkait. A közönségsikert
ezúttal A tribádok éjszakája hazai ősbe-
mutatója után a kritika is visszaigazolta.
Sokan nagyobb mélységeket fedeztek fel
a műben, mint Strindberg hon-fitársai.

A darabot koronázó elismerésben a
hazai ősbemutató rendezőjének, Csiszár
Imrének talán nagyobb része volt a szo-
kásosnál. Darabválasztását a mű kvali-
tásainál is nagyobb nyomatékkal igazolta
a kiváló színházi teljesítmény - a színészi
alakítások rangja.

A miskolci színház emlékezetes elő-
adása után nagyon alaposan meg kellett
gondolnia, művészileg indokolnia a má-
sodik nekifutást annak, aki a váratlan
szenzációként ünnepelt előadással ver-
senybe száll. Ha a nézőközönség nem is, a
kritika kétségtelenül és elkerülhetetlenül
hasonlítgat. Én ennek az elkerülhetetlen
versenynek az írásos dokumentumain
töprengve ültem be a nézőtérre.
Megvallom, sehogy sem tudtam elkép-
zelni, hogy milyen lehet az, amikor a
rendező, Ruszt József, „fényévnyi
messzeségből" figyeli a hősök küzdelmét,
s úgy állítja színpadra Enquist
sikerdrámáját - „mintha O'Neill írta
volna". Hiszen meglehet, igaza van annak
a kollégának, aki szerint Rusztnak és a
főszereplő Gábor Miklósnak joga van
ahhoz, hogy ne feltétlenül a céltábla
közepét vegyék célba, de én már csak
többre becsülöm, ha valaki a tízes körbe
talál .. .

Különösen Gábor Miklós Strindberg-

Strindberg: Gábor Miklós (Iklády László felv.)



alakításának nem is mindig udvariasan
fanyalgó visszhangja szomorított. Hogy
íme, nemzedékünk Hamletje, akinek
Prospero szerepe nem hozta meg a várt
budapesti elégtételt, ezúttal egy rendezői
melléfogás áldozata lett. Aki személy sze-
rint nem tehet arról, hogy hatvanon túl egy
negyvenéves férfi bőrébe kell bele-bújnia,
ám végül is, sajnálatos módon alulmaradt
a küzdelemben. „Strindbergje szurkálódik,
piszkálódik, bizony hepciáskodik és
nyűgösködik, mi több, alakoskodik,
színészkedik" - írták róla. Sőt, még ennél
szigorúbb elmarasztalást is olvastam:
„Gábor eljátszott nekünk egy nagyképű
handabandást, aki ócska logikával,
érzelmek nélkül (ha mégis próbálkozik
vele, hát bizony elég sikertelenül) kísérli
meg igazát előadni."

Ezek után érthető, hogy eléggé szo-
morúan készültem az előadásra .. .

Kritikusi kötelességem teljesítése köz-
ben, de már az előcsarnokban ért az első,
kellemes meglepetés. Hogy a zsúfoltság
miatt ritkán panaszkodó várszínházi ille-
tékesek alig tudtak leültetni, mert ezen a
júniusi estén (hétköznap) teljesen meg-telt
a nézőtér.

Tudom, hogy a közönség érdeklődése
(önmagában) semmit sem igazol. Amikor
a miskolci előadást felhozták a Já-
tékszínbe, hetekig szinte lehetetlen volt
jegyet szerezni, s a darab, a vendégjáték
szinte levehetetlenül került be a re-
pertoárba. Azóta is a siker illata lengi kö-
rül a darabot, s mivel még csak néhány
hét, hónap telt el az ősbemutató óta,
bizonyára maradtak kíváncsiak, akik most
kívánnak osztozni A tribádok éjszakájában
...

Ruszt József szigorúan bírált, majd-nem
egyhangúan elmarasztalt előadásának
igazolását azonban nem a siker-ben,
hanem a teljesítményben, a színpadi
produkcióban találtam meg. Mert a dráma
nem lett sem mélyebb, sem súlyosabb, ám
számomra éppen Gábor Miklós alakítása
bizonyította be, hogy létezik egy másféle,
Csiszáréval (pontosabban Blaskó
Péterével) egyenrangú megközelítési
módja. Ez pedig a darab és a rendező
dicséretének is felfogható.

A leglényegesebb különbség a két elő-
adás között, hogy Gábor Miklós nem a
férfiassága teljében levő, némileg egzal-
tált, sértett, verejtékező hímet játszotta el,
hanem a nagy írót, aki élete jelen forduló-
pontjáig mindent az életműnek, az iro-
dalomnak rendelt alá, és most - késve! -
döbben rá, mit jelentett és jelent neki

Siri von Essen elvesztett szerelme. Két-
ségtelen, Blaskó Péter Strindbergjénck
féktelensége, nyílt színen tomboló érzelmi
vihara mindenkit lenyűgözött. Engem is.
De mi okunk lenne arra, hogy a megfáradt
férfi önmarcangoló kétségbeesését, a vég
megsejtését - ami a Várszínház színpadán
látható - ne fogadjuk el teljes értékű
drámának? A Magyar Nemzet és a Film
Színház Muzsika kritikusa elsősorban a
főszereplő életkorát vitatja. Az utóbbi
arról is ír, hogy egy színész, bizonyos
életkorban, csak bizonyos szerepek
eljátszására képes, és nem szerencsés Lear
királyt harminc-éves, Júliát ötvenéves
színésznőre osztani. És ebben teljesen
igaza van.

De én még jól emlékszem arra, hogy a
negyvenéves Hegedűs Ágnes felejt-
hetetlen szolnoki alakítása után is milyen
élményt, izgalmat jelentett a nála talán két
évtizeddel idősebb Sulyok Mária Or-
bánnéja, Örkény Macskajátékában.

Kétségtelen, hogy Enquist Strindberg-
jének életkorát megköti az irodalomtör-
ténet. Csakhogy a színház nem szabad-
egyetem. Ruszt József egy ember -
történetesen egy író - drámáját állította
színpadra, és nem a lexikont illusztrálta.
Persze ebből a szempontból nyilván elő-
nyösebb helyzete volt, mint bármelyik
svéd kollégájának. Itt a közönség elvá-
rásait nem kötik meg annyira korábbi
ismeretei, és a rendező bátrabban általá-
nosíthat. De hiszen Ruszt József első-
sorban a mű általános tartalmát, emberi
igazságát kereste! Nem Strindberg egy-
szeri históriáját, hanem az író, a nagy
ember életének ellentmondását. Hogy mit
jelent az alkotás nagy távlataiból, a
sikerek csúcsáról lezuhanni - a hétköz-
napok poklába. Csődöt mondani ott, ahol
a nála fejjel kisebbek is elboldogul-nak: a
magánéletben. S mivel Rusztnak
lehetősége nyílt arra, hogy A tribádok
éjszakája főszerepét az egyik legintellek-
tuálisabb magyar színészre bízza (sőt,
tudtommal, részben az ő kedvéért is
választotta előadásra a drámát), elfogadta,
hogy Gábor némileg „önmagához hajlítja
a figurát", és a korábbi verzió-nál nagyobb
súlyt adott a hős szellemiségének.

Gábor Miklós kajánsága, fölényes és
fáradt iróniája - véleményem szerint -
nemhogy nincs ellentétben a szereppel, de
annak lényegéhez tartozik. Ez a pa-
rancsoláshoz, verekedéshez szokott, mes-
terségéből eredően is hiú művész, aki a
legszörnyűbb vádakat, tényeket is hang-
súlytalan tárgyilagossággal sorolja, való-

jában saját írói érdekeit is hajszolja da-
rabjának próbáján. Csak akkor omlik
össze amikor az előadás várható kudar-
cának riasztó fényében rádöbben hogy
veresége végleges. Hogy a gyűlölt, imá-
dott asszony, első felesége, az új darab
főszereplője, akinek emlékét még az
idegeiben, zsigereiben hordja, nemcsak
szerelmüket, de nő voltát is elárulta. Egy
ideig valamiféle szerelmes „héja-nász"
zajlik a színpadon, de amikor Siri
emberevő vámpírnak nevezi, lenézi és
kigúnyolja az írót, kapcsolatuk hirtelen
holtpontra jut. A csődnek ezen a mere-
délyén megint csak igazolva éreztem
Ruszt rendezését. Míg a lázas miskolci
előadásban a szenvedélyek rabságában
vergődő hősök már a dráma kezdetén
kijátszották aduikat, ebben a felfogásban,
a várszínházi értelmezésben a titkokkal
terhes feszültség lényegében töretlen
maradt, sőt fokozódott, egészen a tragikus
csúcspontig. Amíg Gábor Miklós, Vass
Éva (Siri) és Sára Bernadette (Marie)
eksztázisából, lelki sztriptízéből a néző
számára is világossá válik a valaha volt
házastársak lelki-fizikai kapcsolatának
végérvényes csődje.

A fényképezés előtt Strindberg - az
utókorra kacsintva - még kihúzza ma-gát,
akart munkakedvvel néz a jövőbe, de a
szerep, amit játszik, már nem kár-pótolja
az elveszett emberi értékekért. Ez a dráma
talán nem ugyanaz, de ugyan-olyan
megrendítő, mint azé a tragikus bohócé,
akit Blaskó Péter teremtett a miskolci
előadásban.

Kritikus kollégáim nyilván joggal bí-
rálták a várszínházbeli első előadások
bizonytalanságait, a szövegtudás hiányos-
ságait. Eléggé sajnálatos, hogy a félkész
produkciók premierje ma már nem kivé-
teles üzemzavar, hanem megtűrt szín-házi
gyakorlat. De én, a június 19-i kész
(sokadik) előadást láttam!

Polemikus jegyzetemet is csak azért
tettem közzé, mert vallom: a premier-rel -
akár jól sikerült, akár balul -- még nem
ért véget egy színházi előadás sorsa.
Hiszem, hogy nemcsak a Hamletet lehet,
szabad, érdemes többféleképpen játszani.


