
fölénnyel csinálja. A Bregyán játszotta
ügyvéd kétségbeesetten menekül a mo-
nológba; küzd, fárad, izzad, hogy sza-
baduljon, holott ugyanezt kellene tennie,
de látható megerőltetés nélkül, egy vivőr,
egy rutinié szofisztikájával. Aki rá-adásul
őszintének látszik.

Tímár Éva nyújtja a maximális telje-
sítményt Laura szerepében. Puszta je-
lenléte is feszültséget teremt az első rész-
ben, s már itt tudósít a robbanáskész belső
állapotról. Tisztaságmániás rendrakásai, a
tevékenység látszatát keltő alibi-
cselekvései mintegy levezetőszelepként
működnek. A második részben, Križovec
monológjai alatt a takarékos gesztusok
végigélt, belső folyamatokat érzékeltetnek.
Ahogy a fejéhez szorít egy jég-kockákkal
tele tömlőt, vagy beáll a térből kimetszett
„falsík" elé, annak esztétikailag
megtervezett látványértéke is van, anélkül,
hogy az alakítás hideggé, konstruálttá
válna. Valójában Tímár Éva játéka oldja
föl naturalizmus és stilizáció paradoxonját
ebben az előadásban, ő kínálja a
megoldást, a tertium daturt, ami nem más,
mint a figuráról összeszedett valamennyi
személyes információ tökéletesen
megkomponált „akciórendbe" sűrítése.

Darabvégi öngyilkossága - váratlan-
ságával és kivitelezésével - fantasztikus
hatású. Ahogy hófehér hálóköntösében
előreimbolyog a rivaldáig, mögötte
összecsapódik a függöny, s a tompa dör-
renés pillanatában, mintegy folytatva
pisztolyt tartó kezének hasára görbülő
mozdulatát, a színésznő teste hirtelen
meglendül, és irtózatos szaltóval eltűnik a
zenekari árokban. Ugyanebben a má-
sodpercben teljes sötétbe borul a szín-ház.

Ezzel a halálugrással ér véget az Agónia a
miskolci előadásban.
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SZÁNTÓ JUDIT

Hogy volt! Hogy lesz?

Strindberg Julie kisasszonya (furcsa így ír-
ni, furcsa Zsülinek hallani, mikor az em-
ber szája-füle még a Júliára áll rá) a ta-
tabányai Népház előadásában két dolgot
bizonyít, noha egyik sem minősülhet új
felfedezésnek: milyen jó színész Balkay
Géza, és milyen szűk a magyar színházak
klasszikus repertoárja.

Egyelőre az utóbbinál maradva: nem
feltétlenül és nem kizárólag Strindberg
mellett érvel ez a siker; számomra ugyan-
úgy támogatja az Erzsébet- és Jakab-kori
színház, az egy kísérlet után alighanem
hosszú időre leírt restaurációs vígjáték, a
spanyol aranykor, a francia klasszicizmus,
a bécsi szecesszió vagy az expresszi-
onizmus ügyét - iskolákét, írókét, melye-
ket színházaink elegáns szlalomozással
megkerülnek. Igaz, bukások is bizonyíta-
nak látszólag ellenük - valójában az adott
előadások ellen. A mából újragondolt ren-
dezés, a korszerű színészi játék minden
értékes műről lekaparhatja a salakot; példa
rá ez a szerény külsőségek között létrejött,
semmiféle propagandától, még a
szükséges reklámtól sem kísért elő-adás,
amely alighanem visszhang, maradandó
hatás nélkül fog elenyészni, pedig - a fent
jelzett általános tanulságon túl -
egyértelműen bizonyította, hogy a komor
svéd, akihez a magyar színház év-tizedek
óta csak egyszer, a strindbergi
Haláltánccal nyúlt (a Dürrenmatt-félében,
amely egyébként jeles munka, a svájci író
volt a modernség alibije), feltár-ható és
feltárásra érdemes szerző.

Igazságtalanság volna ugyanakkor meg
nem emlékezni épp a Julie (akkor még
Júlia) kisasszony öt évvel ezelőtti, Zolnay
Pál rendezte tévés feldolgozásáról,
amelyről egy recenzens így írt: „Mi
közünk nekünk ehhez a Júlia
kisasszonyhoz? Úgyszólván semmi."

Ezután, a drámát elemezve, a kritikus
kifejti: a közhittel ellentétben a mű nem a
nőgyűlölet, nem a nemek harcának
drámája, „sokkal inkább a »lent« és a
»fent«, a társadalmi rangkülönbség
birkózásáé. . .", továbbá „a
párbeszédekkel pőrére vet-kőződő nemesi
kisasszony sorsa az Ibsen meghirdette női
emancipációra adott válasz, Az
egyenjogúsítás képtelenségét és

koraiságát hirdeti egy olyan világban, ahol
nemesi előítéletek és anyagi függelmek
szorítják a nőt, nem kisebb kínnal, mint a
pszichés gyengeségek, az ösztön-élet
tisztázatlan parancsai". S miközben,
egynémely jelzőt, főleg a „nemesit" le-
számítva, épp a fenti megfogalmazások
valósággal lúdbőröztetik az emancipáció
körül jelenleg dúló viták táplálta olvasót,
saját fejtegetését az idézett kritikus így
fejeli meg: „Strindberg e hőseihez nincs
sok köze az embernek, az azonosulás, az
együttjátszás élményét sem kínálja a
színmű..." Vajon?

Való igaz: August Strindberg túl „spe-
cifikus". A grófkisasszony és a lakáj kon-
frontációja nem épp tipikus napjainkban,
még az osztálytársadalmakban sem.
Legalább oly kevéssé, mint titáné és istené
avagy skót királyé és thánjaié. Persze
Strindbergnek - Szophoklésszal,
Shakespeare-rel ellentétben - túl könnyen
tetten érhető, tételes és számos tételében
elavult filozófiája volt, és ennek színpadi
kifejezésére túl könnyen tetten érhető,
tételes és nem egy tételében el-avult
dramaturgiája. Nem tagadható: ennyivel
nehezebb a helyzet. Csakhogy ezzel a
nehézséggel, annak különböző fokain,
egyre sűrűbben találkozunk a középkortól
a XX. század végéig vezető drámafejlődés
ösvényein. Az ókor, majd a reneszánsz
„levegőssége" lassan elenyészik, a drámai
világegyetem légterét nézetek töltik be, s e
nézetekkel, valamint dramaturgiai
következményeikkel egyre több a
szemléleti vagy ízlésbeli vitánk. (És
érthető emberi gyengeség, hogy
szempontjainak értékét és tartósságát
minden nemzedék hajlamos túlbecsülni -
holott gyakorta évtizedekben sem mérhető
gáncsok támadnak vagy löknek fél-re
évszázadokban „gondolkodó" alkotá-
sokat,) Kétségtelen az is, hogy a bőkezű,
levegős szövegek terébe sokkal több-féle
üzenetet lehet - a mindenkori - mai
szándékkal belevetíteni. Ám olvasni min-
den jelentős művet lehet, s - mindenkori -
mai olvasata mindegyiknek elképzelhető.
Sőt, néha éppenséggel a legegyszerűbb,
legkézenfekvőbb olvasat a legigazabb és
legaktuálisabb, például ha következetesen
végiggondoljuk, hogyan viselkednek egy
bizonyos szituációban bizonyos emberek,
akikben - ha igazi mű-vész formálta őket -
magunkra ismerhetünk. Nem azért, mert
kontesszek, illetve lakájok vagyunk,
hanem például mert mindnyájan kerültünk
már - szexuális relációban, de akár azon
kívül is - egyenlőtlen szituációkba, s az is
megesett, hogy



a szituáció egyenlőtlensége a várakozás-.

sal ellentétben a visszájára fordult. Lé-
nyegében efféle egyszerű olvasatot vá-
lasztott a diplomázó rendező, Tasnádi
Márton is, és a józan döntés eredménye-
ként létrehozott - nem, nem azt mondom,
hogy többet annál, de mindeneset-re
abszolút kielégítőt - ha nem is egy
jelentékeny rendezést, de egy kitűnő elő-
adást.

Martin Esslin szerint Strindberg élet-
műve a „»vízválasztó« a hagyomány és a
modernség között". Bár minden munkája
közül a Julie kisasszony áll legközelebb a
tiszta tragédiához, mégsem az: a hősnő
erős iróniával ábrázolt életképtelensége és
a gátlásai ellen némi felszínes rutinnal
fitogtatott arisztokratikus gőgje - mely alól
aztán a fejlemények oly alaposan kihúzzák
a talajt már itt is a tragikomédia, sőt a
groteszk felé lendítik az ábrázolást; s
hagyományos dramaturgiája ellenére
tartalmát tekintve vérbeli „preabszurd" az
egész mű, amely-ben két szereplő,
miközben a végletekig kitárulkozik
egymás előtt, ugyanakkor a végletekig
csapja is be egymást és önmagát, és
minden bizalmas szó, minden intim
gesztus egyre távolabb sodorja őket
egymástól. A harmadik szereplő pedig,
akinek sorsát szintén alapvetően érintik a
történések, hiszen egy vőlegényt, egy
eltervezett jövőt veszthet általuk, meg-
csalatása perceiben nyílt színen elbóbiskol,
majd aludni térve ad szabad kezet
megcsalóinak. A komor svédben sokkal
több volt az irónia, mint a komoly nor-
végban, és sokat emlegetett
nőgyűlöletének dramaturgiai lecsapódása
éppenséggel a realizmus győzelmének
minősíthető: a Haláltánc Alice-a éppoly
kevéssé szörnyeteg, mint Julie kisasszony,
és éppannyira szörnyeteg, mint a férfiak,
akik azzá tették s akiket azzá tett.

Egyébként, a címtől, no meg Strindberg
szlogenné kopott nőgyűlöletétől
megtévesztve, a mű mindenkori elemzői
sokkal többet foglalkoztak a címszereplő-
vel, mint Jeannal, az antagonistával, és a
hősnőt tekintették a sokkal komplexebb
alaknak. Holott Julie kisasszony elég vi-
lágos képlet, legföljebb igen tudatosan, de
némiképp fölöslegesen, túlmotivált; a
„halmozottan hátrányos helyzet" vala-
melyest szegényít a szituációban kibomló
jellembeli reakciók motiváltságának
mélységén. A kor ízlésének megfelelően
az öröklődés ugyanúgy túl hangsúlyos
szerephez jut, mint a szimbólumok (a
kisasszony madarától a gróf csizmájáig); e
motívumok állják útját a kellő leve

gősségnek:, s kétségtelen: a középszerű
vagy gyenge írók, az irány- és tézisdrámák
sorozatgyártóinak és epigonjaiknak
műveit alighanem végképp le is járatják.
De Tolsztojt még soha nem kompromit-
tálta az a tolsztojanizmus, amely egy
Tolsztoj-epigont élvezhetetlenné tesz.

Visszatérve Julie kisasszonyhoz: egy nő.
Szép, fiatal, kiváltságos társadalmi
helyzetben; fölényérzet és gátlások állan-
dó konfliktusának prédája. Egzaltált, kí-
váncsi, vakmerő és gyáva. Sajátos vonása,
hogy érzékeit agyában és „lelkében"

tartogatja, valószínűleg frigid, de ettől
csak elkeseredettebben hajszolja az érzéki
élményt, s a törvényszerű kudarcokra
agyával-idegeivel reagál; a kielégülés el-
maradását saját csökkentértékűségének
tudja be. És mindenekelőtt: nem ismeri
önmagát. Fogalma sincs, mit akar és hogy
amit akarni vél, azt valóban akar-ja-e.
Most női szituációban van, de amúgy
könnyű prédája mindennemű
manipulációnak. Gyenge ember, és mint
nő kétszeresen kiszolgáltatott; s három-
szorosan, mert azzal ámítja magát, hogy
ütőkártyák vannak a kezében. Ha le-
hántjuk a strindbergi esetlegességeket, a
konkrét társadalmi feltételeket, a mamát, a
papát, a stiglicet: ennyi Julie kisasszony.
Tökéletes típus, ismerős típus. Orvosi
rovatok, szociológiai elemzések,
környezetünk, sőt netán önmagunk kri-
tikus vizsgálata mutatják fel mai utódait.

Bonyolultabb viszont Jean alakja, akit a
már idézett kritikus egyszerűen „sátáni
lélekpecérnek", a lIl. Richárdot messze
lepipáló emberfölötti szörnyetegnek látott.
No de ez a Jean, ez a sátánian tudatos
szörnyeteg, a cselekmény folyamán
legalább négyfélét akar: először csak
elcsábítani a grófkisasszonyt, utána el-
szökni vele, és Svájcban hotelt nyitni,
aztán eltávolítani a háztól, és végül a ha-
lálba kergetni, vagyis a rövid darab kö-
zepe táján lemond váratlan bódítása min-
den várható előnyéről, beismeri, hogy
úgyszólván elpocsékolta férfiúi erejét, és
kiköt Kristin, a szakácsnő mellett, akihez
ugyanakkor valami homályos lojalitást
mindvégig megőrzött. Julie kisasszony
útja már-már egyenes vonalúnak
tekinthető Jean cikcakkjaihoz képest, sőt,
azt mondhatjuk, Jean csak reagál a
kisasszony számára kiszámíthatatlan vi-
selkedésére. Julie halála nem kezdettől
kitűzött kívánatos cél a lakáj s z á m á r a ; ő
sokkal inkább megtalálta volna számítását,
ha nem kényszerül „emberfölötti
szörnyeteggé " válni, s a hölgy, ellopva

apja pénzét, megszökik vele s úrrá teszi
őt. A darabban tehát Jean is kudarcot vall,
bár szívós természetével ezen hamar
túlteszi magát; másfelől viszont a meg-
alázott lánnyal szembeni durva és gúnyos
viselkedése jelzi, hogy tisztában van e
kudarccal, és a m a g a módján áll bosszút
érte. Jellemének a g y o r s és kapkodó, mert
csak a Julie magatartása mögött loholó
döntéseken túl épp ez adja egységét:
egykettőre csalhatatlanul fel tudja
ismerni, hogy a változó helyzetekben mi
szolgálja legjobban a saját érdekét, sőt,
képes személyes indulatait is taktikává
szublimálni. Ez Jean démonisága, nem
pedig a kisasszonnyal szembeni kegyet-
lenség ez a totális és minden empátiára
képtelen önzés, amely egy hasonlóan
totális egocentrizmussal csap össze - a
győzelem azé, aki gyakorlatiasabb. Jean
magatartását persze motiválja társadalmi
helyzete és jó néhány jellegzetes férfi-
allűr is, de valljuk be: ezzel a magatar-
tással nemcsak lakájokban és nemcsak
férfiakban találkozunk.

A darabot újabban számos stiláris fel-
fogásban játszották. Rainer Werner Fass-
binder például expresszionista tragédia-
ként, az angol Steven Berkoff eksztatikus,
nyíltszíni hármas párosodásig hajtott
happeningként játszotta, az ugyancsak
angol Robin Philips túlrészletezett zolai
naturalizmussal, Kristin főztjének szagát is
éreztetve a nézőtéren, sőt, olvastam olyan
angliai adaptációról is, amely Jeanból
négert, a kisasszonyból déli ültetvényes
örökösnőt csinált, míg a legújabb francia
előadások a messzemenő stilizálásra
törekednek. Tasnádi Márton higgadt és
határozott rendezése alighanem Ingmar
Bergman aprólékos lélektani re-
alizmusához áll a legközelebb, és a meg-
közelítés jogosultságát akkor is elfogad-
nám, ha láttam volna az említett külföldi
előadásokat, és egyetértettem volna azok
megközelítéseivel is. A tatabányai elő-adás
nem irtotta ki a szövegből a
strindbergiádákat; megőrizve relativizálta
őket úgy, hogy sokkal inkább érződnek
egy szuverén írói világ specifikumainak,
semmint zavaró, a megértéstől elidegenítő
járulékoknak. Érezhető, hogy a rendező
számára, a két figura ön-magában is igen
fontos felépítésén túl, elsősorban kettejük
ütköztetése volt a fontos, mert ez a pont az,
ahol bebizonyosodhat: ez a konfliktus
nincs az adott társadalmi konstellációhoz
kötve, itt nem elsősorban úrnő és szolgája,
hanem két világfelfogás, két értékrend
ütközik, s az ellentét olyan erős, hogy az
ágyban nem-



hogy fel nem oldható, de éppenséggel ott
válik robbanásveszélyessé.

A pályakezdő rendező biztonsággal
elemzi és világítja át a dráma szövetét,
gondosan emeli ki az elszórt és egymás-
nak felelgető motívumokat. Egyértelműen
eldöntötte, mit tart lényegesnek, s eszerint
irányította színészeit is. Ezek jeles
pályakezdőerények, de persze ered-
ményezhettek volna iskolás, szürke fel-
adatmegoldást is. Az előadás Balkay Géza
játékától fénylik fel, s általa válik ma-
radandó élménnyé, ezen belül Jean alak-
jának egyfajta definitív megfogalmazá-
sává. Az ember még mindig nem tud
ellenállni a skatulyák csábításának; Balkay
külső megjelenésével, orgánumával, belső
művészi habitusával, eszményi hősszínész.
Jó, a jellemszínészt még elfogadjuk tőle -
no de intrikus szerepkörben? Pedig hát
Jeant már eljátszotta az egyik
„legrokonszenvesebb" magyar színész,
Jordán Tamás is, és ugyancsak telibe
találta (az ő Jeanja ugyanakkor más volt,
tépettebb lélek, s ezért gyűlölködőbb is).
És hát igen, ki-derül ismét: a kategóriák
megszűntek, a korszerű színészet
megszüntette őket; Balkay Géza, a
komédiás, ugyanazzal a színészi lénnyel és
kultúrával bármivé lehet a színpadon, mert
ember ábrázol embert, s nem hősszínész
hőst vagy intrikus színész intrikust.
Balkay, az eszményi Csongor, a látszólag
született Parmenio, aki persze éppoly
hiteles Zsadov is volt, most nagyszabásúan
piti. S ez fogja egységbe az alakítást:
legérzékibb fel-lobbanásában is szinte
látjuk agyában a fogaskerekek kicsit
izzadságos, de precíz kattogását, amint
összead, oszt, szoroz: mi jöhet ki ebből
számára, s a vég-eredmények
automatikusan tevődnek át stratégiává és
taktikává. Mindegyre számít, időnként
elszámítja magát, de aztán a szorgalom és
az éberség meghozza gyümölcsét: ha más
nyereséggel nem is, egy újabb skalppal, és
ami a fő: ép bőr-rel kerül ki a számára is
veszélyes műveletsorból. Az alakítás azóta
már gyümölcsözött az Ahogy tetszik igazán
szerény Oliver-szerepében, amelynek
Balkay profilt tudott adni; alighanem
olyan művész készül benne, aki, ha
partnerre talál, fel-váltva játszhatná majd
egyik este Othellót, a másikon Jágót.

Tóth Évának julie szerepében van egy
nagy aduja: fensőbbséges, mégis
nyugtalan, vibráló szépsége - Balkay-nak a
szereppel látszólag feleselő adottságaival
ellentétben - eleve elhiteti, hogy Julie
kisasszonyhoz van szeren

csénk. És van egy hátránya: ez idő szerint
színpadi jelenléte nem olyátütő erejű.
Ehhez képest Julie szerepét - amely, mint
már szó esett róla, sokszínűsége ellenére
is kevésbé bonyolult az inasénál - jelesen
megoldja, sőt évek óta először közelíti
meg ígéretes kaposvári debütálásának
színvonalát. Az elmúlt évek merevsége
jelentősen oldódott, a grófkisasszony
kálváriájának minden stációját finoman és
intelligensen valósítja meg. Játékából
hiánytalanul megismerjük a hősnőt, csak
épp átélni nem tudjuk; alakításának már
vannak kontúrjai, de még nincs lég-köre.
Szerencse persze, hogy mindvégig
pontos, figyelmes összjáték folyik, és az a
légkör, amit Balkay izzít fel maga körül,
partnernőjét is beburkolja.

A harmadik szereplő: a szakácsnőt ját-
szó Tóth Zsóka amatőr - és abszolút profi.
Kristinje rendíthetetlen, megnyugtató
nyugalmat áraszt, a maga csökött
primitívségében is bizonyos méltóságot
sugárzó kiegyensúlyozottságot. Pontosan
szállítja a kontrasztot: azt az embert,
akinek értékrendje abszolút stabil, aki
nem álmodozik s nem akar többet annál,
mint amit lehetőségei megengednek. Ka-
talizátorszerűen, a kontraszthatás révén
érzékelteti, hogy hozzá képest nemcsak
Julie kisasszony, hanem jean is instabil,
űzött, boldogtalan lélek. Tóth Zsóka egy
pillanatra sem követel magának szerepé-
hez képest aránytalan figyelmet, de jelen-
létének súlya van: őstípus, amely ugyan-
csak a máig hosszabbítható.

Nem tagadható, hogy Strindberg to-
vábbi darabjai, kivált az utolsó korszak
misztikus ciklusa, a Julie kisasszonynál sú-
lyosabb problémák elé állítanák a színre-
vivőket. De hát odáig még van néhány
állomás: a korai „naturalista" egyfelvo-
násosoktól a rendkívül izgalmas törté-
nelmi drámákig. Nem szólva a klasszikus
örökség más, szűz területeiről, ame-
lyeknek meghódítására ugyancsak példát
s kedvet adhatna ez a szerény, de szen-
vedélyes vállalkozás.

MÉSZÁROS TAMÁS

„Minden egyre jobb lesz

A Kasimir és Karoline Kaposváron

Beesteledett, vége az októberi mulatság-
nak, az elsősegélyállomás kibocsátja a
nagy nap gipszelt-kötözött hőseit, és
szerencsepróbáló viszontagságai után
Karoline visszaódalog Kasimirhez. „Én
tulajdonképpen csak fagylaltozni akartam - de
aztán arra repült a Zeppelin, én meg fel-

szálltam a hullámvasútra" - mondja a lány,
mintegy összefoglalva, magyarázva az
eseményeket.

És tulajdonképpen pontosan ez történt.
Ha Karoline nem akar fagylaltozni, nem
ismerkedik meg Schürzingerrel, a derék
szabásszal, ha nem bámulja együtt a
többiekkel a Zeppelin diadalmas útját,
talán nem botlik bele Rauch tanácsosba, és
így tovább. Mert minden egyéb menet
közben alakult az Oktoberfest zsibon-
gásában. Egy mesterséges, mindenki által
elszántan élvezni akart hangulatban,
amelyben mindenkit megkísértett a „ki-
vételes nap" tudata, valami olyasféle érzés,
hogy „most megeshet, ami máskor nem".
Itt az emberek feszülten igyekeznek
felszabadultan viselkedni, itt vala-
mennyien demokraták, itt kötelező a jó-
kedv, az ivászat és a kaland. Ilyenkor az
emberek ki akarnak lépni a megszokottból,
a mindennapiból - végtére az ünnepnek
ebben rejlik az értelme.

Persze, kinél-kinél másképp működik ez
a kísértés. Attól függően, hogy egyáltalán
ki miből léphet ki. Rauch tanácsos például,
és barátja, Speer, a vagyon és a hatalom
letéteményesei, egynapos ki-ruccanásra
vannak beállítva: kedélyes sörözgetés után
éjszakába nyúló hancúrozás. Schürzinger
ennél némileg tartósabb ismeretségre
vadászik, Elli és Maria azt keresi, aki fizeti
az italt, és talán még valamit. Ezek
voltaképp körülhatárolt, előre megfontolt
szándékok.

Váratlan dolgok Kasimirrel és Karo-
linéval esnek. Ők nem számítanak a fej-
leményekre, bár azok tulajdonképp tör-
vényszerűen következnek kettőjük konf-
liktusából. Kasimir ugyanis rosszkedvű -
elbocsátották az állásából -, semmihez
nincs kedve, még a büszke Zeppelint is
leszólja, és maradék aprópénzét szá-
molgatja. Csak Karoline kedvéért jött el


