
egy idősebb férfit egy gyereklánnyal, egy
érett asszonyt egy nála jóval fiatalabb
férfival sodorna össze. De az életkornak s
a belőle következő színészi habitusnak itt
fontosabb szerepe is van, Bahr jurájának
diplomáján még alig száradt meg a tinta, s
a szerelemről-párválasztásról kialakult
hóbortos, egyénieskedő nézetei tipikusan
az egyetemi évek baráti filo-
zofálgatásainak jegyeit viselik magukon;
Heinz Petters korában ilyen nézeteket már
nem vall az ember, kivált, ha ilyen fiatalka
feleséget sikerült szereznie. Igy aztán
Petters mulattatóan és technikásan játszik
el egy szórakozott, kicsit habókos
professzort, aki ugyanakkor rutinos öreg
férj létére jól tudja, hogyan kell elbánni a
rakoncátlan bakfis asszonykákkal - de ez
legkevésbé sem a gyerekesen önző és
kamaszosan fontoskodó Franz jura, aki
naiv örömét leli elméleté-nek első
gyakorlati kipróbálásában. Igy aztán,
Marie érintetlen hűvössége és jura
megállapodott fölénye miatt, a darab
csúcspontját jelentő folyamatos dialógu-
sukban legföljebb a replikák sziporkázása
érvényesül, de hiányzanak a szemünk előtt
születő gondolati folyamatok és
felismerések, a két figura élvezetes mér-
kőzése nemcsak egymással, de még inkább
önmagukkal.

Lois Egg díszletén, csakúgy, mint a
dramaturgiai előkészítésen érzik a „tur-
néztass olcsón, könnyen" kényszere. Így
maradt cl az első felvonás hosszú és
rendkívül mulatságos „tömegjelenete", a
mester rajongó tanítványainak kórusával.
Konvencionális szemszögből nézve az öt
kihúzott hölgy - név szerint Selma Meier
kisasszony, Miss Garden, Claire Floderer
asszony, Fanny Mell asszony és dr. Kann-
né asszony - kórusa valóban minősíthető
tautológiának, hiszen motívumaik
megjelennek, s persze sokkal
markánsabban, Delfine jurában, Eva
Gerndlben és Wehner kis-asszonyban, de
megfelelő ábrázolásuk jól érzékeltethette
volna az állóvíz igazi kiterjedését, azt a
sivár, értelmetlen, szenvelgő
tömeghisztériát, amely aztán a fő-
cselekményben akcióvá csapódik le.

A koncert előadása serkenthette volna
színházaink örvendetesen terjedő érdek-
lődését és fogékonyságát a századforduló
német-osztrák drámairodalma iránt. Igy
legföljebb csak szintúgy terjedő kommersz
hajlandóságainkat táplálhatja - igaz, ilyen
értelemben van benne meg-szívlelendő is.
Gaby Jacobyt például - aki állítólag tud
magyarul - haszonnal kérhetné kölcsön a
magyar bulvár.

BÉCSY TAMÁS

Az alakok tökéletes
átéltsége

A Svéd Királyi Drámai Színház
Strindberg-előadása

A Budapesti Tavaszi Fesztivál kereté-ben
a Svéd Királyi Drámai Színház is fellépett
Strindberg Haláltánc című drámájával, és -
- mivel feladatuk a svéd nyelv és a svéd
dráma ápolása - egy mai svéd drámaíró
művével.

Az 1901-es Haláltáncban Strindberg
voltaképp újrafogalmazta a tizennégy év-
vel azelőtt írt Az apa témáját: a férfi és a
nő biológiai, nembeli adottságaiból fakadó
állandó küzdelmét az egymás fölötti
hatalomért.

Peter Berggran díszlete majdnem pon-
tosan megvalósítja a szerző színleírását:
„Szürke kőből épült vártorony belseje",
óriási szoba, amelynek közepén „író-
asztal, rajta távírókészülék" látható. A
díszlet minden elemének többletjelentése
van, noha nem szándékoltan: a szürke,
nagy kőkockákból épült vár-torony belseje
éppúgy a másik ember - vagy a mások -
belső világától való elzártságot jelzi, mint
a távírókészülék azt, hogy a környezettel
ez az egyetlen összekötő kapocs. Göran
Graffman rendezése még tovább növeli a
vártorony lakóinak elzártságát; például
azzal, hogy a Strindbergnél még látható,
szegény-házbeli öregasszonynak itt csak a
hang-ját halljuk. A reménytelenül vastag
fa-lak közé, illetve az elzárt benső világba
csak az a Kurt léphet be, akinek emléke --
a tizenöt évnyi távollét ellenére az itt
őrlődők lelkében még ott él.

A Kapitány és felesége, Alice majdnem
huszonöt éve gyötrik egymást. De úgy,
hogy az egymás iránti gyűlöletük épp-úgy
nem eredményez végleges elválást, mint
ahogyan az ugyancsak meglévő és erős
vonzódás nem forrasztja őket őszsze. A
Haláltánc írott szövegében nincs külön
hangsúlyozott szimbolikus jelentése a
térnek, és itt sem kap szándékosan
többletjelentést. Manapság azonban -
Freud, Adler és jung után - azon lelkek
magányos bezárultságát jelzi, akiknek
benső világát „szürke kőből épült falak"
határolják, s ezért önmaguk „levében"

főnek, és emiatt vetítik ki a másikra az
önmaguk tudattalanjának tartalmait, jungi
terminussal: archetípusait. Itt a mindent
elpusztító, gonosz démonét.

Göran Graffman rendezése maradék-
talanul Strindberg világát jeleníti meg;
még az instrukciók zömét is eljátsszák. És
mégis, a mai nézőnek átértékelődik a férfi
és a nő közötti harc, és főként annak oka.
Most már nem a két nem nemiségéből
eredő harcát látjuk az ő lelki birkó-
zásaikban, hanem az imént említett
archetípus projekcióját; illetőleg két
összeférhetetlen egyéniség egymástól való
gyötrettetését; sőt - némiképp - a Kapitány
esetében talán még katonai előmenetele
kudarcának a kompenzáció-ját is. A férfi
és a nő nemiségből eredő harcát tekintve a
korai drámákban - Az apa, Júlia kisasszony

- Strindberg az egyik felet nyilvánította
győztesnek a másik halála révén;
pontosabban azzal, hogy a gyengébb
halálában az erősebb-nek volt alapvető
szerepe. Ebben az esetben természetesen
utalni kell arra, mi az oka az adott fél
vereségének. Ezt Strindberg z
akaratgyengeségben fedezi fel; aminek az
oka pedig, hogy az illető szülei akarata
ellenére jött a világra. Ez a magyarázat
nemcsak erőszakolt - hiába jelölte meg
Strindberg saját akaratgyengeségének az
okát ugyan-ebben -, hanem következetlen
is. A ne-miségtől vezérelt harc, éppen
mert a nemiségtől vezérelt, sohasem
végződhet valamelyik fél végleges
győzelmével. A másik fölötti uralom csak
ideiglenes lehet. A Haláltáncban már ezt
látjuk. Ezzel Strindberg természetesen
elfogadta saját - Darwintól és Nietzschétől
eredő - elméletének következményeit. Ez
azzal a haszonnal is járt, hogy alakjainak
vala-melyikét - a két főszereplőről van szó
nem kellett akaratgyengének bemutatnia;
s megvalósulhat az elmélet logikus
következménye: a küzdelemben csak
időleges győzelmek vannak.

A Svéd Királyi Drámai Színház elő-
adása ezeket a „libikókaszerű" győzel-
meket juttatja érvényre, de úgy, hogy a
rendező a végén a küzdő felek meg-
békélését láttatja. A nyitó jelenetben Alice
a bal oldali kanapén ül, és a közép-re
helyezett fotelben a Kapitány. Az alakok
térbeli helyzete ugyanez az előadás végén.
A térbeli elhelyezkedés tehát még
jelenthetné, hogy minden tovább foly-
tatódik. (Miként az írott mű II. részében
látható is. Ezt nem játszották.) Göran
Graffman azonban az utolsó szavakat
állva mondatja a Kapitánnyal: „Egy-
szóval: ezüstlakodalom! Törölj és menj
tovább! ... Hát gyerünk!" Közben és
ezután a szoba fokozatosan kivilágosodik,
mintha a lelkekbe és a kettejük kö-



zötti harcba beköltözött volna a fényes-
ség és a nyugalom. Az eddigiek alapján
azonban erre semmi, de semmi objektív
támpont nincs, és így lehetőség sincs a
békére. Ezért a vég csak illúzió. Szeret-
nénk azonban hangsúlyozni, hogy ezek a
végső rendezői megoldások nem azt
érzékeltették, miszerint Alice vagy a
Kapitány illúziójáról van szó. A rendező
vette komolyan a megbékélést, és ez az
illúzió.

A győzelem-vereség állandó változását
azonban egészen pontosan megvalósítják
és megmutatják. Az alaptartalmakat és a
legalapvetőbb dinamizmusokat már a
színészek külleme is jelzi. A külső - ami
színpadon mindig jelentést hordoz -
pontosan megfelel az egyéniség-nek.

Az Alice-t megformáló Margarete
Krook arca szigorúságot, keménységet,
sőt gyűlöletre való hajlamot érzékeltet. A
színésznő azonban kitűnően tud ma-
gatartást váltani; szemei ragyognak-fény-
lenek akkor, amikor Kurtot „csábítja" el,
s amikor a vele eltöltendő estéről, a

színházlátogatásról van szó. Ám maga-
tartásával, hangszínével és szemvillaná-
saival azt is kifejezi, hogy a vártoronyból
való kiszabadulása egyben a Kapitány
kompromittálása lenne; vagyis a közöttük
lévő harc egyik etapja. Amikor pedig
Kurt megriad Alice elszántságától, férje
elleni akciójától, és kezet emel rá,
Margarete Krook alakja egyszerre
jéghideggé, ellentmondást nem tűrő erő-
vé válik, kinek parancsszavát - „Térd-re!"
- okvetlenül teljesíteni kell. Ezzel a
jelenettel természetesen ugyancsak a férfi
és a nő egymás fölötti hatalomért folyó
harca demonstrálódik. A harc köztük sem
hoz valamelyik fél számára vég-leges
győzelmet.

Még akkor sem, ha Kurt az akarat
nélküli strindbergi hősök közül való. A
Kurtot játszó Jan Blomberg arca lágy,
puha és gyöngéd lélekre valló; s ezt tö-
kéletesen hordozza Kurtnak az általa
megvalósított magatartása, jelleme is.
Tehát a küllem és a magatartás együtt
jeleníti meg a Kapitánynak róla való vé-
leményét, miszerint nem férfi, mert ha

tudott volna férfiként küzdeni, nem vet-te
volna el tőle a gyermekeket felesége,
pontosabban - hiszen felesége a Kapitány
hatására cselekedett így - a Kapitány,
azokban a régebbi időkben. De Jan
Blomberg nagyszerű színészi kvalitásaira
- és nyilván a rendező kitűnő sze-
repértelmezésére is - vall, hogy Kurt
puhány, hajlítható, harcra képtelen benső
világát abban a jelenetben mutatja meg
nagyon határozottan, amelyikben épp az
ellenkezőjét lehetne: amikor karjaiba
kapja és megcsókolja Alice-t, s ki-jelenti,
majd megmutatja az asszonynak, ki ő
valójában. A puhány ember akar itt valami
tőle szokatlant, hozzá nem illőt, neki nem
sikerülhetőt, s ezt Jan Blomberg gesztusai,
puhányságát pillanatnyilag kompenzáló
erőszakossága, s az a zavartság jelzi,
amellyel nem ismer egészen ő sem
magára.

Keve Hjelm kinézete, bozontos szem-
öldöke, kusza, rövid, csapzott haja épp-
úgy igazolja a Kapitányról elmondottakat
- olyan, mint egy erdei manó - mint az
általa megmutatott általános magatartása.
Igazán pompásak a Kapitány egyéniségét
kifejező apró eszközei: a pattintva
cuppogatás, a néha csoszogó, néha peckes
járás, az állandóan figyelő-leső
szemvillanások. Az általános maga-
tartással együtt ezek jelenítik meg a fele-
sége elleni harcot kíméletlenül folytató,
ravasz, önsajnáltató és erőszakos jellemet.
Harcának legfőbb lépése, hogy a városból
hazajőve azt mondja: elájulásai,
öntudatvesztései ellenére hosszú életet
jósolt neki az orvos; hogy Kurttal közli:
fiát saját parancsnoksága alá rendelte,
Alice-zal pedig azt, hogy beadta ellene a
válókeresetet. Alice és Kurt erre való
válaszként jelentik föl őt sikkasztásban
való közreműködésért. A néző ekkor még
nem tudja, hogy a Kapitány ravaszkodik
vagy hazudik. Es azért hátborzongatóan
nagyszerű ez a jelenet, amelyben ezeket a
később hazugságnak bizonyuló közléseket
megteszi. Dísz-egyenruhában, egyenes
derékkal ül a szín közepén a nézőtér felé
fordulva, kezei a kard markolatán. Csak
szeme sarkából és néha villan tekintete a
bal oldali kanapé felé, ahol Alice és Kurt
ülnek.

A svéd színjátszásra is jellemző, hogy a
színészi megoldások mindig és kizárólag a
partner által eljátszott alaknak hordoznak
jelentéseket, és ezen keresztül a nézőknek,
és nem közvetlenül a nézőknek, a partner
megkerülésével. Nos, Keve Hjelm ebben a
jelenetben egy pillanatra sem, egyetlen
rezdüléssel sem jel-

Margarete Krook (Alice) és Jan Blomberg (Kurt) a Svéd Királyi Színház Haláltánc-előadásában
(MTI-fotó - Benkő Imre felv.)



világszínház
zi, hogy alakja hazudik. És milyen pom-
pás, ahogyan később, amikor már a harc
állása így kívánja, a valóságot közli
egészségi állapotára vonatkozóan; és
ahogyan röviden kiejtett szavakkal, inkább
csak tagadó, gyors fejrázással válaszolja
Kurt kérdéseire, hogy a másik két közlés
sem volt igaz. Ezt a két jelenetet azért
emeltük ki ebből a tökéletes alakításból,
hogy érzékeltessük, ez a ki-váló színész
egyáltalán nem köti össze külön, csak a
nézőknek szóló jelekkel ezt a két jelenetet;
és hogy valamiképp éreztessük, éppen
ezzel jellemzi igen nagy mélységekig a
Kapitány „vámpírtermészetét", harcának
kíméletlenségét és a harcban való taktikai
jártassága tökéletességét.

A Svéd Királyi Drámai Színház elő-
adásának nem volt egyetlen laza vagy nem
abszolút tökéletes átéltséggel meg-jelenő
pillanata sem. A színészek maradéktalanul
és minden pillanatban átélték alakjaikat. S
ez kétségkívül szokatlan a magyar
nézőknek. Nálunk igen sok az olyan
előadás vagy azon belül egy-egy alakítás,
amelynek során az alakot csak részben élik
át. Más részletekben az adott alakot játszó
színész a nézőkkel közvetlenül közöl
jelentéseket alakjáról; olyanokat,
amelyeket a partner által játszott alaknak
nem szabad észrevennie. Például azt, hogy
alakja most hazudik. Az előadások és/vagy
az alakítások ezáltal kétségkívül „több
csatornások", tán színesebbek, de ugyan-
akkor egyszerűbbek is. Hiszen nem kell
teljesen átélni és ezért nem kell minden
pillanatra vonatkozóan megkeresni a
próbákon, majd az előadáson fel- és
megmutatni a karakterhez illő, annak
megfelelő magatartásjegyeket, gesztuso-
kat, hanghordozást. Elég csak az adott
részlet jelentését közölni. A közönséggel
közvetlenül - a partner által játszott alak
kihagyásával - jelentéseket közlő színészi
megoldások esetében inkább a színész
kerül előtérbe és kevésbé alak-ja; s az ő
tehetségére-teljesítményére figyelünk.
Ezért minden egyes, a legkisebb szerepet
is tökéletes és minden részletben
megvalósuló átéltséggel meg-formáló
előadásoktól lényegében elszoktunk. A mi
előadásaink megoldásai a színészi tehetség
és/vagy csillogás meg-mutatása mellett
véleményeket, ítéleteket vagy
életjelenségeket közölnek, de néha - ezek
a nézőknek közvetlenül szóló jelentések -
megismétlik a z alak helyzetének
ismérveit. A néző az alak helyzetéből és
szavaiból rendszerint tud-

ja, hogy az alak most képmutató vagy
hazudik stb., s ha ebben az esetben a szí-
nész ezt külön a tudtára is adja a köz-
vetlenül és csak neki szóló jelentések-kel,
a jelentés, az ismérv megkétszereződik.
Nálunk talán a színészi játékosságot is ez
a fajta megoldás jelenti.

A Svéd Királyi Drámai Színház színé-
szeinek játékossága az alak tökéletes át-
éltségből való megformálását jelenti, s így
az alak karakteréből ered vagy ah-hoz
tartozik. A színpad minden eleme között
ezen a réven jön létre tökéletes összhang.
Az ő összhangjuk nem jellemezhető a mi
divatos szavunkkal, ez nem
„csapatmunka". A „csapatmunka" a mi
gyakorlatunkban azt jelenti, hogy minden
színész úgy játszik, miszerint
megoldásának minden eleme az előadás
,közlését", „üzenetét" hordozza, avagy
abból egy-egy részletet. Számunkra ez a
határozottan és külön megjelenő üzenet,
mondanivaló jelenti talán a szín-házat is,
míg a másikfajta általában csak
drámainterpretációnak minősül. A svédek
gyakorlatában a „csapatmunka" arra
vonatkozik, hogy a színészi megoldások
mindegyike a színpadi műalkotásban
megjelenő életnek a részévé váljon, és
mint színpadi műalkotásbeli élet legyen
összeépült és összehangolt. Nálunk a
színész gyakran nem az alakja által a
műbeli életben elfoglalt helyével,
jellemével és így kialakuló jelentésekkel
közöl; a svédeknél - ebben az előadásban
- az alak átéltséggel való megformálásával
a műbeli jellem és helyzet hordozza,
fejezi ki a maga mondanivaló-ját,
közlését. Ezáltal, ha önmagától - jó
értelemben értve - aktualizálódik vala-mi,
hát aktualizálódik; egyébként nem.
Nálunk nemcsak a megkettőzött jelen-
tések tartoznak a nézőknek közvetlenül
szóló jelentések közé, hanem azok a szí-
nészi vagy rendezői megoldások is,
amelyekkel ismét jó értelemben - ak-
tualizálják az adott művet.

Ha ez az előadás a magyar nézők és
kritikusok egy részének nem tetszett,
avagy esetleg unalmasnak találta, talán
éppen a mi színjátékstílusunktól való
különbözősége miatt érezte így. A szo-
katlan miatt. Mert azért ez az előadás ön-
magában egyáltalán nem volt sem unal-
mas, sem egyazon hőfokon lévő. Nem
azonos szinten folyt itt a gyűlölet és a
szerelem vezérelte harc; voltak itt csen-
desebb részletek, valamint magatartás-és
tempóváltások is. Csak egy volt mindig
egyazonos szinten : a tökéletes át-éltség és
az ezen a réven való közlés.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A Tóték lasiban

Kevés exportálható drámánk közül a Tóték
a z , amely a Macskajátékkal karöltve
bejárta Európa és a világ színpadait.
Molnár Ferenc óta Örkény István az első
magyar drámaíró, akit jegyeznek
külföldön. A Tóték Romániában sem is-
meretlen. A bukaresti Nottara Színház
néhány éve vendégszerepelt vele nálunk,
idén pedig több városban is bemutatták.
(A temesvári előadásról lásd külön cik-
künket.)

Iasiban, a Vasile Alecsandri Nemzeti
Színházban - amelynek épületét ugyanaz a
Fellner és Helmer tervezte, mint a
temesvári színházét - magyar vendég-
rendező, Beke Sándor állította színpad-ra
Örkény István művét. Feladata nem volt
könnyű, hiszen ez a fajta groteszk stílus
meglehetősen ismeretlen a román
színházművészetben. Noha a huszadik
századi abszurd törekvéseket jól ismerik -
a román dráma mindig is kicsit a francia
szellem bűvkörében fejlődött -, és saját
drámaíróiktól sem idegen. (Paul Everac
műveit nálunk is játszották, és hogy
Caragiale humorának mélyén menynyi
abszurditás lapul, arra épp a Pesti Szín-ház
Farsang-előadása a példa.) Örkény
azonban a nyugat-európai abszurddal
szemben sajátosan magyar groteszket te-
remtett, amely elveti a világ a priori értel-
metlenségének elméletét. Az örkényi gro-
teszk mélységesen humanista: hisz az ér-
telmes emberi cselekvésben, az abszurd
helyzetek megváltoztathatóságában. A
„tudatossá téve gyógyítani" elv művé-
szetének kulcsfogalma: a világ abszurd
jelenségeivel az értelem gyógyító sugarát
helyezi szembe.

A Tóték tulajdonképpen az első hazai
groteszk drámánk. A darab úgy épül föl,
mint egy groteszk kálvária: a megalázás-
nak stációi vannak, amelyek során meg-
csúfolódnak az emberi személyiség és
szabadság alapvető jogai. Valójában olyan
kevés, amit a Tót-féle kisember akar: az
alváshoz, az ásításhoz, a nyújtózkodáshoz,
a kiegyenesedéshez való jog. Mindezt
azonban a kor nem teszi lehetővé számára.
Az isten háta mögötti falu idillikus
békéjébe, ebbe a háborútól távoli világba
érkezik meg Tóték kato-


