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A Strindberg-dosszié

Nem az első eset színházi életünkben:
élményt áhító, izgatott érdeklődés előzi meg
egy régóta, esetleg soha nem játszott szerző
vagy mű előadását - aztán a bemutató
lezajlik és nem dönt el semmit. Nincs hangos
bukás, szenvedélyes viták sem lángolnak fel,
csak épp a várva várt találkozás fakul egy
színházi estévé a sok közül. Pedig az ilyen
bemutatóknak tárgyalásokra kellene
emlékeztetniök, amelyeken szerző (illetve
mű), előadó együttes és közönség elvá-
laszthatatlan háromsága méretik meg a kor-
szerű színjátszás ítélőszéke előtt; ehelyett
langyos beszélgetés alakul ki, amely nem
torkollhat ítéletbe. Igy volt ez például az
ókori tragikusok vagy O'Casey, Sartre,
Dürrenmatt nem egy, izgalmasnak ígérkező
drámája esetében, és így történt most,
Strindberg Haláltáncának Pesti színházi
bemutatója alkalmából is.

Pedig a „Strindberg-dosszié" tárgyalása
különösen érdekesnek ígérkezett. Strind-
berget a felszabadulás óta nem játszották
nálunk; sajátos ellentmondás feszült e tény
és az utóbbi évek során világszerte fellán-
goló Strindberg-kultusz között. Eugene
O'Neilltől Tennessee Williamsen át Edward
Albee-ig rá hivatkozik az egész modern
amerikai dráma; elődjének vallja Sartre, aki
a Zárt tárgyalásban tömören megfogalmazta
a Strindberg műveiből sugárzó gondolatot:
„A pokol - a többi ember", és köztudott,
mennyit köszönhet a „sátáni viking-nek" -
így nevezték a maga korában Európa-szerte -
az abszurd dráma, amelynek egyik fő témája
a mindennapi kapcsolatok banalitása mögött
rejlő meg nem értés, el-idegenedés. A
Strindberg-hatás tudatosodásával
párhuzamosan mindenfelé egymást érik a
Strindberg-reprízek is, és ezek között épp a
Haláltánc az egyik listavezető. Az utóbbi
időben rendezte többek között

Jean Vilar, Glen Byam Shaw és Erwin
Piscator, és műsorra tűzték már a cseh, a
lengyel és a jugoszláv színházak is. Indokolt
volt hát, hogy a Strindberg-dossziét előbb-
utóbb nálunk is felnyissák.

Úgyanakkor a bemutatót megelőző ér-
deklődés egyik forrása éppen a periratok
ismerete volt. Ha sok szólt is Strindberg
mellett - drámáinak klasszikus tömörsége,
iskolában tanítható, óramű biztonságú szer-
kezete és dialógustechnikája, fojtott, lidérc-
nyomásos atmoszférája -, a kérdés ismerői
tudták: Strindberg problematikus szerző.
Közhelyszerűen emlegetett nőgyűlölete mö-
gött szemléleti problémák húzódnak meg, a
nemek harcának abszolutizálására való haj-
lam, a lelki szadizmusnak és mazochiz mus-
nak az a már-már öncélúnak ható kultusza,
amely miatt prófétájának tekinti a Nyugaton
ma oly divatos „kegyetlen színház" is.
Emellett konfliktusainak időnként a melo-
drámát súroló kiélezettsége, a naturalista
romantikának egyes, a szecessziótól is át-
lengett túlzásai a modern színpadon köny-
nyen válhatnak visszássá. (Már az 1942-es,
Somlay Artúr-féle magyar felújítás kritikusa
is a moziba tanácsolta el a főpróba kö-
zönségét: ott még többet lehet nevetni.)

A Pesti Színház bemutatójának eredmé-
nyét tulajdonképpen csak az előadás első
fele, a Haláltánc című dráma első része
alapján volna érdemes taglalni; mű is, elő-
adás is ebben a szakaszban kínál az elemzés
számára érveket és ellenérveket. A második
rész fölött okosabb lenne elsiklani, hiszen
nyilvánvaló, hogy ezt Strindberg egy gyenge
pillanatában írta, állítólag azért, mert
megbecsült német fordítója az első részt túl
erőszakosnak találta. Ihletettség nélküli
előadásáért a művészeket sem érheti gáncs:
ezt a sápatag toldalékot, amely kibillenti
egyensúlyából a két főszereplő pompás jel-
lemrajzát és egymáshoz való viszonyuknak
mesterien felépített betonszerkezetét, amely
Augier és Dumas fils társalgási drámáinak
legüresebb sablonjait elegyíti cukrozott új-
romantikus idillel, aligha lehetett volna
másként, jobban eljátszani. Edgar és Alice
az első részben zseniális összehangoltság-
ban járják a haláltánc figuráit, a második
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részben azonban a két szerep két erőtlen
szólószámmá apad; a kapitányból és fele-
ségéből, ebből az egymáshoz láncolt hús-vér
emberpárból, akiknek egyetlen mozdulata
sem képzelhető el a másik ihletése és
reagálása nélkül, kontaktus nélküli ördög és
angyal lesz, akiket csak a cselekmény me-
chanikus önkénye mozgat.

A második rész bemutatásával a színház
eleve meghiúsította az ítélet kimondásának
lehetőségét, hiszen a közönség a két részt
egyetlen színházi élményként fogadja be, és
ha az első rész talán Strindberg javára
billenti is a mérleget, a két rész együtt akkor
sem nőhetett volna perdöntő sikerré.

Szóljunk tehát a továbbiakban külön az
első részről, mint Strindberg további hazai
pályafutásának szempontjából az egyedül
mértékadóról. Meg kell állapítanunk:
Strindberg ebben sem nyert csatát. Ami eleve
problematikusnak tűnt: világának hermetikus
zártsága idegenszerűnek, áthidalhatatlanul
távolinak tetszett, a helyzetek és párbeszédek
kiélezettsége pedig az össze-tett tragikumból
nem egyszer billent át szimpla komikumba.
De vajon egyedül Strindberg hibájából
történt-e így?

Több kritikában a laikus olvasó szemét is
megüti egy furcsa kettősség. Míg szerzőik
egyfelől dicsérik Horvai István rendezői
koncepcióját, amely - modernizálva a dráma
hangvételét - feloldotta a sötét tragikumot és
a könnyed irónia, sőt, a komikum felé terelte,
másfelől külön bekezdésben megállapítják,
hogy ez a hangvétel a nézőt dezorientálja,
vegyes hatást kelt benne. Holott a rendezői
koncepció értéke elválaszthatatlan a
közönségre tett hatásától.

Helyes volt-e tehát Strindberget ilyen
módon modernizálni? Véleményünk szerint
nem. A hangsúlyok természetesen koronként
változhatnak, és így jogosult és korszerű
lehet, ha a tragédiák tolmácsolásában
ironikus, tragikomikus vagy groteszk
felhangokat pendítünk meg (korunk sajátja,
hogy a tragédiákat éppenséggel csak pers-
pektíváik ilyen meghosszabbításával érzi
megrendítőnek és teljesnek). Ám az alap-
hangot megváltoztatni nem annyit jelent,

hogy vitánk van az adott műalkotással, ha-
nem egyszerűen azt, hogy nem hiszünk
benne. Strindberg Haláltánca par excellence

tragédia; ha nem tragédiának játsszák, akkor
fölösleges színre vinni. Anélkül, hogy a két
mű értéke közé egyenlőségjelet tennénk,
hadd jegyezzük meg: senkinek sem jutna
eszébe Hamletet a színpadon négy-kézlábra
állítani. Alice és Edgar az eszmélés egy
pillanatában négykézláb áll. Strindberg
instrukciója e helyütt: „Alice térdre hullik".
Ha Alice-tól elvitatjuk e póz jogát, Edgartól
pedig azt, hogy eközben egyenesen álljon,
akkor színpadot sem érdemel-nek.

A Haláltánc első részével, a benne tükrö-
ződő szemlélettel és az alkalmazott eszkö-
zökkel természetesen lehet vitázni. Mind-
amellett az egyensúly a magánjellegű férfi-
nő tragédia és a tragédia társadalmi beágya-
zottsága között itt épebb, mint az író számos
más művében. A századeleji közönség,
soraiban Németország és Ausztria haladó
fiatalságával, a két szereplő poklába a pol-
gári házasság és ezen túl az egész polgári
életforma csődjét, fojtott, kiúttalan zártságát
látta bele. Ugyanakkor - bizonygatni is
fölösleges - a Haláltánc persze nem tézis-
dráma. Hőseinek sorsa nemcsak az adott kor
és környezet elé tart tükröt; benne magára
ismerhet a múlt, a jelen és a jövő minden
olyan emberpárja, akik együtt főnek egy
eleve vagy a későbbiekben elhibázott, egész
életüket eltorzító kapcsolat katlanjában.
Mindamellett, már csak a Nyugaton
felvirágzó Strindberg-kultusz egyoldalúsá-
gának korrekciója érdekében sem árt utalni
rá: Edgar és Alice maga zárta magát a ket-
recbe, de hogy ki ne törhessenek, arra egy
egész társadalom is vigyáz. Mintha ezt jel-
képezné a szobájuk előtt fel-alá járkáló őr,
akiről Strindberg instrukciója szól, bár az
előadásnak - a rendezői koncepció értelmé-
ben - sajnálatosan nem volt szüksége rá.

A rendező mihelyt feltámasztotta, már le
is járatta az írót. A félresikerült életű, tár-
sadalmilag is csődöt mondott katonatiszt és a
hajdani tehetségtelen színésznő, jelenleg
férjének kiszolgáltatott asszony (és ezen túl
az össze nem illő férfi és nő) monumentális



párviadala helyett a színpadon két bogaras
kispolgár piszkos, kisszerű acsarkodása zaj-
lik. Bármily távolinak és túlhaladottnak
tűnnek is a mű egyes koncepcionális és
formai vonatkozásai, tompításuk, elfogad-
tatásuk, korszerűvé hangolásuk útja nem a
komikumba való transzponálás lett volna,
hanem a modern játékstílus legjellemzőbb
vonása: az egyszerűség.

Hadd hivatkozzam ismét magára a drá-
mára. A rendezés Edgar és Alice együttélé-
sét az első pillanattól kezdve az elviselhe-
tetlenség forrpontján mutatja be és mind-
végig ezen a szinten is tartja; ez az állandó
maximális hőfok már önmagában is komikus
hatást kelt. A dráma szövedéke azonban
sokkal bonyolultabb ennél. A robbanások
feszültségtől vibráló fegyverszüneti
időszakokkal, a fásult-fájdalmas rezignáció
perceivel, sőt, bármily különösen hangzik is,
hajdani szebb emlékekből táplálkozó, elve-
télt közeledési kísérletekkel váltakoznak, és
nem hiányoznak a tisztultabb mérlegelés, a
pokolból való kitekintés villanásai sem.
Edgar egy világos pillanatában elpanaszol-
ja: azért él így, mert hasztalan keresett ön-
magán kívül valamilyen szilárd támaszpon-
tot. Ezeket a részeket azonban az előadott
szövegből vagy kihúzták vagy megfosztot-
ták őket hangsúlyuktól.

A rendezői koncepcióval való vitának
szükségképp ki kell terjednie a koncepciót
tiszteletben tartó színészi játékra is. Ez a
játék, minden kitűnő részletmegoldása, két
nagy színészegyéniség félreismerhetetlen
jegyét hordozó szuggesztív pillanatai elle-
nére, két okból sem lehet meggyőző. Először
is Básti Lajos és Sulyok Mária is többé vagy
kevésbé beleilleszkednek az említett
rendezői koncepcióba, és tetejébe ennek so-
rán más-más eszközöket alkalmaznak. El-
lentétes stílusban játszanak, és így eleve
megvalósíthatatlan a tragédia alapfeltétele: a
két hősnek a gyűlölködésben kiteljesedő,
sziámi ikrekként való összenőttsége, minden
megnyilvánulásuk ellentmondásos össz-
játéka.

Sulyok Mária mint Alice végig egyazon
hőfokon lángol, gonoszsága oly monumen-
tálisan romantizált, hogy egyenesen elébe

megy a melodramatikus buktatóknak. Első
replikája - melyhez az író instrukciója:
„közönyösen, de kihívás nélkül" - már
„hozza" mindazt, aminek csak fokozatosan,
árnyalatonként kellene kibontakoznia. A
szerep emberi hangjait is - a szabadulni
vágyástól a férje iránti bizonyos becsülésig -
áthangszereli az embertelen gyűlölködés
régióiba, és így az asszony tragikumát sem
tudja közvetíteni a nézőkhöz.

Básti Lajos alakítása már sokkal hűsé-
gesebb Strindberghez; Edgarja gonoszsá-
gában is emberi, ragyogó realista aprómun-
kával, finoman megoldott váltásokkal és át-
menetekkel bontja ki előttünk a hős komplex
képmását. Sulyok Mária játékának túl-
hevített egzaltációja elképzelhetetlenné teszi,
hogy ez az emberpár nem huszonöt évet, de
egy napot is kibírt volna ebben a légkörben;
Básti Lajos hitelesen éli a kapitány egy
napját, úgy, hogy játéka nyomán a huszonöt
év képe is kikerekedik előttünk. Ő hiteti el a
nézővel, hogy ennek az együtt-élésnek
hétköznapjai, viszonylagos nyugalmi
szakaszai is vannak, és partnerével el-
lentétben a játék elején is érzékelteti, hogy a
házaspár szándéka szerint a mai este nem
ígérkezik rosszabbnak a többinél; Kurt
megérkezése, illetve a halállal terhes szív-
roham hevíti fokozatosan forrpontig azokat a
sötét szenvedélyeket, amelyek a szélcsendes
időszakokban is ott leskelnek a két
egymáshoz bilincselt ember lelkében. Básti
Lajos játéka tehát sok mozzanatában túl-
mutat a rendezői koncepción, ugyanakkor
azonban, amikor épp a realista ötvösművé-
szet naturalista túlrészletezésbe csap át,
továbbá egyes megoldások szándékolt ko-
mikumával, az alak dimenzióinak szűkíté-
sével mégiscsak beleilleszkedik abba. (Básti
ezt is remekül, érett művészete különleges
varázsával oldja meg, alakítása lenyűgöző
látvány, csak éppen nem a teljes és ezért
nem az igazi Edgart alakítja.)

A színpad ezúttal nem mondott ki egy-
értelmű ítéletet az író perében; a Strindberg-
dossziét egyelőre félre kell tenni, a tárgyalás
- a bizonyítási anyag kiegészítése céljából -
elnapoltatik.




