
ennek a tér, a színészi intenzitás az első
pillanattól kezdve ellentmond. Itt A A
szavai nem jelenthetnek igazi kiszaba-
dulási, hazameneteli esélyt XX-nek.
Mindkettejük vágyálmai szólnak Holl
kopogós, érzelemmentes mondataiban.
Kovács XX-éről nem tudni, alszik-e vagy
csak tetteti az alvást, esetleg ébren, szót-
lanul hallgatja AA vigasztaló szavait arról,
hogy hazamegy, s nem lesz rab sem ő, sem
a gyerekei.

Az előadás nem ad határozott és főleg
megnyugtató választ a darabban feltett
kérdésekre, a válaszadás a néző dolga is,
hiszen a kiélezett kérdések a néző kérdései
is egyben.

Ismét rendkívül erőteljes, felkavaró
előadás született a Szobaszínházban.
Árkosi Árpád darabértelmezése konzek-
vens, még akkor is, ha bizonyos hang-
súlyáthelyezések, megoldások a koncep-
ción belül vitathatók. Az előadást és a
rendezői elképzelést gyengíti, hogy AA
figuráját kissé patologikusra formálták, s a
darab gondolatainak általános érvényét
szűkíti, hogy a rendező - az írói szándéktól
eltérően - felerősítette a figurák lengyel
voltára utaló momentumokat (lengyel
vodkásüveg, lengyel himnusz, XX balta
helyett feszülettel akarja agyoncsapni AA-t
stb.).

A térképzésből adódó konzekvenciákat
sem gondolták mindig végig. A naturalista
hűségű szobaberendezés minden részlet
funkcionális és a szöveggel szinkronban
lévő hitelességét követeli meg. Ha Kovács
Lajos úgy önti le Hollt, hogy a v íz a
közelben ülőkre spriccel, ha fő a teavíz, ha
minden az, ami a valóságban, akkor nem
engedhető meg az - a darabban nem is
szerepel! -, hogy XX részegségében a
nézők mellett álló vödör-nél illusztrálja a
hányást (félreértés ne essék, nem a
fnziológiai folyamatot hiányolom, épp
ellenkezőleg, az ötletet nem tartom
ideillőnek), s nem lehet vodkát inni, ha a
szövegben konyak hangzik el, és így
tovább.

Az sem hallgatható el, hogy a kétórás
előadásnak nem minden része egyformán
intenzív, s a pénzösszetépést követő fo-
lyamatok és váltások erőtlenebbek, el-
sietettebbek, mint az azt megelőzőek, s a
befejező monológ egyértelmű értelmezése
is elmarad.

De ezek a megjegyzések sem módosí-
tanak azon, hogy két kivételesen erős,
meggyőző és hiteles alakítás született. A
darab áthangolásából adódik, hogy Kovács
Lajosra jutnak a nagyobb terhek, s ő azzal
az érzékeny azonosulási

képességgel, amelynek kiemelkedő példája
volt például a Moier-szerepe is, oldotta
meg ezt a feladatot. Mindig veszélyes, ha
egy színész a fizikai adottságai-hoz,
alkatához nagyon közeli figurát ját--szik,
mert könnyen megelégedhet a csak a külső
jegyekből építkező szerepformálással.
Kovács Lajost is fenyegethette volna ez a
veszély, de az ő alakításának éppen az a
legfőbb erénye, hogy legtöbbször sikerült
XX lényének legmélyére ásnia a
színésznek, a színész és a figura fizikai
alkata között létrejön az ilyen ala-
kításoknál nélkülözhetetlen distancia.
Váltásai kitűnőek, a legemlékezetesebb
azokban az epizódokban, amelyekben fö-
lénybe kerül AA-val szemben. E fölény-
ben agresszivitás, a józan ész diadala, az
okosabbon kifogók öröme s a bizonyta-
lanság, hogy társa mikor fordítja ismét
ellene az érveket, együtt és egyszerre
jelenik meg.

Nagy öröm látni, hogy Holl István
milyen koncentráltan, erőteljesen és ér-
zékenyen formálja meg AA-t . Számára
jutott a kevésbé látványos, ámde össze-
tettebb feladat. Ebben az előadásban AA
válsága háttérbe szorul, inkább csak ér-
zékeltetnie kell a színésznek, s elsősorban
az XX életében bekövetkező változások
kiváltójának, előidézőjének, kata-
lizátorának kell lennie. Holl István példás
fegyelemmel és ökonómiával építi fel a
bonyolult figurát. Kitörései - melyek az
előadás egészében túlzottnak tűnnek -
önmagukban sokkoló erejűek, ugyanakkor
finom férfilíra hangján szólal meg, ha nagy
ritkán a múltjáról beszél. Alakításában a
rejtőzködés, a vissza-fogottság, az
önfegyelem dominál, mindig többet sejtet,
mint amennyit kimond, megmutat.

Antal Csaba díszlet-szobaterve egészé-
ben is, részleteiben is illúziókeltő, a ter-
vező megoldotta azt, hogy a más színpadi
formára érvényes mrozeki instrukciók
ebben a közegben is igazolódnak. Jelmezei
már nem ennyire találóak, AA bordó
garbója és házikabátja nem szerencsés, és
a kellékvilág sem minden szemponthól
átgondolt. A vodkásüveg-probléma ellen-
példája az az igyekezet, ahogy a külvilág
érzékeltetésére francia tárgyi világot pró-
bál a tervező és a rendező teremteni, de ez
éppen úgy szűkíti a darab érvényességét,
mint a lengyel utalások.

Slawomir Mrozek: Emigránsok (szolnoki
Szobaszínház)

Fordítatta: Balogh Géza. Díszlet- és jelmez-
tervező: Antal Csaba. Rendezte: Árkosi Árpád.

Szereplők: Holl István, Kovács Lajos.

GY. P.

„Farkasok órája"

A tribádok éjszakája Kaposváron

Ha az emberi szabadságért folytatott küz-
delem kényszerből ugyan, de mindössze a
nemek viszonyának területére korláto-
zódik, akkor elkerülhetetlen, h o g y a
veszteség kettős ne legyen: férfiak és nők
viszonyából így elveszhet a szerelem, a
szexualitás öröme, e képesség súlyának-
terhének természetes elviselésével együtt
talán a szabadság megteremtésének - ál-
talános - lehetősége is.

A nemek modern háborúját centrumba
állító művet, Per Olov Enquist A t r ibádok

éjszakáját a kaposvári Csiky Gergely
Színház stúdióelőadásán ezúttal Máté
Gábor rendezte. Enquist lassan nem-
zetközi hírre szert tevő művét Magyar-
országon az elmúlt években kétszer is
játszották, először Miskolcon, utóbb Pes-
ten a Várszínházban.

Ez az előadás Kaposváron a színpadon
zajlik. A közönség tehát ezúttal ott ül,
ahol egyébként színészei állni szoktak, s
amikor lassan felbúzódik a vasfüggöny,
velünk szemben az elhagyott és üres né-
zőtér félhomálya tűnik fel: a leborított
széksorok között egy sötét férfi (Strind-
berg) üldögél, és lassan elindul felénk.
Máté Gábor azzal, hogy nézőt és színészt
egyaránt felvitt a színpadra, megszüntette a
nézőtér és játszóhely konvencionális ha-
tárát, amint erre utalt a fenti kezdettel is.
Így az előadás lényegi kérdése az a már-
már nyomasztó fizikai közelség, amely
színész és néző között ezen a késő estén
létrejön. E döntés elkerülhetetlenül sze-
mélyessé teszi az előadást, és szinte le-
hetetleníti az üres játékot, a konvenció
szerinti játékmódot: a közelség ezen fo-
kán a színész érzéki realitása, a velünk
szemben álló személyessége már önma-
gában véve is kihívás. Mindez természe-
tesen az átlagosnál nagyobb terhet ró a
színészekre is, amint az átlagosnál na-
gyobb szerephez juttatja a közönséget,
hiszen egy-egy váratlan, heves vagy csak
egy kicsit ellenséges reakció azonnal be-
épül az előadásba. A rivalda megszünte-
tésével tehát a rendező vállalja, hogy ját-
szók és nézők ilyeténképp alakított vi-
szonyának megfelelően szinte minden
előadás más-más hangnemben adható és
adandó elő.



Máté rendezőként is autonóm értel-
mezéssel lép elő, és e három ember harcára
korlátozódó mű nem egy lehetőségét a
maximumig kihasználja, sőt esetenként túl
is juttatja az előadást azon. Egy a
színészekre elkerülhetetlenül az átlagosnál
jóval nagyobb terhet rovó elő-adás esetén
igen fontos, hogy a rendező egyébként
ugyanazon társulat gyakorló színésze ,
hiszen nyilván máskép p érvényesíti
elvárásait, építi ki viszonyait színészeivel.
Úgy hiszem, ennek a különös helyzetnek
majd minden előnyét élvezhetjük ezen az
előadáson.

Enquist kamaradarabjában a tizenki-
lencedik századi irodalom mitikus hőse,
Strindberg, színésznő felesége, Siri, és
annak leszbikus szerelme, Marie állanak
egymással szemben, A z erősebb című mű-
nek, e hármójuk viszonyát oly különösen
átértelmező darabnak a próbáján. Itt kell
hogy szembesüljenek életük végleges el-
rontottságával, a próba éjjele egyben utol-
só közös együttlétük is. E három embert
gyilkos indulatok fűtik, s bár igencsak
kemény kötelékek, valódi érdekek kötik
őket össze, még sincs már lehetőségük
arra, hogy útjaik közösek maradhassa-nak.
Mindazt egymás között kell elintézniük,
aminek végrehajtására egyébként a
világban már nem nyílik mód. És mind-azt
a másikon kérik számon, amit saját maguk
képtelenek voltak realizálni. E három
ember úgy érzi, halálosan sebzett, ám
gyötrelmeik, a nemi szerepekkel való
kínlódásaik valójában mást takarnak : az
emberi méltóság és autonómia lehetetlen-
né válását, személyiségük szabad kibon-
takozásának megsemmisülését. Strindberg
értelmetlen bosszúra éhes saját te-hetetlen
gőgje okán, hiszen mint férfi vált
nevetségessé, feleségét egy nő szerette el.
Számára történetük szimbolikus, nem egy
a szerelmi háromszögek közül, hanem
általános és kikerülhetetlen
következménye mindannak a meg-
aláztatásnak és kiszolgáltatottságnak,
amely őket érte, és amellyel utóbb egy-
mást sújtották - mást nem tehetvén. Siri
von Essen, a feleség: mélységesen csaló-
dott és kiégett. A szerződés, melyet hajdan
az emberi értékek tiszteletben tartásának
nevében Strindberggel megköthetett,
mindössze rossz üzletté degradálódott,
melyben már mindketten vesztes-nek érzik
magukat. Ugyanakkor ő még most is a
férfihoz kötődik, hiszen csak az ő
darabjának főszereplőjeként térhet-ne
vissza a színpadra, még ha hazugnak érzi
is a darabot. Elhagyhatta Strindberget mint
férjét, de mint színésznő még

most is csak belőle élhet meg. Úgy tűnik
tehát, hogy ő van kiszolgáltatva
Strindbergnek, ám az a tény, hogy a hár-
mójuk viszonyát mintegy átstilizáló mű
inkább csak vágyteljesítő hazugság,
mintsem más, jelentősen lecsökkenti az író
helyzeti előnyét. Az erősebb című mű-ben a
két nő a távollevő férfiba, a valóságban
azonban egymásba szerelmesek. A próba
folyamatából kiderül, hogy e szöveg a
strindbergi jelentésében játszhatatlan és
paródiává lesz. Siriben erősebb a hazugság
elleni tiltakozás, mint a színészlét iránti
vágy, akarva-akaratlan is inkább botrányt
csinál, mintsem eljátssza a saját életét
hazugul átstilizáló, őt ekként megalázó
művet. Önmagává, kényszer nélkül élő
nővé lehet, de csak a színészségről való
lemondás árán. Szabaddá lesz ugyan, de
azon az áron, hogy immáron ő sem akar
megfelelni az adott társadalom lehetséges
elvárásainak.

E centrumuk vesztett lények számára az
élet eltérő szférái összeolvadnak, minden
mondat minden réteget érint, minden
állítás egyben akaratlanul utalás, és a
célzások az ellenkező hatást is elérhetik. E
három ember viszonya túl sűrű ahhoz,
hogy a sértések és a viszontmegtorlások
elkerülhetők lennének. E helyzet
kulcsszereplője pedig a harmadik, a „dán
tribád", Marie. Máté rendezésé-nek és
főként darabértelmezésének legnagyobb
erénye az, hogy a belső egyen-
súlyszerkezet valódi arányait pontosan
látja és láttatja. Így aztán Marie nem
pusztán hallgatója férj és feleség egyre
gorombább indulatainak, hanem hallga-
tásában is aktív résztvevője, meghatáro-
zója az eseményeknek. (Valójában itt ő az
erősebb.) Az ő pozíciója ugyanis alap-
vetően eltér a többiekétől. Ő már nem
harcol, mindössze létével tiltakozik, élet-
formájával mutatva elfogadhatatlannak
azokat a kompromisszumokat, amelyeket
egyébként reákényszerítenének. Strind-
berg még elkeseredetten és reménytelenül,
de folytatja romboló utóvéd-munkáját, de
egyre világosabban érzékelhető, hogy a
felszíni Siriért folytatott küzdelem
valójában nem más, mint a Marie-val való
beszélgetés előli menekülés. Strindberg
tart Marie-tól, ő ugyanis már túl-jutott
mindazon, ami felé a másik kettő csak tart.
Mindaz, amit ő tud, az abszolút kívülállás,
legalább annyira ígéret, mint amennyire
fenyegetés, Marie illetve Strindberg
számára.

Marie kívülálló, leszbikus és alkoholista.
Ez utóbbi mindössze Strindberg szájából
hangozhat el vádként, Marie ezt

messze nem tagadja, ő úgy választotta az
alkoholt, ahogy az emberek nagy része ál-
talában egy másikat választ. Mindannak,
ami Strindberg és Siri között történik, ő
csupán annyiban részese, hogy Siri
küzdelmének épp ő a célja. Ám Máté
pontosan felismerte és érzékeltette, hogy a
két nő közötti szerelem nem megható
románc, az a világ, amelyet Marie Sirinek
ajánlhat, nem más, mint a világon-
kívüliség, és nem alkalmas az új életre,
mindössze csupán a vereség következ-
ményeinek enyhülettel teli elviselésére.

A, leszbikus szerelem társadalmon kívüli
életet követel meg, és épp ezért lehet
ürességében és reménytelenségében még
szabad. A Máté által megteremtett
dinamikus viszonyrendszer épp abban áll,
ahogy Strindberg és Marie egyre inkább
felismerik, Sirin keresztül voltaképp egy-
mással kell megharcolniuk. Ugyan szöveg
szerint Siri a főszereplő, de a fenti
értelemben vett Marie-értelmezés esetén
Marie és Strindberg hozzá fűződő viszo-
nya válik az előadás fő motívumává.

Hiszen ebben az esetben Marie az a nő,
aki Strindberg számára még partner
lehetne. Független és autonóm tehát,
csakhogy mindez részben annak a kö-
vetkezménye, hogy a nő leszbikus, ezzel
kerülvén ki abból az ördögi körből,
amelyben minduntalan az a veszély fe-
nyeget, hogy az egymásért való élet gya-
korlatilag egymás ellen való. Ugyanígy
igaz az is, hogy Marie számára Strindberg
az, aki társ lehetne, csakhogy férfi. Nem
pusztán szexuális értelemben, ha-nem
ennek minden társadalmi szerepből fakadó
kibírhatatlanságával együtt.

Érthető, hogy ennek az előadásnak miért
kulcskérdése Marie, akit Básti Juli alakít,
megdöbbentő hitelességgel, úgy hiszem, a
darab eredendő lehetőségein messze
túlmutató evokatív erővel.

Kopott, fekete kabátban lép be, festék
nélkül - a nézővel való ilyen közelség
esetén ez több mint meghökkentő -, nem
ápolatlan, de hangsúlyozottan egyszerű
hajjal, óvatosan, de nem tartva immáron
senkitől. Az egész alak szinte magáért
beszél, Básti egész jelenlétével azonnal
érzékelteti Marie auráját. E szín-padra nem
egy „alkoholista leszbikus" kétes
dicsfényében élő valaki lép be, ha-nem egy
megfogható ember. Egy valami-kori
„értelmiségi", valamikori társadalomban
élő ember, akinek minden lépé-se
helyzetének eltérő meghatározottságát
mutatja. Nem hiszem, hogy véletlen lenne
Básti egész habitusa, s az azt oly
feledhetetlenül szimbolizálni képes



kinőtt, kopott, fekete kabát. Az egész fi-
gura a századelő női emancipációjának
hőseit idézi, szinte feltűnően utal mind-ez
az első szüfrazsettekről készült korai
fényképekre. De ugyancsak felidézi ez a
jelmez a századelő orosz diáklányait is,
akik sehogy sem értették a finom nyugati
észjárást, és akik minduntalan elbotlottak
egy a maga civilizáltságában embertelenné
vált világ szokásrendszeré-nek
rejtelmeiben.

Básti nem ordít, s látszatra meg sem rez-
dül Strindberg újabb és újabb gyalázkodá-
sain, mindössze egy-egy hirtelenebb moz-
dulata árulja el sérülékenységét. Példaadó-
an pontos az a mozdulat, ahogy Básti az
összeomló Sirit játszó Lázár Katit magá-
hoz szorítja. Ez a mozdulata fölényé és a
tehetetlenségé. Az el- és befogadó ölelés
több réteget villant fel, és nem a leszbikus
érzékiség demonstrációjáról van szó. Egy-
részt egy férfi higgadtságával fogadja el a
menekülő mozdulatot, engedi magához
közel a már teljesen összetört nőt. Más-
részt -- és úgy hiszem, ez a lényeg - ez a
mozdulat szinte követhetetlen finomsággal
idézi fel az anya megnyugtató mozdulatát
is, és mindez valóban mellbevágó lesz,
hiszen Marie itt egy anyát ölel át gyerek-
ként, holott ő az, aki az anyaságra képtelen.

(Itt kell megemlítenem, hogy nem
pusztán üres utalásnak szántam a cikk
címében szereplő Bergman-idézetet. Úgy
hiszem, Bergman rendezői munkássága
nélkül Enquist darabja létre sem jöhetett
volna, bár közvetlen hatásokról nem na-
gyon beszélhetünk, a minőségi különb-
ségektől el is tekintve. Sokkal inkább a
bergmani képvilág sugárzó erejéről van
szó, egyrészt a szerző részéről, első-sorban
azonban a Básti játszotta figura esetében.
Az a világon túli elhagyatottság és
rendületlen higgadtság, amellyel Marie
átöleli Sirit, akarva-akaratlan fel-idézheti a
nézőben a Suttogások és sikolyok híres Pietá-
jelenetét, a haldokló és a dada
találkozásának képét. Am egyébként is ez
a hármas, a rémület éjszakájában való
csetlés-botlássá váló leszámolás, a
tehetetlen vergődés, amit látunk, mind-ez
némiképpen a Farkasok óráján fogant
rémület eredménye is.)

Emlékezetesen alakítja Jordán Tamás
Strindberget, kirobbanó indulattal és reális
félelemmel. Alakításának legegyértelműbb
vonása a sebezhetőség, amely át-üt az író
image-án és férj mivoltán egyaránt. A
sebezhetőség agressziót szül; Jordán
mindössze csak a darab végén, minden
esélyének lezárulásakor vált hangot, és
kezd el figyelni -- Marie-ra. S ek-

kor megint, mint az előadás alatt oly sok-
szor, a fizikai közelség ténye válik meg-
határozó fontosságúvá. Básti és Jordán az
asztalnál ülve szinte először a darab
folyamán - csendben, szinte gesztusok
nélkül beszélnek. A kínlódó átkozódás
helyén ekkor tűnik fel először Strindberg
arcán az értelem, és Jordán varázs-latosan
játssza cl (éli át) a fegyverletételből
következő enyhület perceit. Az igazi nagy
átváltozás tehát a darab végé-re marad:
Jordán másodpercek alatt gesztust,
tempót, magatartást vált. Ekkor láttatja
először a színész e figura teljes valóságát.
Ugyancsak itt kell kitérnem arra, hogy e
szinten mit eredményez a fizikai
közelségből eredő különös viszony játszó
és néző között. E ponton már a előadás
végére érkezett fáradt színész ül velünk
szemben. Strindberg kaparja elő utolsó
szivarkáját, de Jordán az, aki rá-gyújt. A
szerep lehull, ugyanúgy, ahogy
Strindbergről az agresszió kénytelen-kép-
telen álarca, J rdánról az előadás. Pár perc-
re felvillan az igazi realista színház cso-
dája, ahol néző és színész ugyanannak a
történetnek a hősévé válik, a
mindannyiunkat sújtó életforma
közösségében.

Úgy hiszem, a darab Máté-féle interp-
retációjában a legnehezebb feladat Lázár
Katira várt, hiszen a szöveg szerinti
abszolút főszerep az övé. (Csiszár Imre
emlékezetes miskolci rendezésében a Sitit
alakító Tímár Éva például joggal
érezhette ugyanezt, mert annak az elő-
adásnak a centrumában valóban ő és
Strindberg állott, s ott Marie volt az, aki
végigasszisztálta kettejük viadalát.)

Ezen az előadáson azonban mindez
csak bizonyos korlátok között igaz. Való-
ban legtöbbször Siriről van szó, de min-
den sokkal inkább az ő feje fölött, ővele
történik meg, mintsem ő irányítaná az
eseményeket. Ezért is lesz némiképp
érthetetlen a szerep eltúlzottnak tűnő
intenzitása. Függetlenül tehát a színésznő

ismert képességeitől, Lázárral mintha épp
az ellenkezője történt volna, mint Jor-
dánnal. Egyre inkább csak szereppé vált
alakítása, s ezért mintha másképp ját-
szotta volna ugyanazt a darabot, mint az
egyre természetesebbé váló partnerei,
Básti és Jordán.

Viggo Schiwét, a kétségtelenül hü-
lyének megírt negyediket, aki elborzadva
és örömmel figyeli a „nagyok" disznó-
ságait, Spindler Béla alakítja. Az ő szí-
nészi munkája is jelentősen túljut a
szimpla karakteralakításon, ő jól tudja,
hogy az egyre őszintébbé, természete-
sebbé váló légkörben hasznos lesz, ha az
elején már-már karikaturisztikus túlzá-
sokkal él. Így ugyanis elég erő marad
alakításában ahhoz, hogy később is
„mintegy a színpadon marad". Spindler
remekül játszotta el a jelenlévő és senki-
nek tekintett megfigyelőt, akinek a szere-
pe, ha korlátozott is, de mégis súlyos,
hiszen ha valójában Sirinek vagy Marie-
nak is szánja Strindberg a mondanivalóit,
nemegyszer Vigónak beszél, őt használja
fel mintegy közvetítőül. Az egészséges,
természetes emberi ostobaság meg-
testesítője ő, kétségbeejtő tanúja mind-
annak, amit ugyan lát, de amelynek valós
értelméről a legcsekélyebb mérték-ben
nem tudna számot adni. E megza-
varhatatlan vakság az, amit Spindler tö-
kéletesen realizál, az ostobák rendíthe-
tetlen derűjét játssza el.

Úgy hiszem, hogy a kaposvári szín-ház
lassan hagyománnyá váló szokása, az,
hogy színészei is egyre többet rendeznek,
mindenképpen méltánylandó, egészséges
vállalkozás.

Per Olov Enquist: tribádok éjszakája (ka-
posvári Csiky Gergely Színház) Dramaturg:
Spiró György. Díszlet-jelmez:
É. Kiss Piroska-Donáth Péter. Rendező:
Máté Gábor.

Szereplők: Spindler Béla, Básti Juli, Lázár
Kati, Jordán Tamás, Balázs Andor.

Jordán Tamás, Básti Juli, Spindler Béla és Lázár Kati A tribádok éjszakája kaposvári előadásán
(Fábián József felv. )


