
mezi az előzményeket, s megvilágítja az
előadás rejtettebb mozzanatait.

Varus halála után lehullik a fekete hát-
térfüggöny, s látomásszerűen Hermann
pajzsos-sisakos-pajzsos alakja jelenik
meg. Emlékműként vetítődik árnyképe a
hátsó színpad fehér vásznára, miközben
ágyúk és szüntelen robbanások hangját
halljuk. Majd szétfoszlik a látomás, és a
csupasz színpadot látjuk. De mintha még
az illúziótól megfosztott,
munkavilágításban derengő világ is tar-
togatna valami jelképeset: mintha az egy-
másra vetett, összezsúfolt díszletek egy
világháború sújtotta, romba dőlt város
képét akarnák megidézni. S ott áll egy-
mással szemben Gert Voss és Kirsten
Dene: mindkettő kiüresedve, kifosztva -
mint akinek ezután már nem is a másik,
hanem csakis saját idegenségével lesz
majd dolga. És Voss gépiesen mond-ja föl
végső monológját:

„E gyilkos fajzattól nincs nyugta a
világnak,

míg porba nem omlik a rablófészek, és
sivár romjainak halmán
gyászlobogó nem leng!"

Az előadás ezen a ponton magát a da-
rabot idegeníti el. Úgy érezhetjük, hogy
Peymann - ezzel a maga teremtette láto-
mással - illetéktelenül és erőszakosan
lépett ki a darab kereteiből, hogy a
megkérdőjelezett költői igazságszolgál-
tatás helyébe a történelmi igazságot he-
lyezze. Kleist drámájának sokszorosított -
s a nézők közt szétosztott - rendező-
példányából azonban kiviláglik, hogy a
rendező (s feltehetőleg a dramaturgok)
nem minden habozás nélkül választották
ezt az utat. Az írott darab utolsó három -
szinte maradéktalanul törölt - jelenetében
még láthatóak az előzetes aprómunka
jelei: kisebb húzások, melyek azonban
nem érintették sem Marbod és Hermann
találkozását a győztes csata után, sem az
ítélkezést az áruló germán törzsfő, Aristan
fölött. Peymannék az elő-adás
alapgondolatát akarták felerősíteni így;
egyértelművé tenni szkepszisüket a háború
dogmái, abszolutizált megoldásai, a
megnyerhető végső csaták iránt. Nincs
győzelem, hirdeti ez az előadás, mert a
totális háború a leigázottakat is zsarnokká
neveli fel, az igazságot is hamisságba
fordítja. Hermann dühödt monológjában
így még határozottabban csengenek vissza
Varus szavai, azé a Varusé, aki a
hadvezetés engedelmes szakembere-ként
tette magáévá a politikai intrika érveléseit:

„Bizony, Róma hét szent dombja
e hordáktól nyugtot nem lel sosem,
míg pimasz fejedelmeik kezéből
végleg ki nem csavarjuk a jogart!"

Hermann arca így mosódik egybe Varus
arcával. Az ideológia zsarnoksága a
hatalom zsarnokságával. Így lesz az
ünnepből temetés.

A Hermann csatájának erről a végpont-
járól, a totális stratégia vereséggel felérő
győzelméből világosodik meg az elő-adás
kompozíciója, s kerülnek helyükre az
olyannyira anakronisztikus, stílustörő
jelenetek is: mint Tusnelda vad-roman-
tikus, penthesileai őrjöngése, amikor is
egy medvével tépeti szét Ventidiust,
továbbá Gueltarnak és Fustnak - a modern
csőcseléket is eszünkbe juttató - kéjes
kegyetlenkedése a harcképtelen Vakussal
szemben.

6. Más kérdés, hogy arányaikkal hogyan
illeszkednek ezek a stílusok az elő-adás
folyamatába. A Hermann csatája első,
időben épp csak valamivel hoszszabb
része ugyanúgy öt képből áll, mint a
második, de magába foglalja már az
ötfelvonásos darab négyötödét. Ami
Kleistnél ezután jön: Hermann aratása. Ő
maga szinte háttérbe szorul, hogy
győzelme tanúja legyen. Peymann, hogy
ezt a „győzelmet" átszínezze, Kleistnek
gyakran szinte már csak egy-két sorából
dolgozza ki „képeit". Így az első rész
kiegyensúlyozott, gazdag és drámai
építkezésével szemben a második rész -
hiteles és meggyőző mozzanatok mellett
is - hol a bőbeszédűség (Tusnelda
bosszúja), hol a képi retorika szín-helye
lesz, mely utóbbi a túlmozgatott
jelenetektől a tiszta koreográfiáig (Varus
seregének pusztulása) vezet. Ezek az
egyenetlenségek magát a rendezői gon-
dolatot zilálják szét: a stílusnak engedik át
a terepet, ott, ahol a gondolatnak (nota
bene politikai gondolatnak) kellene
érvényesülnie.

Peymann „csatájának" mérlegét végül
így vonhatjuk meg: láthattunk egy - a keze
alatt - kitűnő, érzékeny és fegyelmezett
együttessé formálódó társulatot, s
láthattunk újjáéledni egy elfelejtett és
megbélyegzett Kleist-darabot. A Hermann
csatája körüli legendát azonban nem
oszlatta el, a drámát nem restaurálta vég-
érvényesen későbbi bemutatók számára.
Amit tett, ennél kevesebb is, több is:
megkísérelte - magát a legendát is az
előadásba építve - jelenkori félelmeinkkel
és szorongásainkkal összekapcsolni a tör-
ténelmi önvizsgálatot.

SZÁNTÓ JUDIT

Ami jobb és ami rosszabb

Hogy a címet rögtön megfejtsem: a bécsi
Volkstheater vendégjátékának, Hermann
Bahr A koncert című vígjátéka
előadásának hazai fogadtatására utal,
amely a darabot rosszabbnak, az elő-adást
viszont jobbnak tünteti fel, mint a -
megítélésem szerinti - valóság.

A darabnak magának az alábecsülése
jellegzetes jelenség mai kritikánkban.
Kritikusaink jelentős része nem szeret
differenciálni az úgynevezett szórakoztató
drámairodalom termékei között, pedig hát
itt is van irányzat-, stílus-és értékbeli
különbség legalább annyi, mint a
„komoly" színműirodalomban. Vannak
szerencsés szerzők, akik sűrűn
átemeltetnek a felsőbb régiókba, mint
Peter Shaffer, aki pedig nem több, mint a
szórakoztató dráma egy irodalmilag
értékesebb, gondosabb változatának
művelője, s vannak, akiket méltatlanul
olcsóbb fertályokba süllyesztenek.
Becsületszóra talán elhihető, hogy nem a
szerzője nevében sértett fordító, hanem a
szerző nevében sértett kritikus szól
belőlem, amidőn fájlalom, hogy Alan
Ayckbourn több bemutató után sem tudta
elfogadtatni magát mély és keserű
társadalomábrázolóként, sőt olyan
mércével bíráltatik, amellyel mérve szük-
ségképp alatta marad, mondjuk, a szín-
padi Hollywood giccsmesterének, Neil
Simonnak. Most Hermann Bahr járt így, s
még jól járt, amikor Molnár Ferenchez
mérték, s hozzá képest marasztalták el,
mert hisz volt kritika, amely csak Csathó
Kálmánban és Hunyady Sándorban látta
szellemi-dramaturgiai rokonát. Senki nem
szólt azonban Hugo von Hofmannsthalról,
s még inkább Arthur Schnitzlerről, akik
pedig sokkal közvetlenebb kapcsolatban
állnak A koncert szerzőjével, holott az
utóbbit mostanában végre kezdjük
fölfedezni, másokkal, például
Wedekinddel vagy legújabban Karl
Krausszal egyetemben, és ez - mint már az
Anatol kapcsán e lap hasábjain
rámutathattam - nem véletlen. (Egyéb-
ként ha már magyar párhuzamot keresünk,
Molnárnál vagy épp Csathónál sokkal
mélyebb és lényegibb rokonság



fűzi össze Bahrt és az egész bécsi iskolát
Szomory Dezsővel.)

Igaz, Wedekind nagyobb író Schnitz-
lernél és Schnitzler formátumosabb író
Bahrnál - a rokonság mégis egyértelmű, és
sokkal nyilvánvalóbb, mint az a némileg
provinciális büszkeséggel emlegetett
kapcsolat, amely e századfordulós német-
osztrák szerzőket a magyar ex-
portdrámához és a maga nemében a
világelsők közé tartozó Molnár Ferenchez
kötné. Molnár technikásabb, Molnár
virtuózabb, emlegetjük büszkén, és ez igaz
is. Csakhogy például Schnitzler és
szelídebb, tehát jelentéktelenebb kollégája,
Bahr nem pályáztak technikai virtuozitásra;
pontosítva, Schnitzler semmi-képpen, Bahr
nem elsősorban. (Ha igen, nem a jelenetek,
hanem a dialógusok virtuozitása izgatta.)
Ok elsősorban az osztrák polgári
társadalom beltenyészetét akarták
ábrázolni, és drámáik fő vonz-ereje az az
ellentmondás, amely a polgárság
életformájának külső csillogása és belső
üressége között feszül.

Amikor a polgári dráma megszületett, a
szereplők közéleti és magánéleti arculata,
tevékenysége, elkötelezettsége szerves és
szétbonthatatlan volt. Jól illusztrálja ezt az
a körülmény, hogy ezt a szervességet -
konkrét társadalmi szerepük-nél sokkal
sarkítottabban - a női figurák is
reprezentálták, legalább sorsukban, de
nemegyszer tudatukban is. Schiller, Lenz,
Hebbel, Ibsen drámáihoz képest a
szecesszió korának drámaírása merő-ben
más képet mutat. A férfiaknak ugyan
szükségképp van kereső foglalkozásuk, de
ez már alig minősíti őket, s legkevésbé sem
jelent egyben közéleti elkötelezettséget,
valamilyen társadalmi szerep el-vállalását
is; egy látszólag stabil és meg-
változtathatatlan rend fölöslegessé tett
minden ilyen nemű állásfoglalást. Schön
doktor újságkirály helyett lehetne sajt-
gyáros is, Franz Jura természettudós(?)
helyett patikus, a művésznek pedig, a Lulu
festője, A hőstenor címszereplője vagy A
koncert zongoraművésze immár nem
gondolkodnak a művészetről, mi-közben
gyakorolják, művész voltuk nem jelent
filozófiai-emberi többletet, felül- vagy
netán kívülállást, csupán egyfajta,
rátermettség folytán választott polgári
megélhetési módot - Anatolról pedig már
azt sem tudjuk, miből él, a lényeg csak az,
hogy jó helyre szüle-tett, s így valamilyen
módon eltartódik. Ezért a férfiak legfőbb s
legjellemzőbb megnyilatkozási területe is
áttolódik a magánélet síkjára, egyéniségük
csak itt

mutat fel elkötelezettséget - a nőknek
pedig már eleve sincs más lehetőségük,
ez ellen lázadni pedig már (vagy még?)
eszükbe sem jut. Ez a vonulat ível aztán
tovább Ödön von Horváthhoz, aki
stílusát, szemléletét tekintve ennek a
csoportnak egy merőben egyéni hangú,
zseniális utóvédje, ám műveiben érdekes
módon ismét összetalálkozik a polgár
közéleti és magánéleti arculata: ő épp azt
a pillanatot éri tetten, amikor a stabil
polgári lét, a világháború, a gazda-sági
válság és a fasizálódás hatására, meginog,
és a polgár hosszú és békés évtizedek
után rákényszerül, hogy ismét
megpróbálja meghatározni helyét a tár-
sadalomban. Elődeinek legjava drámáit
viszont éppen az jellemzi, hogy egy lát-
szólag valóban maradéktalanul békés és
stabil korszakban ráéreztek arra, ami
társadalmilag nyugtalanító, emberileg
pedig méltatlan.

A bécsi szecesszió drámaíróinak terepe
tehát valóban azonos a jól megcsinált
darabok, a végeláthatatlan bőségben te-
nyésző francia és „franciás" technikusok
vadászterületével, amelyet Molnár Ferenc
is elfogadott, hogy egyik sarkát kivételes
tehetséggel berendezze magának.
Wedekind, Schnitzler és társai azonban
ezt a terepet elsőrendűen nem mint
színpadi lehetőséget fogadták el, hálásan
és feltétel nélkül, hanem társadalmi
valóságként, vad-indulatosan (Wede-
kind), fanyar iróniával (Hofmannsthal,
Schnitzler) és enyhe fejcsóválással (Bahr).

Innen nézve Hermann Bahr egy nagyon
jelentős és számunkra ma egyre
érdekesebbé váló iskola egy csekélyebb
rangú tagjaként mutatkozik meg (és ér-
demes lenne ezt egyéb művein is ki-
mutatni, hiszen vagy harminc darabot írt,
többségükben vígjátékokat). Ha
Wedekinddel és Schnitzlerrel színházaink
egy része ma a hamis tudat különféle
formáit, a privatizálásba való menekülés
illúzióit kívánja leleplezni, efféle funk-
cióra Hermann Bahr is alkalmas, ha a
demonstráció - az alapanyag gyengébb
minőségénél fogva -- nem is sikerülhet
oly borzongatóan eszméltetőre és kerekre.
De még akkor is: éppen A koncert sokkal
több szellemi izgalmat kínál, mint
amennyi a Volksbühne elő-adása nyomán
sejthető. Ennél az előadás-nál és hazai
kritikusainál többet tudott a darabról már
az 1941-es nemzeti kamaraszínházbeli
repríznek az a névtelen kritikusa (és talán
a Németh Antal vezette szereplőgárda
is?), aki így írt: „Egy csiszolt szellem és
egy fölényesen

okos ember virtuóz módon játszadozik itt,
káprázatosan, kábítóan, kifogyhatatlanul a
szavakkal, amelyek azonban egy filozófus
életszemléletét és valami különös fanyar
lírát fejeznek ki." És mikor, ugyane repríz
kapcsán, Kárpáti Aurél Bahr legsajátosabb
adottságának a „bíráló szellemet", a
„kritikai tulajdonságot" s „a játékosságon
is átütő boncoló szenvedélyt" nevezi, nem
kíván magyar fölényt bizonygatni,
legföljebb annyit jegyez meg, hogy e
„tegnapi osztrák drámairodalom" „a mi
színpadi íróinkat sem hagyta illetetlenül".

Nézzük A koncert szerelmi cselszövői-nek
hátterét. A hölgyeket vagy leköti a
háztartás, s ha érettebb korúak, a tudat,
hogy jobb eltartót már aligha kap-hatnak -
ez Marie asszony esete. Ha még fiatalok s
felelőtlenebbek, akkor unatkoznak, s
unalmuk elűzésére regé-nyes álmokat
szőnek - mint Delfine Jura, Eva Gerndl s a
többi rajongó tanítvány. Az ünnepelt
zongoraművész elfogadja, hogy a
polgárság udvari mulattatója-ként nemcsak
tehetségesnek kell lennie, hanem az
örökifjú Casanova image-ét is ápolnia kell,
ameddig még bírja szuszszal - nyárspolgár
ő a nyárspolgárok között, de mert nem
gyára van, hanem ügyes ujjai,
kínkeservesen ki kell izzadnia a bohémség
látszatát. Ez Gustav Heink kis drámája. A
főhős, Franz Jura doktor némiképp más
eset. Ő látszólag felvilágosultabb erkölcsi
normákat kép-visel, meg kívánja hagyni
asszonykájának a választás és a mással
megvalósítandó boldogság lehetőségét. Ez
a filozófia éppen annyira képes, hogy
felkavarja a status quo állóvizét s elindítsa
a konfliktust, hiszen Jura így tudja rábe-
szélni Marie-t, hogy bírják színvallásra
hűtlen házastársaikat: ha Heink és Delfine
szerelme valóban komoly, akkor sor
kerülhet a párcserére. De Jurának, e
mókásan bogaras „eredeti elmének"

sejtélme sincs arról, hogy Delfine-kéjének
szerelmi fellángolását nemcsak érzéki
motívumok s kalandvágy okozták, ha-nem
az az életforma, amelyet a társa-dalom,
Jura teljes egyetértésével, rá-kényszerít, s
ezért azt sem tudja, hogy a happy end
merőben értéktelen: Delfine továbbra is
unatkozni fog, s ahogy a szereplők itt is
érzelmi zűrzavarba bonyolódtak, hiszen
minden szereplő több-kevesebb ideig
ingadozik az ellenkező nem két képviselője
között, ezek az érzel-mi alapok ezután sem
lesznek stabilabbak. (Az érzelmi
bizonytalanság persze örök emberi vonás,
de ami a drámát



illeti, legföljebb az abszurdok ábrázolták
steril absztrakcióként.) Bahr véleményét,
igaz, túl sima, túl kiszámítható, túl
„technikás" módon - hiszen ezért tartozik
iskolájának második vonalába - a
befejezés tükrözi, Heink és Eva Gerndl
bontakozó kalandjával: Jura és Marie
szellemes akciója semmit nem mozdított
az állóvízen, minden marad a régi-ben,
legföljebb a szereplők változnak -
„körbe-körbe", mint azt Schnitzler egyik
remekének címe sűríti.

Hogy ebből a drámai anyagból kedé-
lyes bulvárvígjátékot fabrikálunk-e vagy
valamilyen mondanivalót, ítéletet, gon-
dolatot hordozó érdemes színházi estét,
az rendezői döntés és képesség kérdése,
mert Bahr kétségkívül mindkettőre meg-
adja a lehetőséget, sőt, mi tagadás, az első
lehetőség látszik kézenfekvőbbnek - az
első két felvonás izgatott dialektikája
után a darab túl könnyen és olajozottan
siklik bele a feloldásba, amely sokkal
inkább idill, mint szintézis. Így aztán a
szerelmi négyszög csiki-csukija kerül
előtérbe, az intrika rugói pedig kizárólag
Jura és Marie körmönfont lelemé-
nyességében lelhetők fel; az életkép el-
metsződik az egykorú társadalomtól s
ezzel mindennemű mai érvénytől is.
Ekkor természetesen nem kerül semmi-
féle hangsúly arra a hierarchizáltságra
sem, amelyet pedig az író elég egyértel-
műen ábrázol; Marie „nagyságos asz-
szony" csak azért bánik leereszkedő,
érzéketlen gúnnyal a házvezetőnő
Wehner kisasszonnyal, mert szerelmes
liba, s nem azért, mert kiszolgáltatott
cseléd, s Heink csak azért ordítozik-
önkényeskedik kedve szerint
Pollingerrel, mert az olyan röhögséges
tiroli nadrágos naturburs, nem pedig
azért, mert fizetett alkalmazott, akinek
gondtalan öregsége

a nagyságos úrtól függ. Egy ilyen elő-
adásban Marie csak bölcs és nagylelkű,
de nem szorong egzisztenciájáért, mely
Heink nélkül elvesztené tartalmát és
gazdasági alapját; Jura csak agyafúrt jó-
pofa, de nem vaksi ködevő, Delfine csak
szubrettcica, és nem a tétlenségtől már-
már hisztérikusra megriadt tinédzser,
Heink pedig csak hiú kandúr, és nem
kiüresedett, karrierjét féltő nyomo-
rúságos kreatúra.

Az ellentétpárok első felében már Fritz
Zecha rendezésének gondolati alapállását
is megkíséreltük rögzíteni, ami nem azt
jelenti, hogy e mozzanatokat egy, a
második lehetőségre építő előadásnak
teljesen ki kellene iktatnia; az alakok
sokszínűsége és életszerűsége érdekében
a két oldal egyszerre, egy-mást áthatva
lehet jelen. Telivér víg-játéki figurák s
egyszersmind egy zárt beltenyészet
sápadt kísértetei - a modern rendezés
képes feloldani ezt az ellent-mondást,
valahogy olyasformán, ahogy, mondjuk,
Babarczy László Liliom-rendezése képes
volt megnyitni a Molnár-féle
népábrázolás - Karinthyt kissé mó-
dosítva: hát nem édes, ahogy ez a proli-
kat ismeri? - látszólagos abszolút zárt-
ságát és keményebb, keserűbb irányba
fordítani az idillt. Nézetem szerint A
koncert van annyira nyitott vagy leg-
alábbis nyitható, mint a Liliom - ellen-
tétben Molnár többi, zömében később írt
darabjával, amelyekről a kontesztálásnak
már a vékony felhámja is lekopott, s egy
elégedett szerző darabjaiként alig-hanem
teljesen zártak. (Amitől még a maguk
nemében lehetnek tökéletesek és
elidegeníthetetlen alkotórészei a nemzeti
műsorrendnek.)

Fritz Zecha tehát összehozott egy ke-
délyes bécsi estét, jószerivel csak játék-

mesterként, nem embereket formálva, csak
szerepköröket betöltve, nem meg-
rendezve a cselekményt, csak elrendezve a
járásokat; hiszen még az is, ami netán
rendezői ötletnek tűnik a virágokkal való
játék vagy például Heink mulatságos
kettős játéka Delfine ajtaja előtt: a
türelmetlen szerető szövege s az unott
profi gesztusai-mimikája -, szó szerint
benne van Bahr szerzői utasításaiban. Ami
ezen belül vonzó, az az a gondos profi
munka, kulturált mozgás- és visel-
kedésmód, ápolt beszédtechnika, amelyet
joggal irigylünk a leghígabb nyugati
bulvárszínpadoktól is, ahol ugyan
munkanélküliek tömegéből emelik ki az
egyes szerepek legrátermettebb alakítóit,
ezeket viszont úgy megfizetik, hogy a
luxus vonzása s a szegénységtől való
félelem egyaránt permanensen saját leg-
magasabb szintjüket kényszeríti ki belő-
lük. Némiképp olcsó párhuzammal viszont
azt mondhatnánk: ahogy Bahr a
századfordulós német-osztrák iskola egyik
legártalmatlanabb tagja, úgy ez a bécsi
profizmus a legkevésbé jelentős és a
legtartalmatlanabb a nyugat-európai pro-
fizmusok között - ami sajnos nem jelenti
azt, hogy ne lenne tőle tanulnivalónk.

Ezt a színvonalat jelzi az is, hogy még
ilyen körülmények között is túl sok a
gyenge színész. Rudolf Strobl Gustav
Heinkként olyan rutinosan üres, hogy az
emberben gyanú ébred: saját privát szí-
nészi lényét fogalmazta színpadra; Delfine
és Eva Gerndl alakítói, Doris Meyer és
Ulrike Taucher csinoska amatőrök, a
Pollinger házaspár alakítói, Carlo Böhm és
Hilde Sochor derék vidéki epizodisták a
két világháború közötti korból, az egykori
monarchia bármely pontján.

Két formátumosabb színészi alakítás
tünteti ki az estét. Közülük Marie ala-
kítója, Gaby Jacoby úgyszólván hibátlanul
hozza azt a Marie-t, akit Fritz Zecha
koncepciója s A koncert érdektelenebb
értelmezése megkíván: finom, elmés, já-
tékos, szeretetre méltó, elegáns dáma,
akiről az első pillanattól tudni, hogy csak
nyerhet; a konfliktus lepereg ápolt bőréről,
vele és számára nem történt semmi. Heinz
Petters igen jó színész „a közönség
kedvence" fajtából, vele azonban már
bonyolultabb a helyzet: dr. Franz Jura nem
az ő szerepe. Első-sorban is öreg hozzá,
amivel többek között hatástalanítja a játék
egyik lényeges hatáselemét, hogy
tudniillik a status quóban a párok kor
szerint összeillenek (Heink 45, Heinkné
35 körül van, Jura 25, Juráné pedig 17

éves), ám a párcsere
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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-


