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KRITIKAI TÜKÖR

színműíró Per Olov Enquist az írók írója,
egalábbis abban az értelemben, hogy belőlük

eríti a témáit. Kitüntetettjei a skandináv
rodalom jelesei, legtöbbször svéd honfitársai,
éldául August Strindberg, akiről első és
indeddig legtöbbet játszott drámáját, A tribádok

jszakáját írta. A bemutató, amely annak idején,
saknem negyed százada a nagy hírű
tockholmi Királyi Drámai Színházban, a
ramatenben zajlott le, kisebbfajta botrányt
avart, mivel némelyek a nemzeti klasszikus irán-
i tiszteletlenséggel vádolták meg Enquistet. A
arab csakhamar jelentős nemzetközi karriert
utott be, itthonról három professzionalista, ha
em is egyenletes színvonalú előadására emlék-
zem. A szerző későbbi, Andersenről szóló szín-
űvét (A földigiliszták életéből) szintén műsorra
űzték Magyarországon, jóval csekélyebb siker-
el. A további Enquist-művek közül a Nobel-díjas
nut Hamsun Hitler-szimpátiáját firtató forgató-
önyvét az Európa Kiadó jelentette meg, a Thália
ársaság pedig egy nappal a stockholmi
emutató után vitte színre Képcsinálók
ímű új darabját, amely egy másik No-bel-
íjas író, Selma Lagerlöf „titkát" kutatja.
A titok azért került idézőjelbe, mert
nquist általában nem valami mély értelmű,
z írói létélmény vagy világlátás lé-
yegéhez tartozó motívumot tár föl ki-
üntetett áldozatával kapcsolatban, ha-nem
fféle tetszetős banalitást, ami akár igaz is

ehet, még magyarázatot is adhat az életmű
izonyos karakteres jelenségeire, de csak a
elszínen, a kommercializálható közhelyek
zférájában. A Strindberg-dráma esetében
lyen az író közismert nőgyűlöletének
gyfajta kompenzációs kényszerként való
eállítása, amely kétségbe vont
érfiasságának, kisebbrendűségi
omplexusának ellensúlyozására hivatott.
zért lesz Enquist Strindbergje férfiúi
otenciájával, noch dazu hímtagjának
éreteivel kérkedő, intellektuális macho,
ki házassági kudarca fölötti
étségbeesését és dühét a nőemancipációs
ozgalomra önti. Erre irányuló nézeteinek

ifejtésére kiváló alkalom Az erősebb című
gyfelvonásos

próbája; a monodrámában Strindberg válófélben
lévő felesége, a színésznő Siri von Essen mellett
a másik, néma szerepet a kiábrándult asszonnyal
életközösségre lépő, leszbikus „dán tribád", Ma-
rie Caroline David játssza. A létező - 1889-ben
megbukott - Strindberg-egyfelvonásos, amely-
ben a két nő a távol levő férfiért vetekszik egy-
mással, jól használható drámai terep a szerzőnek
mint hisztérikus debatternek a bemutatására, aki
művészként és férjként maga is elkeseredett
harcot vív, hogy feleségét visszaszerezze.

Enquist kétségkívül kiaknázza a lehetőséget a
megcélzott polgári intellektuális közönség érdek-
lődésének fölkeltésére, legyen szó akár a provo-
kált konzervatívok lúdbőrös ellenszenvéről, akár
a nyárspolgári kárörvendők sznob kielégülésé-

Für Anikó (Siri von Essen-Strindberg) és Bíró
Krisztina (Marie Caroline David) A tribádok
éjszakájában

ről. A tribádok éjszakája más értelemben is dupla
fenekű darab. Fölszínes olvasata megfelel egy
teátrálisan hatásos előadás kritériumainak, az
irodalmilag olvasott, színházilag kiművelt kö-
zönség kifinomult bulvárigényeinek. Elemző,
szubtextuális értelmezése ennél bonyolultabb,
mondhatni, bergmani rétegeket is kibonthat
belőle, amelyek túlmutatnak mind a hálószoba-
titkokon, mind a „klasszikusgyalázáson", és a
művész létélményébe, az alkotó önemésztő
kommunikációs zavaraiba engednek bepillan-
tást. (Nem tekinthető véletlennek nevezett mes-
ter, Ingmar Bergman máskülönben meglepő el-
kötelezettsége az Enquist-művek iránt.)

Kolos István] rendezése a Madách Színház
stúdiójában igényes bulvárelőadás, a dörzsöl-
tebb, félművelt polgár érzékeinek kielégítésére.
Nem a színházi átlagközönségének szól, azt el-
ijesztené Enquistnek az intimitást mégiscsak
intellektualizáltan, ráadásul verbális obszceni-
tással kiteregető módszere; ezért sem kerülhe-
tett az alsó középosztály silányabb ízlését kiszol-
gáló kamaraszínházba. (Színvonalas színházi
környezetben A tribádok éjszakája vagy a mű-
vészszínházak, vagy a polgári sznob elitszínhá-
zak műsordarabja, de semmiképp sem a Szom-
szédok vagy a Firiderikusz-show közönségéé.) A
Madách Színház megengedő direkciója nyilván
arra a havonta néhány tucatnyira rúgó ad hoc
közönségre számít, amely megfelelő asszociáci-
ós rendszer birtokában van egy Mahler-motí-
vum, egy Brandes-utalás vagy a Júlia kisasszony

elhelyezése tekintetében, és esetleg élve-
zetet talál egy színházi próbán fölmon-
dott monológ metakommunikatív lehe-
tőségében.

Kolos rendezése mindenesetre bízik
ebben a virtuális esélyben, főleg a
hiperteatralitás varázsában. Az előadást a
fölfokozott színháziasság jellemzi. Horesnyi
Balázs megkapó zsúfoltsággal idézi elénk a
koppenhágai Dagmar Szín-ház
színpadterét, rivaldáját és az előkészítetlen
próbára szertehagyott kulisszákat. Ebben
az intim térben az a jól szabott; színes,
extrovertált színjátszás folyik, amely a
jelenlegi magyar játékkultúra állapotánál
tagadhatatlanul magasabb színvonalat
képvisel, de természeténél fogva inkább a
technikájával, mint elemzői mélységeivel
kérkedik. A magyar színészétre állítólag
jellemző, sokat emlegetett intenzitás
(amely, valljuk be, általában külső, szakmai
eszközökkel előállított s az ablakba kitett
intenzitást jelent) itt virágjában mutatkozik.
Mácsai Pál hatalmas mesterségbeli
fölénnyel, lehengerlő színészi intellektus
birtokában vezeti be Strindberget, akiben
David kisasszony szerint egy érzékeny kis
nő
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Für Anikó és Mácsai Pál (Strindberg) (Németh
Juli felvételei)

lakik. Mácsai Strindbergje kaján, gunyoros,
narcisztikus és mértéken fölül durva, sőt ag-
resszív, viszont kevésbé látni benne azt a másik,
„elveszett", komplexusos embert, akinek gyön-
geségeit kompenzálja. Ettől az alakítás rendkívül
látványos ugyan, szinte szemkápráztató, de
egyúttal árnyalatlan is, mondhatnám, túlságosan
„leleplező". Szinte karikatúrát csinál Strindberg-
ből, noha talán érdekesebb lenne „valahol" meg-
értenie, azonosulnia lényének legbenső magjá-
val, a tipegő - Enquist szerint - feminin alkattal,
aki színműveibe öli elkeseredett nőgyűlöletét. A
gyűlölet tárgya A tribádok éjszakájában a leszbi-
kus barátnő, David kisasszony, míg felesége
iránt Strindberg legalábbis ambivalens módon,
imádattal és irtózattal viseltetik. Für Anikó gon-
dosan kidolgozza Siri színésznői mivoltát - erős
vágyát, hogy visszakerüljön a színpadra, a pró-
baszituáció rutinját a szereppéldányból olvasott
szöveg variációival -, de nem éli meg az asszony
kettős, érzelmi-érzéki, sőt zsigeri kiszolgáltatott-
ságát. Más szóval kevés figyelmet fordít az em-
beri viszonyulásokra. Két szerepmonológjának
ambivalenciája például homályban marad. Ere-
detileg mindkettő a visszájára fordított értelme-
zés metakommunikatív etűdje, amelyben azért
fölsejlik a szöveg immanens szándéka is. Für
Anikó előadásában az első monológ csak „kife-

lé", Strindbergnek szól, fullánkos
iróniával (anélkül, hogy éreznénk a
„papucsos" férjnek szánt áhítat
strindbergi szövegalattiját), a második
belefullad az önsajnáló könny-
áradatba (anélkül, hogy kifejezésre
jutna az eredetileg gyűlölködő szöveg
átfordítása a barátnőre árasztott
szerelmi vallomássá). A látványos
összecsapások, dühkitörések, ker-
getőzések, hempergőzések mellől
általában hiányzik a házaspár
viszonyának ambivalensebb,
bensőségesebb ábrázolása.

A David kisasszonyt játszó Bíró
Krisztina szerepfölfogása inkább
megfelel a belső intenzitás követel-
ményének, kerüli a leszbikus alko-
holista kommersz környezetben
könnyen oldódó közhelyeit, de a
személyiség még kiforratlan, túlsá-
gosan is önmagába zárkózik, anélkül,
hogy a kitörési pontokon - amilyen
például a nőemancipáció szüfrazsetti
demonstrálása vagy az emlékezetes
„grezi búcsúéjszaka" föl-idézése -
teljes terjedelmében meg-

mutatkozna. Szűcs Gábor
is szűkíti a szerep lehetőségeit,
amikor a csekély értelmű színész,

Wiggo Schiwe csekélyértelműségét csaknem a
paródiáig fokozza, de elhanyagolja a Strindberg
ellenpontjaként állított primer (és primitív)
maszkulinitást.

Ez a tetszetősen csillogó, lényegében „mély-
telen" színházi este mégis sokszorosan fölülmúl-
ja a Thália Társaság Enquist-bemutatóját, a Kép-
csinálókat. Mindenekelőtt föltűnő a két darab
közötti fundamentális minőségi különbség. Az
előadásból kihallható szövegnek nem akarván
hinni, utólagos olva-
sással kényszerültem
meggyőződni a legfris-
sebb Enquist-opusz la-
posságáról. (Kúnos
László fordítása vétlen,
elsősorban nem nyelvi
lapályról van szó.) A
szerző a tőle elvárt kis-
cserkészi
demisztifikálást folytatja,
ezúttal a nyolcvankét
évet élt „márbackai
mesemondónőről",
Selma Lagerlöfről
bizonyítja be, hogy
passzív alkoholista,
szűz, továbbá az
italozásba belehalt,
szeretve gyűlölt apjának
emlékétől egész életére
determinált, lel-

kifurdalásos híresség volt. Mindehhez A halál
kocsisa című, 1912-ben újságfolytatásokban
megjelent kolportázsregényt használja föl bizonyí-
tékként, amelyből Victor Sjöström rendező a világ
tíz legjobb filmje között emlegetett némafilmet
készített.

Eltekintve attól, hogy a darab témája sokkal
inkább belterjes „svéd ügy", mint a mégiscsak
egy Strindbergről szóló Tribádoké, Enquistnek
elképesztően kevés mondanivalója van Selma
Lagerlöfről. A Nobel-díjas híresség, aki éppen a
készülő film néhány muszterének megtekintésé-
re érkezik a rendezőhöz és az operatőr Julius
Jaenzonhoz, merő véletlenségből találkozik a fel-
vágott nyelvű, fiatal színésznővel, Tora Tejével,
Sjöström szeretőjével. Az elfogulatlan ifjú hölgy,
aki először nem átallja az írónőt a csinos lányok
színipályán való előrejutásának közismert közhe-
lyeivel traktálni (lásd szereposztó dívány és ha-
sonlók), csakhamar értésre adja, hogy nem haj-
landó ájultan tisztelni a körülrajongott nemzeti
ereklyét. Ehelyett szemtelenül belekotnyeleske-
dik az alkotáslélektan rejtelmeibe. Ennek során
derül fény az élethazugságokba rejtett neuralgi-
kus gócra, ti. a Lagerlöf papa idült alkoholizmu-
sára, amit a szemtelenül szókimondó sztárocs-
kától elbűvölt nagyasszony intim kettesben a
hölgyike orrára is köt. A kölcsönös önvallomás-
ból megtudhatjuk, hogy bizony a szegény Tora
édesapja is az ital rabja volt, sőt a darab végén
kiderül, hogy a rendező Sjöström szintén hason-
lóan személyes okból érezte küldetésnek a film-
változat elkészítését. Ha még negyedóráig a né-

Tőrőcsik Mari (Selma Lagerlöf) és Kubik Anna
(Tora Teje) a Képcsinálókban (Ikládi László
felvétele)



z
s
g
d

g
g
l
M
a
g
t
f
h
k
e
c
v
l
d
t
l
r
a
r
v
s
n
v
t
l
j
v

l
m
n
k
v
é
B
a
s
h
a
t
e

é

P
h
D
R
S
G

P
F
D
S
B

KRITIKAI TÜKÖR

őtéren kell maradnunk, valószínűleg az operatőr
em ússza meg, az ő apja is előkerül a szesz-
őzös homályból, s a játék menthetetlenül komé-
iába fordul.

Lehet, hogy lovagiatlanul elironizálom a La-
erlöf-konfliktust és magát a művet, mentsé-
emre szóljon, hogy az előadás nem segít komo-

yan venni a darabot. Csiszár Imre rendezése a
erlin Színházban afféle nyájas csevegőparti,
mely semmiféle mélységet nem sejtet a dialó-
usok mögött. Olyan az egész, mint amikor kö-

éltáncosok nagy igyekezettel billegnek a padlóra
ektetett kötélen. Törőcsik Mari fölényes rutinnal
ozza az eleinte megközelíthetetlen irodalmi te-
intélyt (szerencsére nekünk, magyaroknak nincs
lőképünk a járáshibás, elnehezült testű, a
selekmény idején hatvankét éves Lagerlöfről),
iszont közel sem bolydul föl annyira az em-
ékeitől, amennyire egy derekas lélekboncoló
rámában illene. A Sjöströmöt játszó Blaskó Pé-
er és a Jaenzont alakító Bregyán Péter begyul-
adt férfi statiszták a női párviadalban, amit To-
aként Kubik Annának kellene fölizzítania. Ő
zonban alighanem tévedésből kapta meg a sze-
epet; a huszonhét éves, vonzóan krakéler üd-
öske helyett, akinek egyenessége az ösztönö-
en igazmondó és igazságosztó művészpalánta
aivan hamvas alkotói felelősségét hivatott kép-
iselni, egy meglehetősen közönségesen okve-
etlenkedő, legjobb esetben is évtizedes sikerte-
en pályáját dühösen kompenzáló szörnyeteget
átszik, amitől a darabban kontemplált viszonyok
égképp hiteltelenné és hazuggá válnak.

Az előadás legjobbja a némafilm, amit sajná-
atosan ritka időközökben vetítenek. Persze a

enetrend szerinti enquisti obszcenitások szü-
eteiben szó van arról is, hogy a művésznek át
ell költenie az élet piszkos dolgait, és be kell
innie magával a színpadra a világot. Ezen azért
rdemes lenne elgondolkodni. Meg azon is, hogy
ergman a Dramatenben négy hónapig próbálta
darabot négy színészével, és közben még a

zínház igazgatóját sem engedte be. Tartok tőle,
ogy Bergman tud valami lényegeset a világról,
mit mi mindannyian, beleértve Enquistet is, nem
udunk - és azt föltehetően beleviszi az
lőadásba.

Engem az egészben egyedül Bergman titka
rdekelne.

er Olov Enquist: A tribádok éjszakája (Madách Szín-
áz)
íszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Rátkai Erzsébet.
endező: Kolos István.
zereplők: Mácsai Pál, Für Anikó, Bíró Krisztina, Szűcs
ábor.

er Olov Enquist: Képcsinálók (Thália Társaság)
ordította: Kúnos László. Jelmez: Szakács Györgyi.
íszlettervező-rendező: Csiszár Imre.
zereplők: Törőcsik Mari, Blaskó Péter, Kubik Anna,
regyán Péter.

Az utcai hittérítők felfedezték maguknak a
színházat. Iszonyatos kemény verseny van azok
között, akik a járókelőktől akarnak valamit, és
amikor már fokozhatatlannak bizonyult az Igét
körítő esztrád, akkor jött a színház. Komoly
fegyvertény. Látom, ahogy nagy kupac ember
áll körül valamit Örs vezér terén, nem az
aluljáróban, hanem kint a placcon. Az eső órák
óta szemerkélt, most dönti el éppen, hogy
mégiscsak esni akar, de az emberek csak állnak
a teli bevásárlószatyraikkal. Nem véres baleset,
hanem színház. A főbűnök a lehető legnaivabbul
megtestesítve, mindegyikük hosszú láncon jár
körbe-körbe. Középen ott vicsorog a fekete
ruhás Gonosz, kezében futnak össze a láncok.
Jön egy fehér ruhás, elszakítja a láncokat,
falanxba szervezi a gyarlóságukból eszmélőket,
és elsöprik a gonoszt. Az egyik szereplő felkap
egy mikrofont, már kapjuk is a szokásos masz-
lagot. Fél perc alatt eltűnik mindenki: eszébe jut a
hét végi bevásárlás, észreveszi, hogy esik az
eső. De amíg színház volt, primitív ugyan, de
szuggesztív, addig maga se tudta, miért, az em-
ber ott ácsorgott az esőben.

Ez minden utcai-vásári spektákulum alapelve:
megállítani, ott tartani a közönséget. Nem lehet

hibázni, mert azonnal továbbsétál. Itt nem készí-
tenek elő, nem illusztrálnak körül. Minden mon-
dat poén. Minden mozdulat új bekezdés. Helyzet,
jellem, történeti nem teremtődik, több száz éve
készen van mindegyik. Teatralitásesszencia.
Maga a színház, de nem öncélú, mert a
commedia dell'arte (jelöljük a legreprezentatívabb
változat nevével az ezerarcú műfajt) hosszú idő
alatt ki-kristályosodott„ hagyományos arzenálja
egyfajta katalógusa a világnak. Meg is ütközik
rajta az ember, mikor látja, hogy bizony csak
ilyen kevés alaptípus és élethelyzet van. Hogy a
vágyfélék szinte fél kezemen megszámolhatók.
A commedia dell'arte világmodell és
színházmodell. (Szín-ház/eladó az egész
vilááág...) Az ősi forma laboratórium és
tanműhely, kezdőknek és haladók-nak egyaránt
hasznos lehet vele dolgozni.

A húszas évei legelején járó F. García Lorca
első darabja naiv allegória volt a rovarok életéből,
és mellesleg nagy bukás. Második darabjában az
ifjú szerző, odahagyva az entomológiát, a spa-

Széles László (Currito) és Tóth József (Coco-
liche)

L A J O S S Á N D O R

LORCA ÉS „BORCA"
GARCÍA LORCA: DON CRISTOBAL ÉS DONNA ROSITA..


