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August Strindberg hűséges 
volt önmagához. A tizenkilen
cedik század derekán született 
svéd drámaszerző, a többi kö
zött a Julia kisasszony, a Ha-
láltánc vagy az Egy lélek fej-
lődésének különös írója soha
sem rejtegette szenvedélyeit, 
nem tagadta sem társadalmi, 
sem magánemberi indulatait. 
Mind szépírói, mind újságírói 
munkáival korán felbolygat
ta a közvéleményt. A támadá
sok elől külföldre tért ki, a 
1883 és 1889 között főképp 
Franciaországban és Svájcban 
élt. Ekkortájt bomlott fel első 
házassága is.

És Per Olov Enquist hűséges 
August Strlndberghez. A ko
runkbeli, szintén svéd pálya
társ jegyzetek, levelek és más 
írások nyomán eleveníti meg 
színmüvében, A tribádok éj
szakájában azt,  hogy mi tör
tént 1889-ben, s néhány esz
tendővel előtte. Hosszú hóna
pokat töltött ugyanis vissza
vonultan Grezben August 
Strindberg és felesége, Siri von 
Essen, s ott vendégük volt 
a ,,dán tribád”, a leszbikus és 
alkoholista Marie Caroline Da
vid. Ők hárman találkoznak a 
koppenhágai Dagmar Szín
házban, ahol Strindberg szín
művét próbálják, a kapcsolatu
kat felújító Siri és Marie fő
szereplésével.

 Hűséges  Csiszár  Imre is  Per 
Olov Enquisthez. A Miskolci 
Nemzeti Színház rendezője 
(ezúttal tervezője is) csaknem 
szőrszálhasogatóan ragaszko
dik a színiutasításokhoz. Ezek 
szerint: kemény, férfias korra 
valló képek vezetik be az elő
adást, e vetítéssorozat végén 
pedig Strindberg feminin port
réja tűnik fel. Ezzel szemben 
a színjáték Strindberg és a két 
nő csoportképével fejeződik 
be. Szinte vízióként sejlik fel 
,,a      tribádok      éjszakájának" 
emléktöredéke, majd narrálva 
mondják el utótörténetüket. 
Pedig az a publikum, amelyik 
a lila falú, bíbor kárpitos, 
aranykeretes tükrökkel és 
kristály-csillárokkal   díszített 
teremben — Vagy mostanában 
a budapesti Játékszínben — 
helyet foglal, nem figyelhet 
színi-fondorlatokra. Mert le
nyűgözi a lélekboncolás. S ez 
nemcsak egy ember viviszek- 
ciója.

Megméretik  a  művész, az al- 
kotó ember,  aki  igazságokból 
és hazugságokból gyúrja egy- 
gyé művét. Azt a színdarabot, 
Az erősebb című egyfelvoná- 
sost,  amit próbálnak,  Strind
berg a valóság ellenében fo
galmazta        meg.    A    színmű 
ugyanis arról szól,  hogy két nő 
küzd    egy    férfiért;     ahelyett,
hogy arról szólna, a két nő kö
zeledik egymáshoz,  a férfi el
lenére. Néhány részlet megszó
lal ebből a színen is,  az első 
teljesen hamis,  mesterkélt, 
társalgási hangnemben. A má
sodik     jelenetecskében,  Siri 
már   csipkelődik,  csúfolkodik,  
gúnyt űz a szövegből,  végül is 
a szerzőből.  Az  utolsó  próbál
kozáskor, Siri és Marie von
zalma,  a gyengédség sugárzik 
át a gyűlölet szavain.  A mis
kolciak hajszálpontos megjele
nítése is bizonyítja:      mindig a 
valóság az erősebb.

    Különösek e szerelmi há
romszög személyei, vagyis e 
szerelmi négyszögé. Mert je
len van még Strindberg-asz- 
szony széptevője, Viggo Schi- 
we, a színész is. A szépfiút

elegendő balgasággal, sértő
döttséggel és zavarodottsággal 
jellemzi  Matus  György.  Vörös 
hajú,  puhány,  puffadt arcú 
Marie Caroline David. Ami
lyennek Strindberg mondja, 
szakasztott olyan Szerencsi Éva 
makacs természetű,  vas- 
tagbőrű,  nyugodt  tribádja.  A  
színésznő küllemének színe
változása figyelemkeltő, bár 
beszéde még kellemesebb, ki
egyensúlyozottabb, mint szere
péhez szükséges. Csupaideg, 
sebzett, szurkálódó Siri von 
Essen. Görcsösen nevet, né
mán hitetlenkedik, hisztériku
san nyüszít, szenved és sír 
Timár Éva megaláztatásaiban 
árnyalt asszonya. Marie szere
ti Sirit,  talán szánalomból.  
Siri szereti Marie-t,  talán sza
badságvágyból. Nem tudni, 
hogy valóban szerelem, meg- 
kívánás, lelki közösség fűzi-e 
össze e nőket. Ügy tetszik eb
ben az előadásban — a színmű 
ellenére is! — mintha azért 
ragaszkodnának egymáshoz, 
nehogy a nagyszerű Strindberg 
sodrába kerüljenek.

Valóban  nagyszerű     Strind
berg.  A nagyszerű  Blaskó Pé
ter jóvoltából... Mit számít, 
hogy Strindberg szóban forgó 
színművecskéje éppen nem re
mekmű, s hogy férfiassága, a 
szókimondó ex-hitves szerint 
szerény, ha ez az ember olyan 
mélyen őszinte, megragadó, s 
megrendítő. Ez a Strindberg 
nemcsak peres históriákkal és 
pénzügyekkel, könyvkiadókkal 
és színházi cenzorokkal küsz
ködik, hanem a magánnyal, a 
bizonytalansággal, a megbom
lott harmóniával is. A kitűnő 
színész szerint félelmeket és 
felindulást, kárörömet és kínt, 
megszégyenülést és sérelme
ket érez. Élcelődik, gorombás- 
kodik, gyűlölködik. Egyszer
csak kivörösödik, úgy kiálto- 
zik, dühöng, majd méltatlan
kodik, hirtelen lecsillapul, el
csendesül. Mikor hallgat, rés- 
nyire szűkül a szeme, tejét fel
szegi, szája sarkához redők 
húzódnak. Aki szembe néz 
egy Strindberg-arcképpel, az 
ugyanazt a keskeny ajkat, e 
konok vonást, e kesernyéssé- 
get fedezheti fel.
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