
JÚLIA  KISASSZONY  
STRINDBERG-DRÁMA  A  KÉPERNYŐN  

August  Strindberg,  a  
századvég  sötét,  onsors-
rontó  drámaírója  a  szín-
padon  csak  két  embert  
ismert.  Esetleg  hármat.  
Talán  négyet  is?  Lehet.  
De  akkor  a másik  kettő-
re  nem  tudott  odafigyel-
ni. 

Apja,  az  elszegénye-
dett,  zord  nemesember  
érdekelte,  és  anyja,  a  
„cseléd",  ö  maga  és  az  
éppen  soronlevő  feleség.  
Egy  férfi  és  egy  nő.  

Strindberg  fiatal  korá-
ban  „falukutatással"  is  
foglalkozott,  szociális  re-
formokat  sürgető  regé-

nyeket  ós  novellákat  írt,  
majd  érdeklődését  évről  
évre  jobban  lebontotta,  
„kettesben  maradt",  s  
utoljára  már  végképp  
egyedül,  a  kandallóban  
izzó-alakuló  széndarabok  
babonás  ábráit  figyelte.  

Ilyen  magas  hőfokú,  
zárt  térben  mozgolódnak  
az  alakjai  is.  Füstölög-
nek,  egymásra  buknak,  
összeizzanak,  majd  ha-
muként  esnek  szét.  

Strindberg  szerint  az  
emberek  addig  viselik  el  
egymást,  amíg  távolság  
van  köztük.  Vagy  amíg  
kölcsönösen  hazudni  

tudnak.  De  mihelyt  ösz-
szezárják  őket,  a  hazug-
ság  elévül,  a  színjátszás  
lehetetlen,  kénytelenek  
'kinyitni  a  lelküket  —  s  
akkor  már  vége  az  elvi-
selhető,  látszólagos  har-
móniának.  Különösen  
vonatkozik  ez  a  házas-
ságra.  A  szolga  is  job-
ban  viseli  el  zsarnoki  
urát,  a  megnyomorított  
a  megnyomorítóját,  a  
sorsüldözött  a  szeren-
csést  —  mint  férfi  és  nő  
a  lelki  függőséget.  Már  a  
párbeszéd  is  baljós  kö-
vetkezményekkel  jár.  
Hiszen  nem  egyéb  két  

Jordán  Tamás  és  Marsek  Gabi  



ember  erőszakosan  meg-
megszalkított  monológjá-
nál.  Hát  még,  ha  a  férfi  
és  a  nő,  a  „két  pólus",  
egész  életre  szóló  őszin-
teségre  szorul!  Ha  az  
idegenségük  ölelkezni  
akar  egymással!  Strind-
berg  nem  „nőgyűlölő",  
mint  az  irodalomtörténe-
ti  közhely  tartja:  csak  
éppen  a  nőt  e  kényszer-
helyzet  „spiritus  fatális"-
ának  tekinti.  Olyan  
lénynek,  aki  'társadalmi-
lag  is  kénytelen  erre  a  
boldogtalan  szklerotikus  
függőségre.  S  aki  a  pok-
lot  a  saját  öléből  gyújt-
ja  fel.  

A  Júlia  kisasszony  író-
ja  e  gondolat  vagy  in-
kább  közérzet  jegyében  
fedezte  fel  a  „lélektant".  
Olyan  hittel  és  rácsodál-
kozással,  mintha  nagy  
elődei  nem  is  értettek  
volna  a  „lélek  rejtelmei-
hez".  S  a  maga  roman-
tikus sötétenlátásából  te-
remtette  meg  a  natura-
lista  drámát.  

A  színpadon  minde-
nekelőtt  nagytakarítást  
végzett.  Kiküldte  vagy  
lefokozta  a mellékes  sze-
replöket.  S  a  díszleteket  
négy  falra,  egy  szobaibel-
sőre,  vagy  éppen  egy  
konyhasarokra  bontotta.  

A  Júlia  kisasszony  a  
hősnő  kastélyának  „in-
tim"  cseléd'konyhájá'ban  
játszódik.  A  szerző  uta-
sítása  szerint:  „két  ferde  
fal  között".  

A  dráma  hősei  a  meg-
szokottal  ellenkező  tár-
sadalmi  előjelet  kaptak:  
Júlia,  a  nemesi  szárma-
zású  nő  került  „egy  po-
kolba"  Jearmal,  az  ina-
sával.  Bizonyságául  an-
nak,  hogy  a  tétel  „for-
dítva  is  igaz".  A  lelki  
botrány  akkor  kezdődött,  
amikor  megszűnt  a  tá-
volság  az  úrhölgy  és  
szolgája  között.  Júlia  egy  

szentivánéj  mámoros  fe-
lelőtlenségében  elcsábít-
tatta  magát  az  inasával.  
Következésképp:  föltár-
ta  előtte  a  titkait.  És  
Jean  e  meztelenség  lát-
tán  lett  szolgából  ural-
kodni  vágyó,  hidegfejű,  
erőszakos  férfi,  ö  is  
meztelenre  vetkőzött.  De  
Júlia  akkor  már  nem  tu-
dott  visszaöltözni  hét-
köznapi,  előkélő  ruhájá-
ba.  Végigdideregte  az  éj-
szakát, majd  a  következ-
mények  elől  menekülve,  
öngyilkos  lett.  

A  Júlia  kisasszony  
Strindberg  korai  drámá-
ja. 

Lélektani  miniatűrjét  
még  sok  pepecseléssel,  a  
sötét  színek  kenegetésé-
vel  adja  elő.  Még  hiá-
nyoznak  belőle  Strind-
berg  igazi  démonai,  
akik  egyetlen  harapás-
sal  vért  tudnak  fakasz-
tani.  Itt  csak  karcolások  
esnek.  S  a  drámaíró  a  
hősök  ön-  és  egymást-
sajnáló  szenvelgésével  
súlyosbítja  e  nem  éppen  
életveszélyes  sebeket.  
Márpedig  Strindberg  
óta,  az  elmúlt  században  
a  szenvelgés  devalorizá-
lódott  leginkább.  Ma  
már  kis  dózisokban  is  
nehezen  viseljük  el.  

Zolnay  Pál  bizonyára  
megmondhatná,  hogy  
miért  éppen  a  Júlia  
kisasszonyból  rendezett  
tévéjátékot?  És  Strind-
berg  dúlt,  alvilági  kony-
háját  miért  alakította  át  
„vegykonyhává"?  Zol-
nay  kitűnő  érzékkel  vál-
togatta  három  fiatal  
színész  —  Marsek  Gabi,  
Jordán  Tamás,  Moór  
Mariann  —  közelképeit.  
De  a  legtöbb  szikrázást  
Moór  Mariannból,  a  

„mellékszereplőből" 
csiholta  ki.  

GALSAI  PONGRÁC  

A  CÍMLAPON:  
Oszter  Sándor  a  N e m  
é l h e t e k  m u z s i k a -
s z ó  n é l k ü l  cfmü  
készülő  film  főszerepé-
ben.  Rendező:  Sik  Fe-
renc 
(Inkey  Allce  felvétele)  

filmvilág 

XXI.  évf.  5.  sz.  Film-
művészeti  folyóirat.  
Megjelenik  minden  hő-
nap  1-én  és  15-én.  
Főszerkesztő: 
Hegedűs  Zoltán.  
Kiadja  a  Lapkiadó  Vál-
lalat.  Felelős  kiadó:  
Siklósi  Norbert.  
Szerkesztőség  és  ki-
adóhivatal :  Budapest  
VII.,  Lenin  körút  9—11.  
Telefon:  221-285.  Levél-
cím:  1906  Postafiók  223.  
Terjeszti  a  Magyar  Pos-
ta.  Előfizethető  bármely  
postahivatalnál,  a  kéz-
besítőknél,  a  Posta  hír-
lapüzleteiben  és  a  Pos-
ta  Központi  Hírlap  Iro-
dánál  (1900  KHI,  Buda-
pest  V.,  József  nádor  
tér  1.)  közvetlenül  vagy  
postautalványon,  vala-
mint  átutalással  a  KHI  
215-96  162  pénzforgalmi  
jelzőszámlára.  Előfizeté-
si  díj  '/,  évre  24,—  Ft.  
Külföldön  terjeszti  a  
„Kultúra"  Külkereske-
delmi  Vállalat,  H—1389  
Budapest,  Postafiók  149.  

78.2404 
Egyetemi Nyomda 
Budapest 

Felelős  vezető:  
SUmeghi  Zoltán  igazgató  
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címmel  J.  B.  Priesley  művéből  rendezett  
tévéjátékot  Sík  Ferenc;  Pásztor  Erzsi,  Bár-
dy  György,  Huszár  László  főszereplésével.  
Operatőr:  Nagy  József  

Snuki 




