
angyalok plasztikái díszítik. Ez az apró-
lékosan megmunkált színpadelem arra is
lehetőséget ad, hogy mögötte még
monumentálisabban jelentkezzék
Michelangelo Utolsó ítéletének középponti
része.

A freskó nagyított-vetített részletének
felhasználása a díszlettervező telitalálata. A
középen fehér és a szélei felé sötétedő
körfüggönyön szinte világítanak az alakok.
A nagy reneszánsz mester e barokkos
mozgalmasságú alkotása így, ebben a
kivágásban illeszkedik tökéletesen a
cselekménybe. Az álom ezúttal a döbbenet
erejével ragadja meg a nézőt, s játszadozó
gyermekekké zsugorítja a bíborosok
csoportját. De a hősnek is segít az igazság
keresésében. A világi hatalmukat féltő s az
ökumenikus zsinat összehívásán vitatkozó
főpapokat a vég-ítélet félelmetes
megjelenítésével fosztja meg
jelentőségüktől. A tanácskozások a pápai
fogadóteremben folytatódnak, a színpadkép
kisebb változtatásával. A vetítővászonra a
Collegium egyik termének illuzionisztikus
teret ábrázoló freskója körül. Ezzel még
tovább látszik bővülni a színpadi tér. A
fotó megváltoztatja a falfestmény oszlopait
és boltozatát, a díszítések térbeli
elhelyezkedését. Élettel telíti a festett
architektúrát. Ez feszültséget hoz a háttér
és elő-tér viszonyába. Itt kell
megemlítenem a helyváltozást jelző, a
bársony keretekbe lebocsátott gobelinek
mértéktartó, finom színezését, szuggesztív
arányait. Ezek mozgalmas figuralitásuk
ellenére is szerények maradnak,
hangulatteremtő készségük viszont rokon a
zenei aláfestéssel és a harangozás kitűnően
alkalmazott hanghatásaival.

Mindössze egyszer találtam tolakodó-
nak a díszletet, abban a jelenetben, ami-kor
ismét Crowe-né otthonában vagyunk. A
festett ablakmélyedés, a télikert zöldjeivel
élesebb, agresszívabb a kelleténél. Nem az
egyébként is hivalkodóan kis-polgári
környezet jelzése szempontjából, hanem
inkább a festett részlet alkalmazott
jellegének törése miatt. Inkább kép-
zőművészeti műnek, mint díszletnek hatott.

A díszlet már-már operaszínpadi ün-
nepélyessége, Rolfe álomkarrierjének fel-
fokozott, valóságot túlzó atmoszférájához
alkalmazkodik, de teljes hatást a
kosztümökkel együtt ér el. Az első kép
megszállott figurája extravaganciájában is
hős. Semmire sem való, céltalan in-
tellektualizmusa a pápa alakjában egy-
szerre világot megváltó értelmet kap.

Külső átalakulása is robbanásszerű.
Törékenysége ellenére megnő a hófehér pá-
pai köntösben, még szemüvegének csillo-
gása is, cinikushól és gyanakvóból jó-
ságossá, okossá változik. Kálmán György
kiváló alakítása tele van apró gesztusokkal,
s ez a környezet és öltözet fontos
kiegészítője. Gondoljunk csak a nehéz,
arannyal hímzett övre, a sűrű redőzetű
talárra, a csillogó bojtokkal ékes naper-
nyőre. E méltóságos öltözet rejtett zsebéből
kapja elő kis hamutartóját, alatta igazítja
meg harisnyakötőjét, s ezek a mozdulatok a
dráma ritka, oldott pillanatait hozzák. A
tárgyaknak mindenütt fontos szerepük van.
A csillogó pápai gyűrű, a bíborosok
drágakővel kirakott mellkeresztjei a rájuk
villanó színpadi fényben nagyszerűen
egészítik ki a redőzött selyemripsz
köpenyek izgatott hullámzását.
Megjelenésük az apostoli egy-szerűség
megtagadása. Színes-hatalmas társaságuk
erejét mégis könnyebb megtörnie a
fanatikus pápának, mint az ír protestáns
gyűlöletét. Jeremiah Sant az egyetlen
szereplője a drámának, aki külsejében is
átlagember. A cselekvő bosszú
álmodozástól mentes alakja. Öltözködése
minden korok férfikonfekciója, ügynöki
elegancia, melyet egyéniségének féltett
jegyeivel, szőrmével vagy dísz-
zsebkendővel élénkít. Crowe-né agyon-
díszített rózsaszín velúr ruhája, tolldísze és
fátyla talán harsányabb a szükségesnél. A
csáböltözet nem veszi figyelembe, hogy a
pápai kihallgatásra készülő le-dér
asszonyok még ezen az alacsony mű-
veltségi szinten is szívesen álcázzák igazi
lényüket áhítatos, szolid öltözékkel.
Érdemes megemlíteni még a maszkok és
parókák karakterizáló erejét. A bíborosok
némelyike bibliai ábrázatot ölt, a
farizeusok vonásaival és alkatával (Ragna
bíboros: Agárdi Gábor).

Ritka, nehéz feladat a konkrét vatikáni
színhely szcenikai megformálása, nem
kevésbé a papi egyenruha jellemet, embert
minősítő kosztümmé változtatása. Mindkét
művész kitűnően oldotta meg.

Peter Luke: VII. Hadrian, Nemzeti
Színház.
Fordította: Vajda Miklós, rendezte:
Marton Endre, díszlet: Varga Mátyás,
jelmez: Schäffer Judit. Szereplők: Kálmán
György, Zolnay Zsuzsa, Csernus Mariann,
Kállai Ferenc, Avar István, Gelley Kornél,
Agárdi Gábor, Velenczey István, Csurka
László, Bodonyi Béla, Szél Richárd, Gáti
József, Szersén Gyula.

S Z E R E D Á S A N D R Á S

Stuart '69

„Mondhat bárki, amit akar, akinek
nemes a szíve, az pártját fogja Stuart
Máriának, még akkor is, ha igaz lenne
mindaz, amit mondanak róla" - írta Walter
Scott. Nemes szívű színigazgatók időről
időre pártfogásba is veszik a Stuart
Máriát - bármennyit vitatkoztak is rajta
kezdettől fogva kritikusai. A szép skót
királynő azonban sosem hálátlan a
lovagjaihoz. Ritkán marad szem szárazon,
kassza üresen. A színházi élét -
gyaníthatóan vérpangásos - állapotán ez
persze édeskeveset segít. Mint ahogy a
szkeptikusabb korokban fellépő érzelmi
ínséget sem enyhítheti igazán előző ko-
rokból kölcsönzött pátosz. Schiller nem
tartozik a repertoáron tartott klasszikusok
közé. Halálának I 5 0 éves évforduló-ja
alkalmával (1955-ben) ugyan megsza-
porodtak a kegyeletteljes felújítások, de
aztán hosszabb hallgatás következett be.
Az utóbbi néhány évben mintha újra
megnőtt volna az érdeklődés. Stuart
Máriáját is több színház műsorára tűzte.
Miféle értékek feltárására, megmentésé-re
vállalkoztak ezek az előadások s köztük a
mi felújításunk? Lekapcsolható,
tompítható vagy éppenséggel átvehető-e
Schiller ma már korszerűtlennek ható pá-
tosza, amely szorosan kapcsolódik a ré-
gebbi deklamáló-romantikus színjátszási
stílushoz? Fel tudjuk-e fedezni magunk-
nak, alkalmas-e ez a melodráma felé hajló
darab korszerűbb tartalmak tolmá-
csolására? Ezek a kérdések, amelyek a
mostani bemutató alkalmával is felme-
rülnek, lényegében a klasszikusok tiszte-
letének különböző értelmezésére céloz-
nak.

Schiller óta nemcsak történelem-
tudatunk, de tudásunk anyaga is meg-
változott. Ma már nemcsak Erzsébet ab-
szolutisztikus törekvéseiben ismerjük fel a
haladás szükségszerű útját, de Stuart-
képünk is megtisztult a romantikus pa-
tinától. Úgy tűnik ugyanis, hogy a tizen-
kilenc évig börtönben sínylődő királynő
nem töltötte bűnbánatban és tétlenség-ben
napjait, hanem sűrűn levelezgetett a XIII.
Gergely által Rómában és Reimsben
felállított „diverzánsképző" iskolák
növendékeivel. Persze a diplomácia mű-
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ködésbe lépett a másik oldalon is. Lord
Cecil és Walsingham a Stuart-veszély
leküzdésére kémelhárító szolgálatot
szervezett, amelybe belevonták -- a darab-
ban gyóntatópapként szereplő - Melville-t
is. Walsinghamék csak a kedvező
nemzetközi konstellációt várták meg, hogy
a Babington-féle összeesküvés ki-
provokálásával lecsaphassanak a veszélyes
ellenfélre.

Persze helytelen volna Schillertől a
történelmet számonkérni, hiszen az szá-
mára csak alapanyag - lessingi értelem-
ben vett névtár -, amelyet szabadon ke-
zelhet. „Vonzalom és szükséglet - írja a
Stuart-téma feldolgozásának idején
Goethének -, szabadon kitalált, nem
történelmi, hanem pusztán szenvedélyes és
emberi anyag felé kerget." Világos, hogy
Schillert a históriai anyag mitizálható
tartalma érdekelte elsősorban, és ez
szorosan kapcsolódott ez idő tájt érlelődő
klasszicizmus-igényéhez. Elkápráztatta a
dramaturgiai lehetőség, hogy fel-
elevenítheti az euripidészi mintát, egy sa-
játosan tragikus helyzetből indulhat ki,
ahol már az első jelenetben adva van a
katasztrófa és ezzel a katarzishoz vezető
arisztotelészi „félelem". A továbbiakban
már csak az a feladata, hogy részvétet
keltsen hőse iránt. Jellegzetes Iphigenia

szituáció. A börtönben sínylődő, ítéleté-re
váró Stuart Mária végső soron épp-olyan
„történelemnek" kiszolgáltatott áldozat,
mint Iphigenia. Őt azonban a sorsába való
beletörődés, a megadás pillanatában nem
Artemisz veszi magához, hanem a
vértanúk misztikus közössége.

Természetes, hogy Schiller az áldozat-
nak új etikai értelmezést adott, s az ere-
detében barbár-pogány motívumot a ke-
resztény mitológiába emelte át. Történeti
érzéke azonban megóvta az egyoldalú-
ságtól, anyagát a történelem megérzékített
tényei közé ágyazta, s így az „áldozatnak"
nemcsak etikai, hanem történelmi értelmét
is feltárta. Azt az ellent-mondást azonban
nem sikerült feloldania, amely az etikai és
a történelmi igazság között feszül.

S ezzel elérkeztünk a mindenkori Stuart-
előadások kulcsproblémájához, ahhoz
ugyanis, hogy az etikai vagy történelmi
konkretizációt kísérelje-e meg a rendezés.
Mindkét végletnek vannak buktatói. Erre
utalnak a csaknem valamennyi kritikában,
elemzésben felbukkanó fenntartások.

Ahol - a darabban is túlságosan nyersen,
túlságosan konkrét helyzetekben fel-táruló
- etikai tartalmat, Stuart „mártíriumát"
hangsúlyozzák, ott szükségsze-

rűen csökken Erzsébet szerepe, s nő a
kísértés, hogy benne a skót királynő ro-
mantikus-diabolikus ellentétét teremtsék
meg. Ezzel együtt legtöbbször felbukkan
az a veszély is, hogy a kettejük bonyolult,
tényleges történelmi párviadalát - Schiller
szándékai ellenére - holmi katolikus-
protestáns vetélkedéssé silányítsák. (Ez a
veszély az első weimari elő-adások óta
kísért - s azóta játsszák pl. gyakran erősen
megrövidített formában a gyónási
jelenetet.) Valahányszor a kritikusok a
szereposztással kapcsolatos ki-fogásaikat
hangoztatják, kimondatlanul ott van ennek
a rendezői elképzelésnek a bírálata is.

A másik lehetőség vagy inkább véglet,
ha a történetiség vonalát emelik ki,
történelmi drámára fordítják le Schiller
szomorújátékát. Az utóbbi időkben erre
főként az NDK színpadjain történt né-
hány - elismerten félresikerült - kísérlet.
Míg az előbbi elképzeléshez elég volt
sematizálni, leegyszerűsíteni a szerepeket,
romantizálni a stílust, itt nehezebb a
helyzet, a történelmi konkrétságba is
beszivárgó etikai tartalmakat kell likvi-
dálni. Ennek érdekében komoly húzásokra
kerül sor: eltávolítják azokat a sorokat,
jeleneteket, amelyekben Erzsébet
kisstílűnek, nőiesen hiúnak és féltékeny-



nek mutatkozik, más jeleneteknek pedig
megváltoztatják a hangsúlyát. Így például
a nagy kerti jelenetben Stuart ki-fakadása
groteszkül visszhangtalan, az angol
királynő ugyanis már előzőleg el=
távozik. Megrövidítik és felgyorsítják a
gyónási jelenetet, azzal az indoklással,
hogy Burleigh meglepheti őket. Végül
pedig nem hagyatják magára Erzsébetet az
utolsó jelenetben, legfeljebb rossz ta-
nácsadóitól szabadítják meg (Leicester).
Míg az előbbi felfogásban Máriával
szemben Erzsébet húzza a rövidebbet, itt
Fordítva történik. Erzsébet pozitív, tör-
ténelemalkotó szerepének hangsúlyozá-
sára.

Ezekben az előadásokban persze nyoma
sem maradhat a schilleri pátosznak, és
amikor a szenvedélyes, romantikus dikció
a társalgási színművek hangját kénytelen
utánozni, inkább az iskolai történelemórák
hangulatát idézi, semmint Schiller
szellemét.

Nehéz elhinni, hogy csak e két véglet
létezik: a patetikus-érzékeny szomorújáték
és a száraz történelmi lecke. Túlságosan
lekerekített, sematizált mindkét felfogás
ahhoz, hogy azt az „általános, mély
megrendülést" sugallja, amelyet Schiller a
darab feladatának szánt. Hol-ott ezt a
megrendülést olykor érezzük. Leginkább
ott, ahol etikai és történelmi
igazságérzetünk kibékül egymással. Ahol
Schiller - a darab minden ellentmondá-
sossága ellenére - érezteti azt a tragikus
hasadtságot, amely történelmi szerep és a
személyiség határai között tátong, fel-
idézi a kiszolgáltatottságnak, opportuniz

musnak, árulásnak, a „hidegháborúnak"

azt a légkörét, amely Stuart Mária korát
jellemezte. A darab máig is élő hatásos-
ságának egyik és legmélyebb forrása ép-
pen az, hogy Schiller dramaturgiai prin-
cípiummá emelte a leplezés és leleple-
ződés, látszat és igazság szüntelen fe-
szültségét. Erzsébet Angliájában, ahol
egzisztenciális érdekében minden szerep-
lő legalább két „arcot" mutat, Mária az
egyetlen, aki nem színlel, aki valóban az,
aki. Az volt féktelen szenvedélyében, az
bűntudatában is: önmaga. Ő az egyetlen,
aki. biztos tudatában van történelmi hi-
vatásának. Schiller éppen abban láttatja

tragikumát, hogy helyzete megfosztja a
történelmi szerep valóra váltásától.

„Azt hittem: én kioltom mindörökre
az ősviszály pusztító nagy tüzét."

Erzsébet ezzel szemben állandóan me-
nekül, bujkál saját történelmi szerepe és
felelőssége elől. Hol a parlamentet, hol a
törvényt, hol pedig tanácsosait tolja maga
elé, rájuk hárítva a kikerülhetetlen
cselekvés terhét.

"Ne kölcsönözze törvénytől a kardot,
hogy szabaduljon az ellenfelétől; a
nyers erőszak gyilkoló kezét
ne pólyálja be szentelt fátyolába,
Mutassa meg már végre önmagát!"

De Mária sem. azonosul rögtön azzal a
mártír-szereppel, amelyet be kell tölteni.
Előbb múltja terhétől, később pedig
szabadulásának reményétől. kell meg-
válnia. Erzsébet és Mária küzdelme a
történelmi szereppel és egymással mes-
terien ellenpontozott összehasonlításokban
zajlik le, és Schiller Ifflanddal még
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a szereposztással kapcsolatos elképzeléseit
is pontosan közölte, annyira ügyelt arra,
hogy Erzsébet méltó ellenfele legyen Stuart
Máriának.

Hogy a Katona József Színház mosta n i
felújításán ez mégsem így történik,

korántsem a színészi kvalitásokon, ha-
nem a rendező, Both Béla elképzelésén
múlik. Both a „fő veszélyt" feltehetően a
schilleri pátoszban látta, így hát meg-
fosztotta azt a nagyszínház adta levegősebb
tereitől, ugyanakkor azonban szkeptikus
lévén mindenféle „átértékeléssel" szemben,
„meghagyta" a dráma hagyományosabb,
romantikus fővonalát. Az ő Mária-Erzsébet
párharca Jóság és Gonosz között zajlik,
Mária jámborsága, alázata már az első
pillanatban félreérthetetlenül mutatja
mártírarcát, Erzsébet orgyilkosságra biztató
gonoszsága pedig kevéssé utal a történelmi
konkrétságra. A romantikus egyszerűsítés a
kerti jelenetben termi legkétesebb
gyümölcsét. A piaci kofák veszekedése
kissé groteszk ívben csap fel Mária
ördögűző lobogásáig, amikor is Erzsébet a
felemelt kereszt elől lovaglóostorát
csattogtatva távozik. Sajnálatos módon ez
az Erzsébet-felfogás az eleve passzívabb,
statikusabb és vértelenebb Stuart-képet
még inkább halványítja, s végső soron
dehumanizálja. A kamata-keret pedig nem
teremt kedvező feltételeket sem az
egységes stílus, sem pedig a darab valódi
erőtereinek kibontakoztatására. A felújítás
vég-eredményben nem adott választ az itt
felvetett dilemmára, mert eleve lemondott
arról, hogy Schillerrel s különösen a Stuart
Máriával kapcsolatban kialakult
reflexeinket megváltoztassa.

Jelentős közönségsikere viszont kicsit
akadémikus színben tünteti fel polémiánkat.
Úgy látszik, a közönség romantika-szomja
még a kétesebb keverékű koktélokat is
hálásan fogadja.

Schiller: Stuart Mária, Katona József
Színház.
Fordította: Erdődy János, rendezte: Both
Béla, díszlet: Bakó József, jelmez: Vágó
Nelli. Szereplők: Mezei Mária, Pápai
Erzsi, Váradi Hédi, Bessenyei Ferenc,
Balázs Samu, Ungvári László, Pásztor
János, Szabó Kálmán, Egri István,
Sztankay István, Sinkó László, Győrffy
György, Horkai János, Schwetz András,
Somogyvári Pál, Raksányi Gellért, Maj-
láth Mária, Apor Noémi, Zeitler Zoltán.


