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Hátrányos helyzetű
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A Stuart Mária a József Attila
Színházban

Nem volna sem időszerű, sem megala-
pozott dolog jóslatokba bocsátkozni a
József Attila Színház jövőjét illetően. Az
évad első bemutatója után mégis valami
jótékony változás, valami frisseség ta-
pasztalható. Szerencsés indítás volt Valló
Péter meghívása, amely feltehetően sem a
színháznak, sem a vendégnek nem válik
kárára. Már maga a Schiller-mű emelte a
licitet: nem csekély erőpróba elé állította a
még nem teljesen összeforrott
színészgárdát, néhol ki is fogva rajtuk,
ugyanakkor ez idáig vétkesen elrejtett
tartalékokat hozott a felszínre, például az
elfogulatlan választás következtében
Angliai Erzsébetként színre lépő Voith
Ágiban nagyszabású tragikát fedezhetünk
fel újra.

Az Angliába fogolyként érkező Stuart
Mária - nem a történelem szerint, hanem
Schiller képzeletének ajándékaképpen -
kivívja a trónt katolikus álláspont értel-
mében jogtalanul bitorló rokona, Angliai
Erzsébet kegyét a személyes találkozás-ra.
A szembesülésnek, noha nem változtat a
halálra szánt Mária sorsán, két felvonásnyi
előzménye van: tanács mérkőzik tanáccsal,
érdek csap össze érdekkel, míg végül sor
kerül rá, majd Erzsébet kívánságára, mégis
akarata ellenére porba hull a vetélytárs
feje.

Jóllehet Schiller felmagasztosítja az ár-
tatlanul bűnhődő skót királynőt, s ará-
nyosan megvonja figyelmét Erzsébettől,
ezúttal a színpad törvénye eltolja az adott
hangsúlyokat, s erre játszik rá a szöveg
Mária rovására való megkurtítása is. Ez az
üldözött királynő nem képes megtartani az
iránta ébredő rokonszenvet. Hiába sugárzó
szépsége, fiatalsága, a rajta esett
jogtalanságból fakadó erkölcsi fölény.
Hideg méltósága nem ér fel azzal a
bizonytalan, önmagából kivetkőző, go-
nosz-irgalmas, azaz emberi elevenséggel,
melyet ellenfele képvisel, aki azután
gyötrődés és elszántság izzadságában fo-
gant aláírásával kimondja a halálos ítéle-
tet, s éli túl a riválist. A túlélés is pá-
toszellenes mozzanat, mégis róla szól a
történet. Stuart Máriának már az írott
változatban is komoly hátránya, hogy az ő
életének látványosabb képei csak meg-

említtetnek. Előélete minden kétes dús-
sága ellenére a megjelenés pillanatától
már csupán „árnyéka saját magának",
lemondása, nemes nyugalma, a megbéké-
lő passzivitás egy végérvényesen rejtve
maradó múlton alapul, melynek csalódá-
sai, szenvedélyei nem hatolnak el jelen-
létéig. Fehér Anna tiszta arcú szépsége,
ragyogó fiatalsága képtelen elhitetni a
királynő mögött álló zajos és véres ese-
ményeket, csak végső ártatlanságában
van a helyén. Vetélytársnője viszont sze-
münk láttára féltékeny és tanácstalan,
előttünk gyűlöl és fél. Mária a színen
„csak" halálos ítéletéről értesül, ez azon-
ban úgyszólván nem meglepő számára,
míg Erzsébetet ugyanennek az ítéletnek a
meghozatala készületlenül éri. A dráma ott
izzik fel, ahol a hős felkészületlensége és
a vértezettséget igénylő esemény ta-
lálkozik. Így aztán mintegy az igazságról
leválva, Mária megmarad epikus alak-nak,
míg Erzsébet drámai figurává válik.
Máriáé a gesztus, viszont ellentmondá-
sosságával együtt Erzsébetnek adatik meg
a cselekvés. Kételyei, kapkodó inga-
dozása, a befolyásolásért való esdeklése
közepette, mint „rangja rabszolgája", azt a
közvéleményt féli, melynek hivatalánál
fogva kiszolgáltatottja, s mely
Machiavellivel szólva „nem érdem sze-
rint, látszat után ítél". Nem vágyhat te-hát
nyugalomra, nem bújhat ki a döntés
felelőssége alól, hiszen mint király „a vi-
lágnak tetszeni kénytelen". Jog és erény

viszonyáról, saját feladatának súlyáról
töpreng, és fejvesztve provokálja tanács-
adóit. Bizalma ugyanúgy kényszerű biza-
lom, ahogy igazsága és igaztalansága is
az. Görcsös és szeszélyes, csatázik benne a
józan reálpolitikus - ezt vegytisztán
Burleigh testesíti meg -, aki egyértelműen
Mária halálát kívánja (de lehetőség
szerint saját részessége nélkül) a látszat
megóvásával, a méltányosság kísérté-se - s
ez Talbot szava, mely felmenti a rokont -
a szép rivális fejét akaró, megsebzett
nőiséggel. Egyik pillanatában a helyes
uralkodás perspektíváját lát-ja maga előtt,
máskor erőtlenül hull vissza magába, és
kétségbeesetten hárítja el rémképeit a
másik győzelméről. Van egy mondata
Erzsébetnek, amit Voith Ági
megismételhetetlen esendőséggel ejt ki a
száján. Amikor a még szemtől szembe
nem látott rokonról esik szó, tétován,
fürkészőn és nagyon komolyan azt kér-
dezi: „Igaz tehát, hogy olyan gyönyörű?"

És a néző, mivel már találkozott vele,
tudja: igaz. És ha eddig nem volt benne
biztos, már az lehet: Máriát nem mentheti
meg semmi baljós végzetétől. A
természet kiadja védencét. Voith Ági
éppen a zaklatottság mélypontján reme-
kel: megfutamodásra kész, megszégye-
nült és elveszett. Ő, aki kínosan ügyel a
látszatra, nagyobb nyilvánosságot ad
szenvedésének, mint amennyit az elbír.
Bizalmatlansága azért terjed ki saját dön-
tésére is, mert azt emberei éppúgy csi-
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tatlannak, következetesnek jeleníti meg.
Kimérten, de állandóan résen van, hogy
esetleges más befolyásoktól megóvja ki-
rálynőjét. A maga módján korrekt, lénye és
híre (Stuart Mária mint első számú
rosszakaróját gyűlöli őt) fedi egymást.
Kaló mintha egy kevéssel több intrikus
színt keverne bele előző szerepeiből Bur-
leigh figurájába, de éleslátását, eltökélt-
ségét nagyvonalú eleganciával közvetíti.
Tulajdonképpeni eszmei ellenlábasa az
etika szempontjai szerint ítélő, belátó
hajlandóságú Talbot, akinek rezignált
bölcsességét Harkányi Endre olykor a
könnyű megbocsátás felé tolja el. Az ár-
mányos alakoskodás gyáva kettős ügynöke
a Máriának szökést ígérő királynői
kegyenc: Andorai Péter. A leleplezett
színlelő vakmerőségét és gátlástalan
visszakéredzkedését az elveszni látszó ke-
gyekbe Andorai a nem féreg kinézésű fér-
gek irritáló sikamlósságával játssza el.
Mohó álnoksága Mortimerrel szemben azt
sejteti: saját érdekében semmitől nem riad
vissza. Nem rajta múlik, hogy Mortimer
nem várja ki a második parancsot, és
önkezével vet véget életének. Nagy Miklós
a gőzösen rajongó Mortimer szerepének
csak egyik rétegében van ott-hon. Kivívja
ugyanis a néző gyanakvását: valóban Mária
kiszabadítására esküdött-e, és csak színleg
közeledett Erzsébethez, vagy az
uralkodóhoz hű és a vetélytársat akarja
megtéveszteni. Ám Mor-

timer alakoskodása bármilyen sikeres is, ha
van olyan színész, mint Nagy Miklós,
akkor utóbbi lőtt túl a célon. Régi tanulság,
hogy rossz színészt játszani nehéz feladat.

Stuart Mária tehát - jóllehet nem-csak
címszerep, de főszerep is - ebben az
előadásban a háttérbe szorul. Bár hátrányos
helyzeténél fogva maga mellé állítja a
nézőt, győz az erősebb inger, az Erzsébet
körüli feszültség. Fehér Anna előkelő
megjelenésű, gyönyörű királynő, de inkább
sértett, mint megbántott, inkább szigorú,
mint határozott. Szenvedélyes és
szenvedélyt keltő személyisége nem
érvényesül eléggé. Meggyőző a Mortimer
megszállott terveit rezignált, rutinos
kacérsággal fogadó jelenetében, és hiteles,
amikor a költő és a rendező szándékolt
teátralitását kell szolgálnia: ezt
mértéktartóan és elegánsan teszi.

Valló Pétertől nem idegen a célzatos
színházszerűség, s ebben jó választás
Schiller drámája. Á játéktér, mely rész-ben
Schandl Gábor, részben a saját munkája,
működőképes a jelmezes statisztéria által a
nyílt színen elhelyezett rekvizitumok
befogadójaként. Forgószínpadon folyik a
játék, a jelenetek jó ritmusban váltják
egymást. Ugyancsak funkcionálisak a
hangsúlyozottan pompázatos naturalista
jelmezek (Szakács Györgyi munkája).
Néhány ponton különleges szerepük van: a
színpadiasság fokozásához járulnak hozzá.
Stuart Mária kihívó ízléssel megkomponált
meg-megcsillanó fehér bitómodellje az
ártatlanság demonstrálásán túl viselőjének
valódi lényéből is felvillant valamit.
Hasonlóan fontos Erzsébet korabeli
öltözetet mintázó gigantikus gallérja,
amely fizikailag is korlátozza mozgásában,
és ez összhangban áll szellemi-pszichikai
állapotával. Végül jelentős mértékben
múlik maga a nagy találkozás is a
fellépésen, melynek jócskán része Erzsébet
gazdagon gyöngyözött, abroncsozott bíbor
ruhakölteménye, és ugyanennek a
korántsem közömbös eseménynek a
kiegészítője a két méltóságteljes agár. Így
vonul riválisa elé Erzsébet, hogy aztán
rafináltan meg-tervezett, festményszerű
fellépése még szánalmasabbnak mutassa
őt.
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karják ki belőle, ahogy ő a tanácsukat. Az
ítélet végrehajtásával azonban nem
fejeződik be a dráma, még hátravan a
megsemmisült győztes utolsó kegyelem-
döfése: bizalmasa elhajózik, a vesztett
méltányosság szószólója is lemond hiva-
taláról. A kívánatos cél nem kívánt be-
teljesülése Erzsébet összeroppanásához
vezet, magára marad barát és ellenség
nélkül.

A megjelenített tragédiával nem veheti
fel a versenyt az elbeszélt sors. Noha két-
szeresen is a színen bitó alá kísért Máriáé
a mennybemenetel, vétlensége nem
eléggé parancsoló, tartása mögött nem fe-
szül igazi fedezet. Míg Schillernél Erzsé-
bet alakja egyre halványul, a színpadon
éppen fordítva történik: nem veszítjük el
érdeklődésünket iránta, sőt Mária
személyes végzeténél izgalmasabbnak tet-
szik a háttér és a folytatás.

Az állam javát és csakis azt szem előtt
tartó Burleigh Mária kivégzésének kö-
nyörtelen szorgalmazója. Tisztában van
az ország érdekével, nem érintik felsőbb
szempontból partikulárisnak tűnő sze-
mélyes kételyek. A Schiller rendezte omi-
nózus szembesítés nemcsak eredendő
teátralitásánál fogva nagy lelemény, de
dramaturgiai találat is: a tanácsadók már
ezzel kapcsolatban megnyilatkozhatnak.
Burleigh pragmatikus beállítottságát,
jogra, szükségszerűségre hivatkozó gon-
dolkodásmódját Kaló Flórián tántorítha-


