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L U D V I G H O L B E R G : J E P P E

Aki a mennyországba
itta magát

Vándortémát dolgozott fel a dán Holberg
1723-as darabjában, a Jeppében. A Báró és
emberei egy részegen hortyogó parasztba
botlanak az utcán. Ugratásképpen átöltöz-
tetik, a Báró ágyába fektetik, és
elhitetik vele, hogy ő maga a
Báró. Az urak azonban hamar
megelégelik a tréfát, a paraszt
pedig - miután ismét holtrészeg-re
issza magát - megint a trágya-
dombon ébred.

Holberg a (Calderón és
Shakespeare által is feldolgozott)
témából jellemrajzot s nem
helyzetvígjátékot írt. Darabjában
egyértelműen arra tevődik a
hangsúly, hogyan részegedik le
Jeppe, majd miként viselkedik az
úr szerepében, illetve végül
hogyan dolgozza fel a csalódást,
„báróságának" elvesztését.
Holberg ekkor csavar még egyet a
történeten: Jeppét nemcsak meg-
tréfálják, hanem meg is hurcolják:
bíróság elé állítják, amiért betört a
Báró kastélyába, bitorolta az
uraság ruháit, kegyetlenkedett a
szolgáival. Az ítélet méreg általi
halál. Végül Jeppe - miután a
mérget helyettesítő altatóval ismét
álomba bódítják - a bitófára
lógatva ébred. Ő maga azt hiszi,
hogy meghalt és feltámadt, a
többiek meg röhögnek rajta.

A „dán Moliére"-nek becézett
Holberg a Jeppe alapján közelebb
áll a kortárs francia
komédiaszerzőhöz, Marivaux-hoz,
mint a fél évszázaddal régebbi
példaképhez, Moliérehez.
Marivaux-hoz hasonlóan Holberg
is az emberi személyiség és a
társadalmi szerep közti distancia
lehetőségét veti fel. A
felvilágosodás kori klasszicizmus
nagy témája volt ez: az addigi
vígjátéki szüzsék, komé-
diapatronok, komikusi szerep-

körök - Beaumarchais-nál,
Goldoninál, részben Gozzinál
is - hirtelen megteltek élettel, és magára az
életre kérdeztek rá: vajon szükségképpen
az-e az ember, akinek született, és szük-
ségszerű-e, hogy azt az életet élje, amelyet a

sors rátestált? Holberg azonban - akinek
kalandos életű apja maga is paraszti sorból
küzdötte fel magát - kilátástalanabbnak látja
a világot, mint Marivaux (például a

A rabszolgák sz igetében) . A társadalmi
szerepek nemigen fordíthatók meg, Jeppe
bárónak öltöztetve is paraszt marad, „udvar-
tartását" is pórias reflexek alapján leckéz-

teti. A Báró siet levonni a tanulságot: „Most
láthattátok, milyen fennhéjázó és zsarnoki
módon viselkedik az efféle népség, ha a
koszból egyszerre ilyen magas polcra

emelkedik." De hát akit a felettesei
tízévi katonáskodása alatt -
folytonos rettegésben tartottak,
akit a falu elöljárói állandóan
megfélemlítenek, akit ráadásul
még a felesége is rendszeresen
ver, az nehezen ébredhet öntu-
datra. Inkább a részeg bódulatba
menekülhet, legfeljebb csak ál-
mokkal hitegetheti magát. Így
fordítja saját javára a tréfát: „Ne
legyen Jeppe Berg a becsületes
nevem, ha nem igaz, hogy a
Paradicsomban jártam."

A Holberg-darab magyaror-
szági ősbemutatója nem társadalmi
aspektusból, hanem a személyiség
nézőpontjából közelít a
történethez. Tóth Miklós kapos-
vári rendezése - a darab jel-
legének megfelelően - elsősorban
Jeppe jellemrajzára koncentrál, de
jóval mélyebb analízisre törekszik,
s ezáltal tragikomikusabb figurát
teremt, mint Holberg. Az átverés
történetéből Kaposvárott az álmok
és illúziók belső drámája
születhetne meg - ha a darab elég
jó alapot biztosítana ehhez. De
úgy tűnik, a Holberg-mű nem
olyan mély, mint amennyire a
kaposvári előadás alkotói
komolyan szeretnék venni. A
komolyan vétel most nem ko-
molykodást jelent: az előadás nem
csorbítja a darab humorát, csak
igyekszik előhívni a farce-ból a
magvasabb komédiát. Ehhez
azonban talán radikálisabb
szövegváltoztatásokra lett volna
szükség.
A kaposvári szövegváltozat, amely

Kúnos László erre az
alkalomra készült fordításán

alapszik, egyrészt pontosabbá,
hangsúlyosabbá teszi Jeppe motivációit.

Egy környezeténél érzékenyebb figurát
ismerünk meg, aki a világ

durvasága miatt - önérzete, önbecsülése
védelmében - fordul az italhoz. Jeppe nem

hagyja, hogy letaglózza a többszörösen

Molnár Piroska (Nille) és Gyuricza István (Jeppe)
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durva tréfa: a megalázottságból egy éteribb
világ illúzióját építi fel magának. Beszélhet
neki bárki bármit, ő tudja, hogy a mennyor-
szágot látta. Jeppe komikus alak, mert va-
lóban vak a valóságra, de tragikus figura is,
mert az élet értékeinek védelmében kény-
szerül az italba, hazugságba menekülni.

Ugyanakkor a kaposvári szöveg árnyal-
tabbá, kidolgozottabbá, ötletgazdagabbá
teszi a darab többnyire vázlatos szituációit.
Itt például záporoznak a különféle szellemes
ötletek, hogy miként is tréfálják meg a
Báróék a lábuk előtt hortyogó részeg parasz-
tot (Holbergnél azonnal kész a megoldás).
Újabb tréfák épülnek be a kastélyban ját-
szódó jelenetekbe is, továbbá valódi szem-

besítéssé, leleplezéssé változik a történet
befejezése: Holbergnél egy kocsmai vendég
meséli el - a címszereplő füle hallatára -,
hogy miképp verték át Jeppét, aki erre
megalázva eloldalog. A kaposvári változat-
ban viszont Jeppe álmai, illúziói védelmére

kel. Hiába olvassák rá, hogy mit tettek vele,
mikor hogyan verték át, ő megingathatatlan
marad, ragaszkodik ahhoz a valósághoz,
amelyet a tréfa következményeként átélt. Itt
- az eredeti művel ellentétben - nem a
Báróéké az utolsó szó, hanem a címsze-
replőé. Az ő szavai zárják a darabot, azaz
mintegy neki szolgáltat igazságot a szöveg:
„De én a mennyországban voltam. Es cso-
dákat láttam. Mit tudtok ti arról? Meghaltam
és feltámadtam. Mert én a mennyországban
voltam, értitek? Es még egyszer odajutok.
Es inni fogok, és addig iszom, amíg újra
odajutok."

A kaposvári változat alkotói sem segítet-
tek azonban a darab szervi baján. Holberg

ugyanis eleinte nem helyzetekből bontja ki a
jellemrajzot, a darab expozíciójában mono-
lóg monológot követ, s az átverés során
Jeppe végül is úgy kerül át egy másik szi-
tuációba, hogy nem láttuk őt a saját köze-
gében viselkedni. (A feleségével és a kocs-

márossal való jelenetei aránytalanul rövidek
a feleség és a címszereplő hosszú monológ-
jaihoz képest.) Talán tanácsosabb lenne va-
lamiféle életképből indítani a történetet, így
Jeppe átváltozása is követhetőbbé válna. Ha
nem csak a szavaiból ismernénk meg a
durva valóságot, akkor indokoltabbnak
éreznénk azt, ahogy magában felépíti az
illúziókat, ahogy megaláztatásaiban egyre
erősebben ragaszkodik az álmaihoz.

Tóth Miklós rendezése azonban kitér az
életképi megközelítés lehetősége elől.
Érthető, hogy nem a XVIII. századi paraszti
világ jeleneteit kívánta színre vinni. Az
önkéntelenül kínálkozó, tradicionális meg-
közelítés helyett a realizmuson túli színház
kifejezőeszközeit kereste. Absztraktabb,
stilizáltabb, a vizualitásra erőteljesebben
építő előadást rendezett, mint ahogy azt a
magyar színpadokon megszoktuk. Egysze-
rűsített formáival, egynemű, de erős
színeivel úgy hat az előadás látványvilága
(tervező: Ágh Márton), mintha mi, nézők is
az egyik kábulatból a másikba zuhanó Jeppe
delíriumos szemével látnánk a világot.
Csakhogy ennek egy folyamat végered-
ményének s nem kiindulópontnak kellene
lennie. Előbb meg kellene ismernünk
Jeppét, hogy azonosulhassunk vele, előbb a
reális valóságát is látnunk kellene, hogy a
benne születő varázslatot átérezhessük.

Az előadásnak azonban már az első
jelenete is stilizált térben játszódik: a le-
eresztett vasfüggönyt színes fények világít-
ják meg. A leghangsúlyosabb két ferde
fénycsík, mely a vasfüggöny ajtajától halad
V alakban felfelé. Ezek az ég felé nyúló
színes csíkok a legtöbb képben ott láthatók a
színpadi tér peremén (annak elrajzolt pers-
pektíváit is érzékeltetve). Ez a motívum
folytatódik majd akkor, amikor Jeppét egy
magasból lelógatott ágyra fektetik, amikor a
bíróság tagjai a magasból leeresztett „szé-
keken" helyezkednek el, illetve amikor
Jeppét az égből lelógatott kötelekre
függesztik a bitófán. Az ég és föld között
való lebegés ily módon az előadás
legerősebb vizuális motívuma lesz. Ezt
erősíti az is, hogy a magasból lelógatott
bárói ágy később átváltozik bírói pulpitussá,
majd kocsmaasztallá. Miközben az előadás
végén Jeppe fogadkozik, hogy a
mennyországba issza magát, el is indul
felfelé az asztal. Lám, a csoda tényleg
megtörténhet vele.

Ágh Márton díszletei egyszerűek, ötlete-
sek, poétikusak. Csak néhány, többnyire
kétdimenziós elemet használ, de ezekből
hatásos színpadképeket teremt. A játékteret
nagyrészt üresen hagyja, de érzékletes
vizuális környezetet varázsol köré. (A dísz-
let előnye az is, hogy gyors, tehát hatásos
helyszínváltásokat tesz lehetővé.) A kocs-
mát például embernél nagyobb flaskát idéző
kijárat jelzi középen. A fekete háttérfüg-
gönyből kimetszett forma mögött világos
hátteret látunk, melynek színei többször is
változnak. (Szellemes megoldás, ahogy a
kocsmai hordó egy csapóajtó segítségével
egy pillanat alatt eltüntethető a süllyesz-
tőben.) A kastélyban játszódó jelenet hát-
teréül például vörös, stilizált klasszicista
oszlopsor szolgál. A bírói jelenethez börtön-

Jeppe: Gyuricza István (Simarafotók)
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rácsokat idéző komor falak ereszkednek le.
A helyszínek változnak, de mindegyik szín-
padképben szerepel egy változó helyzetű és
változó megvilágítású korong -- mintha a
nap útját és fényváltozásait követhetnénk.
Végül a korong a magasba emelkedik, és
leereszkedik egy jóval hatalmasabb másik.
Az előbbit fehér, az utóbbit vörös fény
világítja meg: íme, a naplemente, de feljött
már a hold is. Ezzel a finom vizuális jelzés-
sel érzékelteti az előadás, hogy valójában
egyetlen nap eseményeit látjuk. Jeppe ma-
gasba emelkedéséhez ez a bíborvörös al-
konyi fény adja a hátteret.

A díszletek összhangban vannak azzal a
rendezői törekvéssel, hogy az előadás elemei
visszautaljanak a klasszicizmus stilizált
formáira. A Báró például eleinte egy, a szín-
pad előterében oldalt állított székből figyeli
Jeppe ugratását, éppúgy, ahogy a
klasszicista színház előkelő nézői is a
színpad szélén foglalhattak helyet. A
szereplők gyakran fordulnak az előadásban
közvetlenül a nézőkhöz, leplezetlenül
hozzájuk beszélnek, hangsúlyozzák és nem
elrejtik a színpadi szituációt. Az a gyanúm,
hogy valahogy így működhettek a Moliére-
darabokban a klasszikus „félrék", illetve a
komikus nagymonológok.

Gyakran a mozgások is koreografáltnak
tűnnek; a commedia dell 'arte túlzásaira,
elrajzolt mozdulataira ismerni bennük.
Mintha kisebb lazzók is beépülnének a
játékba: ilyen például az a jelenet, amikor a
Báró a kocsmaudvaron vizelni készül.
Szellemes, sokértelmű az a mozgásetűd is,
amikor a Báró és udvartartása üvegpara-
vánok mögül figyeli Jeppe kastélybeli
ébredését. A mozgó üvegparavánok időn-
ként afféle görbe tükörként működnek, ahol
Jeppe saját torzképével találkozhat egy-egy
őt ugrató szereplőben, máskor meg átlátszó

falként funkcionálnak: a vak is láthatná,
amit Jeppe nem vesz észre.

Van azonban még egy nagy baj Holberg
darabjával. Igazán csak egy szerep van
megírva benne: Jeppéé. A címszerepet ját-
szó Gyuricza István maximálisan él is a
szerep kínálta lehetőségekkel. Egy mélyen
jellemzett, szeretni való részeget formál
meg, aki nem csapja be önmagát, amikor az
illúziókhoz fordul. A rendező színész-
vezetését dicséri, hogy Gyuricza játékában
új színek jelentek meg: mert visszafogott,
csöndes, magába forduló lenni.. Figurájának
tragikus, melankolikus színei is vannak, vi-
szont feltartóztathatatlanul veszélyessé
válik, amikor rászakad a báróság. Hamar
kiderül, hogy a Báróék a tűzzel kezdtek ját-
szani, amikor belevágtak a tréfába; csoda,
hogy ép bőrrel megúszták. Az ekkor
önmagában felfedezett erőt már nem lehet
Jeppétől visszavenni. Ezért válik a Gyuricza
játszotta alak a további leckéztetések fo-
lyamán olyan sérthetetlenné.

Az ugratásban részt vevő rengeteg szerep-
lőt a kaposvári szövegváltozat - egy 1924-es
Holberg-kiadás ötletéből kiindulva - három
szereppé vonta össze. A Báró (Kelemen
József), valamint a Titkár (Szula László) és
az intéző (Sarkadi Kiss János) maguk
játsszák el a kastélybeli szolgákat,
orvosokat, sőt a bíróság tagjait is. Indokolt
ez az ökonomikus megoldás, mert így az
átverés terve és gyakorlati kivitelezése nem
válik el egymástól. Ugyanakkor a szerep-
összevonások következtében kissé kamara-
jellegűvé válik az előadás. (Talán ezért is
érezzük úgy, hogy hiányzik a Jeppét
körülvevő közeg ábrázolása.) Ezen az sem
segít sokat, hogy a tréfát kifundáló trió mel-
lett végig jelen van egy női szereplő is. A
Szobalány (Fekete Kata) az intéző
feleségének kurta szerepéből nőtte ki magát

a férfiakkal egyenrangú figurává. Az
előadás egyetlen pontján hatnak zavaróan a
szerepösszevonások: a záróképben is ez a
négy szereplő jelenik meg parasztruhában,
söröshordókat cipelve, Jeppével kötöz-
ködve. Vajon kik ők? A Báróék még mindig
nem hagyták abba tréfát, és újra őket látjuk?
Vagy valóban parasztokat, akik csupán
hasonlítanak a Báróékra? Avagy kocsmai
ismerőseit képzelte Jeppe az álmaiba?
Tényleg csak részeg álom volt minden, ami
megesett'?

Mind a négy szereplő nagy kedvvel,
szellemesen vesz részt a játékban. Közülük
Kelemen József Bárója azért emelkedik ki,
mert elrajzolt mozdulataival, furcsa test-
tartásával, bizarr gesztusaival egészen sajá-
tos figurát teremtett. Úgy érzem, a rendezői
szándékhoz ez a játékstílus illik a legjobban,
mert alapvetően a klasszikus komikusi
hagyományok stilizációjára épít. Színészi
bravúr, ahogy Molnár Piroska Nille, a
feleség elnagyolt szerepéből néhány gesz-
tussal hatásos figurát teremt. Hunyadkürti
György Jacob, a kocsmáros hálátlan
szerepéből formált érdekes alakot.

SÁNDOR L. ISTVÁN

Ludvig Holberg: Jeppe, avagy a disznók
nem jutnak a mennyországba
(Csiky Gergely Színház, Kaposvár)
Fordította: Kúnos László. Díszlet: Ágh
Márton. Jelmez: Berzsenyi Krisztina. Zene:
Dévényi Ádám. Dramaturg: Divinyi Réka f. h.
Fény: Bányai Tamás. Mozgás: Kelemen
József. Rendező: Tóth Miklós.
Szereplők: Gyuricza lstván, Molnár Piroska,
Hunyadkürti György, Kelemen József, Szula
László, Sarkadi Kiss János, Fekete Kata.

GOETHE: STELLA

AZ ÜNNEPELT VISSZAÜT
A Stella felfedezése eszményien illett volna
az ünnepi alkalomhoz: Goethe születésének
közelgő kétszázötvenedik évfordulójához.
(Felfedezést s nem újrafelfedezést írok,
hiszen a darabot e században csak egyszer,
akkor is vidéken, gyér visszhanggal vették
elő.) Hogy a jószerével ismeretlen mű
hosszú esztendők egyik legértelmetlenebb,
csak gyatrasága okán emlékezetes színházi
vállalkozását hívta életre, szomorú. Robert
Sturm rendező egyszerre tett rossz szolgála-
tot önmagának, színészeinek, színházának,
darabnak s költőnek.

Némi mentség a darab bonyolultsága, ré-
tegezettsége lehet. Először is: szűkös külső

cselekményessége okán túlteng benne az
interiorizált történéseknek megfelelő, a mai
fül számára azonban nehezen elviselhető
általános érzelmesség, a sok oh és ah, az -
ismét csak mai fogékonyságunk számára -
üresnek tetsző eksztatikus deklamálás, ame-
lyet élettel megtölteni csak nagyon erős és
nagyon teátrális rendezői látomástól vezé-
relve lehet. Viszont ennek a látomásnak
nagyon is van - volna - miből kiindulnia.

A Stella írója igen fiatal, huszonhat éves
volt, épphogy túl a Götzön meg a Clavigón,
több mint egy évtizeddel innen az
Egmonton, a Tassón, több mint kettővel a
Fauston, de amit már letett az asztalra, a

Gót:, a Clavigo arra vall, hogy nem vetette
meg a cselekményességet, és tudott intrikát
szőni. A Stella külső statikussága, motí-
vumhomálya tehát minden bizonnyal szán-
dékos lehet. Gondoljuk meg, milyen keveset
tudunk meg a cselekmény legfőbb len-
dítőerejének, Fernando állhatatlanságának
konkrét indítékairól és megnyilatkozásairól,
azt is inkább, mintegy kelletlenül, dramatur-
giai muszájból, egy amúgy mellékjelenetbe,
Fernando és a tiszttartó párbeszédébe
sűrítve, amikor is az utóbbi, jellegzetes
(noha erősen megkésett, már az akció
sűrűjébe csúszott) expozíciós technikával,
olyan tényeket gyűjt csokorba, amelyekkel


