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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.
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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
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ő is, gazdája is tisztában vannak. Így sem
derül ki azonban egy sereg konkrétum;
például hogy Fernando Stella kedvéért
hagyta-e el annak idején Cäciliét, vagy csak
férfi-csellengése (saját szavaival: „kiégett
csavargása") közben talált rá a gyöngy-
szemre, hogy milyenek voltak távozásainak
körülményei (búcsúzott-e, hazudott-e vala-
mit, vagy csak angolosan lelépett), hogy

mivel töltötte a Stellától való szökése utáni
éveket, azonkívül, hogy egy pontosan meg-
jelölt, tehát hosszas keresést nem igénylő
helyen nem talált rá első családjára, továbbá
részt vett - hogy miért, nem tudni - egy
szerinte is igazságtalan háborúban, hogy
miért és miért éppen most jutott eszébe
visszatérni második otthonába, a második-
nak elhagyott hölgyhöz. És bár a szerelem
ugyebár vak, mégis, a sok hiányzó válasz
óhatatlanul felvet egy alapkérdést: tulajdon-
képpen mit istenít mindjárt két szép, eszes,
mély érzésű, tiszta jellemű nő is ebben az
állhatatlan és kiszámíthatatlan férfiúban, aki
kedden még rajongva ígér örök szerelmet,
hogy szerdán bottal lehessen ütni a nyomát?
Mindezek a gyanúsan nagyszámú konkré-
tumok, amelyeket Goethe - ennyit igazán
illik feltételezni róla - minden bizonnyal
több-kevesebb szándékossággal „takart ki",
végeredményben egyetlen kérdésben sűrít-
hetők és absztrahálhatók: kicsoda Fernando
voltaképpen, és mit akar önmagától és az
élettől?

No persze Fernando Goethe maga. Az
ifjú, az érett, az öreg. Ez idő szerint éppen
úton Friederikétől Lilin (Stella modelljén) át
Charlottéhoz. A csélcsap, hamar lobbanó,

hamar kihunyó, örökké továbbálló, újabbat
kergető. (Elég csak arra a portréra gondolni,
amelyet Peter Hacks a Lottéban egy valóságos
Cäcilie-Stellával festet róla.) A kereső. Es
ahogy Goethe sem tisztázta, sem akarhatta
tisztázni magában, hogy Johann Wolfgang-
ban mennyi a Don Juan-i és mennyi a fausti
elem, hogy a női karok között egymáshoz
képest milyen arányban hajszolja a kéjt és

az egyetemességet, úgy mentette fel
Fernandóját is az alól, hogy e kérdésekre
választ kelljen adnia. Gondoljuk meg, hogy
Fernando helyzete egy „Színjáték szerelme-
seknek" alcímű dráma hőséhez képest iga-
zán különlegesnek mondható: két olyan nő
között vívódik, illetve hergeli magát irántuk
friss érzelmekre, akiket egyszer már totá-
lisan - a menekülésig menően - megunt. Ez,
ősi, távol-keletien egyszerű konvenció
értelmében, annyit tesz, hogy igazából nem
a nők izgatják. Goethe Fernandója egy korai
Faust, aki önmagát és a dolgok értelmét
keresi (még elhagyott lánya is elismeri,
hogy „itt valamelyest az ember szabad-
ságáról van szó"), egyszerre hajszolja a pil-
lanatot és az örökkévalóságot, s hogy
közben egy Marie, egy Cäcilie, egy Stella,
egy Gretchen, a pillanatok istennői letört
rózsabimbóként (a Heidenröslein-dalra való
asszociálás Robert Sturm nem alaptalan
leleménye) kötnek ki a végtelenbe vezető út
menti árokban, az ehhez képest mellékes,
noha sorsuk a hőst bár múló, de mélységes,
önmarcangoló bűntudattal tölti el, ami
egyébként szervesen hozzátartozik a fausti
ember jellemképéhez.

Ennek fényében értékelhető a sokat vita-

tott befejezés is, ahol a fausti önarcképbe
egy további szín vegyül: az az aufklérista

utópia, miszerint tisztességes, okos, nemes
lelkű emberek képesek lehetnek rá, hogy az

interperszonális kapcsolatok minden
gubancát a józan ész és a humanizmus

szellemében kibogozzák. Goethe szeretett
volna

hinni ebben az utópiában (már csak saját
rossz lelkiismerete megnyugtatása végett

is), de zseni volt, hát nem hihetett
benne; lásd a remekművet, a
Vonzások és választásokat, ahol
négy ilyen tiszta és nemes lélek
próbálja az egymás iránti kölcsönös
szeretet és tisztelet jegyében
racionalizálni és humanizálni a
szerelem sötét, meg-zabolázhatatlan
alkímiáját, míg-nem ketten
belehalnak, ketten tönkremennek a
nagy kísérletbe. A dráma az utópia:
a nyitott házasság, a kölcsönösen
elfogadott háromszög-kapcsolat
apoteózisával zárul, amelyet a
maguk kis világába bezárt nők és a
hozzájuk képest korlátlanul szabad
férfi reménytelen egyenlőtlen-
sége eleve megkérdőjelez, és
elképzelni is rossz, mi történhet a
dráma lezárása után, mikor szökik
meg Fernando harmadszor is, s
ezúttal mindjárt két (lányát is
beleértve voltaképpen három) nőtől,
s mi minden történik és nem
történik addig. Goethe pedig, a
Vonzások és választások írója,
bizonyára egyetértett volna az olyan
rendezői értelmezésekkel, amelyek
a puskini „A nép hallgat" avagy a
most divatos kétségbeesett Hamlet-

vagy Szeget szeggel-finálék
példájára,
kétértelművé vagy nyíltan tragi-

kummal terhessé színezik az
aufklérista idillt.

Amely idillt egyébként ő maga is igen
könnyen, goethei csélcsapsággal tagadott
meg, a kedvezőtlen, erkölcsi skandalumot
kiáltó kritikai fogadtatás és még inkább a
szenvedélyesen tragikus szemléletű Schiller
hatására, és így páratlan drámatörténeti for-
dulat állt be: addig, főként Shakespeare
esetében, a tragikus befejezéseket volt
szokás a szépkeblű közönség kedvéért
happy endre fordítani. Ez esetben (bár
hasonló indíttatással) a szépkeblű publikum
az ellenkezőjét követelte. Mint tudott, a
dráma második változata tragikus: Stella
megmérgezi, Fernando agyonlövi, magát,
Cäcilie magánya véglegessé válik. m igen
jellemző, hogy Goethének nem kellett
strapálnia magát: nem a darabot írta át, csak
új zárójelenetet biggyesztett hozzá, azaz
nagyon jól tudta, hogy a mű magától is
tragédiába fordulhatna, és elég egy pöccin-
tés, hogy meg is tegye.

Mindez nagyon erős rendezői gondol-
kodást igényel, és voltaképpen elvben ért-
hető Robert Sturm döntése, aki az absztrak-
ció szálát emelte ki a motringból, és tekerte
fel az előadás orsójára. Ahogy mondani
szokás, a végletekig lecsupaszított produkció

Nagy-Kálózy Eszter (Stella) és Ráckevei Anna (Cäcilie)
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született: nyolc szereplőből (és a statisz-
tériából) öt maradt; öt, egy komplett es-tét
bőven betöltő felvonásból egyetlen,
tagolatlan, szűk hetvenöt percet igénylő
keresztmetszet; változatos díszletekből
(fogadó, budoár, kert, hálószoba, nyílt színi
változás) egyetlen, néhány sejtelmes-szim-
bolikus elemmel berendezett absztrakt tér. A
szereplők mezítláb vannak (a két nő
valamiért mezítelen félkarral is), mint
zarándokok a világban és saját életükben,
időnként fénykör szigeteli el és emeli ki
őket, az éppen nem játszók is végig jelen,
háttal a nézőknek (hogy érzékelik-e a hátuk
mögött zajló történéseket, nem derül ki). Így
bontakozik ki Sturm szándéka szerint a
példabeszéd a kommunikációképtelenségről,
arról, hogy a színleg legszorosabb
kapcsolatban élők is idegenek egymás
számára, és hogy közeledések is, távolodá-
sok is illuzórikusak, csak a nyomukban járó
szenvedés nem illuzórikus. Sturm az eredeti,
idilli befejezést tartja meg, de reményte-
lenségbe, keserűségbe fordítva.

Természetesen elképzelhető, sőt, jogosult
ez a megközelítés, ám ilyen alapon bármely,
az abszurd előtt keletkezett drámai szöveg
abszurdizálható, csak meg kell fosztani a
maga művészi specifikusságától.

tő, ha a nyelv mögött emberek helyett csak
sablonok, funkciók állnak. Néhány hete
Peter Stein egykori színházában, a
Schaubühnében láttam a darabot, és nem
szívesen hivatkozom itt rá, mert minden
összehasonlítás tisztességtelen lenne; sze-
rencsére az előadás, noha Andrea Breth ren-
dezte, és a két női főszerepben. Jutta Lampét
és Corinna Kirchhoffot lehetett látni, nem
volt igazán jelentős, így annyit mégis mél-
tányos elmondani, hogy a néző ismét azzal a
Schaubühne-realizmussal találkozhatott,
amelyet az abszolút artisztikum emel túl
önmagán. Volt hatalmasságában lenyűgöző
színpad, amelynek autentikus, sőt, önma-
gukban meghitt berendezési tárgyait a
köztük lévő térbeli távolság idegenítette el,
volt hitelességében stilizált kosztüm, volt
adekvát, jó háromórás terjedelem, kijátszott
és a maguk teljességében és részleteiben
egyaránt megélt külső és belső konfliktu-
sokkal és ennek megfelelően kiteljesedő,
komplett jellemekkel, akik "csak" annyira
titokzatosak, mint minden ember önmaga és a
többiek számára, és mint amennyit kapcso-
lataink kiismerhetetlensége, földi létünk
talányossága indokolttá tesz. Röviden: az
abszurditásnak az a tömény fuvallata, amely
a Stella minden színrevivőjét és nézőjét

színpadán a semmi: a létező abszurdoiddá
preparált kivonata terpeszkedik el, egy,
ilyen tálalásban alig elviselhető dagályos
szöveggel feleselve. Goethe ugyanis nem
volt szíves szállítani azt az egyetlen, sűrű
képi metaforát, amelytől az abszurd abszurd
lesz; ő amúgy XVIII. századi módra komp-
lett drámát írt, még ha - amint erről fentebb
szó esett - azon belül meglehetősen
rendhagyót is. És bármilyen csodásak önma-
gukban az előadás elejére és végére iktatott
Goethe-versek: eleve gyanúsak, mert az
ismeretterjesztő szándékon túl valamit
helyettesíteni akarnak, egészen pontosan
magát a Stella című színművet; mintha egy
Shakespeare-dráma felvezetését és kicsen-
gettetését a rendező a szonettekre bízná. A
cselekmény szempontjából múlhatatlanul
szükséges „kinn"-ek és „benn"-ek, időmúlá-
sok, belső folyamatok, szándékosan persze,
elmaszatolódnak, összefolynak, magukkal
sodorva a dráma egész fokozatosságát, min-
den stációját. Helyettük egyetlen tömböt
kapunk, amely azonban belül üres. A tör-
ténetüktől - drámájuktól - elmetszett figurák
akár Sartre Zárt tárgyalásából pendliztek
volna át: a pokol a többi ember (kivált a
másik nemhez tartozók). Itt valóban nem
sokat számít, kicsoda Fernando, és mi űzi-

Bubik István (Fernando) és Nagy-Kálózy Eszter (Schiller Kata felvételei)

Kérdés, hogy mi az, ami megmarad. A Stella

esetében a nyelvi dagály (ennek
eltüntetéséhez nem elegendő a mégoly
drasztikus rövidítés sem, az egész szöveget
húzni kellene), ami nem éppen üdí-

megcsapja, itt Goethéből, Goethe darabjából
és Goethe alakjaiból volt lepárolva, nem
pedig pusztán egy általános XX. század végi
rendezői életérzésből.

Az Új Színház kis stúdiójának parányi

hajtja; mintegy Goethe bosszújaként Bubik
István interpretálásában időnként úgy fest,
mintha nem egy abszurd drámából, hanem A

miniszter félrelép-ből keveredett volna elő, és
együttérzést esdve kacsintana ki a né-
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zőkre: most mondják, micsoda slamasztiká-
ba keveredtem már megint a... no, mondjuk,
az izgága vérem miatt. Egyebet Bubik nem
is tud láttatni a figurából, legföljebb még
némi önirónián kívül, bár érződik, hogy ez
inkább menekvés a tartalmas instrukciók
hiánya elől, hiszen nem derül - nem derülhet
- ki, hogy voltaképpen mi is az, amin
önironizál. És amint homályban marad a
Fernando érzelmi-szexuális fűtöttsége és
ingatagsága mögötti, egyszerre mélyen átélt
és kacérul elszenvelgett metafizikai dimen-
zió, szükségképpen arra sem derül fény,
hogy a két nőt viszont a férfi szubjektíven
interpretált és megélt külső-belső adottsá-
gain túl ez a számukra elérhetetlen, tehát
titokzatos és izgató dimenzió is megérinti.
Nagy-Kálózy Eszter (Stella) a maga ré-

széről a szerelemről úgy általában szóló,
üres és szenvelgő szavalásba menekül,
pedig külső adottságai alapján eszményi
Stella is lehetne; Botos Éva (Lucie) a
nyelvelő kotnyelességet találta ki magának
figura helyett. Egyedül Ráckevei Anna nem
tudja megtagadni magától, hogy fél szem-
mel Goethére ne sandítson, és alakításába
bele ne vigyen valamit Cäcilie sprőd-
ségéből, sértetten kaján kis elégtételeiből,
lamentáló önsajnálatából, nemesen önzetlen,
emelkedett szövegeinek rejtett dupla-
fedelűségéből; amikor előadja a középkori
gróf nyitott házasságáról szóló példabe-
szédet, néhány pillanatra megérinti a nézőt a
dráma sajátszerűsége.

Remélem, a fentiekből kitűnik: koránt-
sem a mű merész alkotói interpretálása,

mégoly végletes redukálása vagy lecsu-
paszítása ellen van kifogásom. A Stellát és
éppen a Stellát - számos más változat között
- így is el lehet a mai színpadon képzelni.
Csak éppen ehhez nem elég Goethéből
elvenni; valamit hozzá is kéne adni.

SZÁNTÓ JUDIT

Johann Wolfgang Goethe: Stella
(Új Színház, Stúdió)
Fordította: Görgey Gábor. Díszlet-jelmez:
Simon Gabriella. Rendező: Robert Sturm.
Szereplők: Nagy-Kálózy Észter, Ráckevei
Anna, Bubik István, Botos Éva, Galkó
Balázs.

ARTHUR SCHNITZLER:

KÖRBE-KÖRBE / KÖRTÁNC

Nincs boldogság - állítja a filozofálásra
hajlamos katonatiszt egy színdarabban a
századfordulón. Boldogság, az nincs -
erősíti meg ugyanez idő tájt egy másik

katona, egy másik ország másik írójának
másik színdarabjában. Ilyen kicsi a világ!
(Es színház az egész.) Az előbbi kijelentés
Versinyin ezredestől származik, akit

Csehov doktor beszéltet a Három nővérben,
az utóbbi pedig ama gróf és dragonyos
kapitány közlése, akit doktor Schnitzler
(eredetileg szintén orvos) léptet fel a Körbe-

Csarnóy Zsuzsa (A fiatalasszony) és Gieler Csaba (A fiatalúr)


