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LOVAGLÓPÁLCA ÉS IMAKÖNYV
STRINDBERG: JÚLIA KI ASSZONY

incses Elemér sokadszorra rendezte meg
a Júlia kisasszonyt, Strindbergnek azt a
darabját, amelyben az író a maga nőgyű-
löletét klasszikus érvénnyel fogalmazta
meg. Minden bizonnyal azért tér vissza a

műhöz, hogy pontosítsa azt, ami a három sze-
replőben és egymáshoz való viszonyukban Szent
Iván éjjelén végbemegy.

August Strindberg egy cseléd és egy nemesem-
ber gyermeke. A Júlia kisasszonyban fordított a
helyzet: a grófkisasszony adja össze magát apja
inasával. De sem a darabnak, sem az előadásnak
nem a társadalmi problematika a fő témája, hanem
az, ami férfi és nő között megtörténik a színpadon
- és bármikor. Júlia a szabad szerelem éjszakáján
megkívánja az inast, és Jean józan megfontolásai
ellenére sem tud ellenállni a lány felkínálkozásának.
Ami köztük beteljesedik, az a testi szerelem stádiu-
mainak pontos nyomon követése.

Dimanopulu Afrodité és Venczel Valentin ül a
grófi konyha közepén, az asztalnál, és sóvárog-
nak egymás után. A megkívánás és a megvetés
hinta-palintájának levezényléséhez remek eszköz
a lovaglópálca, amellyel a grófkisasszony a kony-
hába lépett. Hogy kipróbálja hatalmát, a lakájjal
átugráltatja a lovaglópálcát, ahogyan korábban -
mint ezt az inastól megtudtuk - a jegyesét is
megpróbálta egzecíroztatni (a jegyesség épp
emiatt bomlott fel). Venczel Valentin, mint jó
lakáj, engedelmeskedik, a lány pedig minden
ugrás után nagyot húz a férfi hátuljára. A
szerelmi aktus után fordul a kocka. Immár
Jeannál van pálca, ő suhint, csapkod vele.
Felállítja az asztalon: a kép fallikus szimbólum s
az uralkodás jelképe. A bot hegyével pásztázza
Júlia
vállát, arcát. Amikor a lány kijelenti, hogy
nincs vagyona-oda tehát Jean haditerve -, a
férfi hatásos lendülettel lecsapja a pálcát az
asztalra, föláll, a fogas alól felemeli a gróf
csizmáját, leül a szolga helyére, megpöködi
a lábbelit, s dühödt mozdulatokkal
tisztogatni kezdi. „Akkor hát minden marad
a régiben" - közli a jelenet. A pálca Júliához
kerül, s miután kölcsönösen vérig sértették
egymást a cselédezéssel és a szajházással,
újra elhelyezkednek a „sakktáblánál", hogy
kiderüljenek az erőviszonyok. A lány a
lakájjal ismét átugráltatja a botot, de az csak
úgy tesz, mintha hajlandó lenne rá, mintha
éppúgy engedelmeskedne, minta szerelmi
aktus előtt tette, ám egyszercsak magához
ragadja a botot, és frivol egyértelműséggel a
lány lába közé bökdös vele. A pálca most
már egyértelműen nála marad.

Dimanopulu Afrodité kisasszonya e vert
helyzetben rokonszenvessé válik.
Amennyire felháborítóan viselkedik a
játszma elején gőgjében, önteltségében,
taszító és undort keltő felkínálkozásában,

mindinkább megnyeri szívünket vágya és gyűlö-
lete vergődésében, dekadens fáradtságában, ab-
ban a felpörgetett reménykedésben, hogy sikerül
rávenni a lakáj kedvesét, a szakácsnőt: ő is tart-
son velük a szökésben.

Kristin, a lakáj kedvese egészen más teremtés,
mint a kisasszony. A játékteret és a jelmezeket
tervező Kastner Péter Júliát zizegő-susogó tal-
pig-taftba öltöztette, a szakácsnőt halványkék
vászonba. Kontyba tűzött szőke haja, puritán
megjelenése úgy hat, mintha állandóan bocsána-
tot kérne, amiért egyáltalán él. Úrnőjéével ellen-
tétes az a pálya, amelyet a szakácsnő - Tatár
Gabi - előttünk befut. Kezdetben megalázott,
mindent eltűrő cselédlány, az előadás végére a
maga hideg protestáns öntudatában, az üdvö-
zülők gőgjében felfuvalkodott lénnyé változik. Az
átváltozás kulcspillanata az, amikor Júlia az asz-
talon szétterített térkép fölött tervezgeti hármójuk
közös szökését, s önző meggondolatlanságában
kijelenti: „egy szép napon férjet is foghatsz." Tatár
Gabi szemét elönti a könny, a férfi tekintetét
keresi, s az övében ott a vád: „Elárultál!" A lakáj
arckifejezéséről leri az elégedettség, Júlia pedig
elvakultságában semmit sem vesz észre. Kristin a
kisasszony felé fordítja az asztali tükröt, nézze
meg magát benne, majd szánakozva Júlia keze
után nyúlna - de aztán mégsem érinti meg;
feltámadó haragja erősebb, mint embersége. Va-
lamivel később, immár imakönyvvel a kezében,
templomba indul, s ekkor mégis úrnője mögé lép,
hogy megérintse annak leomló fekete haját, de ez
már csak a vallásos leereszkedés gesztusa, nem a
könyörületé.

Venczel Valentin inasa nem változik. Tele van
életerővel, figyelme a vadállatoké, minden javára
fordítható helyzetet kihasznál, s amire a pillanat
készteti, akként viselkedik. Egyetlen kényszer-
képzete szolga mivolta, amit urának sárga csiz-
mája testesít meg: valahányszor kitörési kísérle-
tének útja elzáródni látszik, elszánt dühvel tiszto-
gatja ezt a csizmát. De számára mégsem a szol-
gának fenntartott szék a legfontosabb „helyszín",
hanem vele átellenben a mosdótál, a fölötte lógó
tükörrel. A legkülönfélébb helyzetekben is kezet
mos, bevizezi arcát, sörtehaját, ha szerét ejtheti,
vizslatja arcát a tükörben. A fináléban, miután
Júliát a késsel kiküldte, az asztalra dobja a fehér
kesztyűt, amelyben a kést fogta, pilátusi kézmo-
só ceremóniát végez, fröcsköli a vizet az arcára,
a tükörre, a falra, félretolja a bútorokat, s a pa-
dokkal éppúgy eltorlaszolja a bejáratokat, mint a
szerelmi aktus előtt. A gyertyatartót az égő gyer-
tyával a földre helyezi, s a széthullott pénzérmé-
ken - amelyeket a grófkisasszony az apja sifo-
nérjából lopott - ugyanúgy kezd ugrándozni, mint
az előadás elején Júlia lovaglópálcája fölött.
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