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A feledékeny lakáj
avagy a romantika esélyei

Milyen régóta nem látni prózai színpadon
ilyen világítást: a gyenge, általános
derítőfényben mozgó szereplőket mind-
végig úgynevezett fejgépek követik. S így,
a jobbára félhomályos derengésből festői
sugárzással emelkednek ki az alakok;
arcuk élesen különválik a hát-tértől,
fénykörük el nem hagyja őket, a reflektor-
glória hősnek és intrikusnak egyaránt
kijár. Már jó ideje csak a zenés
színpadokon használatos effektus ez - ott
is főként az operett és az opera műfajában.
A hangsúlyozott kosztümösség világában,
ahol az öltöztetés és a fény gazdagsága
hivatott kiemelni az uniformizált karból az
egyénített figurákat.

Bizonyára nem véletlen, hogy Vámos
László ily módon alkalmazza lámpáit A
királyasszony lovagja előadásában; s nem
véletlen egyéb külsőségek - díszlet-
elemek, csoportozatok, egyéni beállítások
- határozottan „operai" kezelése sem.
Mindez ugyanis egyáltalán nem idegen
általában Victor Hugótól és konkrétan a
Ruy Blastól. Merthogy maga a romantikus
dráma áll igen közel a dalszínházhoz.

Ambár ezzel a kijelentéssel azért vi-

gyázni kell. A romantika korántsem egy-
séges stílus - a német és a francia dráma
romantikusai például igen távol állnak
egymástól; elég talán csak arra a különb-
ségre utalni, ami Kleist és Hugo között oly
nyilvánvaló. Durván fogalmazva: az
utóbbi szinte „bulvárszerző" az előbbihez
képest. I la pedig árnyaltabbak akarunk
lenni, azt mondhatjuk, hogy mind Kleist,
mind szellemi elődje, a fiatal, még a
Haramiákat író Schiller filozófiai és
pszichológiai gondolkodása sokkalta
mélyebb, mint Hugóé. A királyasszony
lovagjának költője a teátrális fordulatok
lehetőségét elsősorban a színpadon keresi,
nem szereplői lelkében. Az ő hatásossága
a jól kiszámított csavarásokból, az intrika
és a véletlen működésének külsődleges
akcióiból táplálkozik, és tirádáiban a
figurák inkább „lereagálják", narrálják az
eseményeket, mintsem igazán megélnék
belső állapotaikat.

Ezért, hogy Victor Hugo bombasztjai
ellenére is végső soron távolságtartó,
mechanikus, mondhatni mímelt romantikát
művel - nem minden alap nélkül nevezte
Egon Friedell ezt az egész irányzatot
álarcosbálnak, „amelyben a szélsőséges
racionalisták irracionalistáknak öltözködtek" -,
és jelenetcinek szerkesztésmódjában
mintha csak egy nagyívű zene-drámai
dramaturgiát követne. Tehát: festőiség és
operaiság. Hugo vállalta ezt a kettős
jellemzőt, és talán épp azért oly
következetesen, oly lelkiismeretesen, oly
aggálytalanul, mert nem annyira a né-

met romantikus drámára, mint inkább
annak teorétáira, többek között August
Wilhelm Schlegelre figyelt, aki a drámai
művészetről írt „bibliájában" leszögezi,
hogy „a romantikus drámát úgy kell elkép-
elnünk, mint egy hatalmas festményt, amelyen a
számos alak és csoport mellett még a
környezetet is láthatjuk (...), és mindezt
valamiféle mágikus megvilágításban, ami a

hatást így vagy úgy befolyásolja
"
.

Amikor tehát Vámos a Nemzeti Szín-
padán Nictor Hugót annak rendje, módja
szerint, „szabályosan" romantikusra
rendezi, azaz semmit sem tagad meg tőle,
ami eszközökben kijár neki, akkor
egyértelműen, kételyek nélkül vállal egy
stílust. Előadása még az érzel-mi
csúcspontokon beúsztatott zenei
szignálokat sem szánja idézőjelnek - ez a
rendezés valamennyi részletmegoldásával
egységes összhatást szolgál. Vámos hisz A
kiráfi/asszony lovag/ának roman-
ticizmusában, és láthatóan mi sem áll tá-
volabb elképzeléseitől, mint bármiféle
„kikacsintás" a darab sugallta modor
mögül. Nem akar mást, mint megfelelni a
mű eredeti szellemének.

Természetesen ez a törekvés önmagában
nem értékmérő. Mert ha nyugtázzuk, hogy
a színpad (Csányi Árpád nem pepecselőn,
hanem nagyvonalú eleganciával korhű
díszlete), bútoraival, kel-lékeivel, a
németalföldi képeket idéző
csoportozatokkal, a vendég Bárdy Margit
dekoratív, mégsem hivalkodó jelmez-
világával, minden alabárdossal, apród-dal
és udvarhölggyel egyetemben ki-fejezetten
szép, ugyanakkor kellően spanyolos-
birodalmias-történelmies levegőt áraszt --
nos, akkor mindennek elismerésével
legfeljebb egy adott mesterségbeli ízlés és
tudás előtt adózunk. Ami különösen
manapság igazán értékelendő, de
valójában mégis másodlagos. Mármint ha
arra a lényegi kérdésre akarunk válaszolni,
hogy a mű úgynevezett eredeti szellemével
mihez kezdhetünk ma.

Egyáltalán, létezik-e az élő színház-ban
ez a fogalom? Az erről folytatott vita
ugyancsak tradicionális minálunk -
minden klasszikus interpretáció alkalmá-
val újra előkerül - ám terméketlen. A
színháznak nem az a dolga, hogy re-
konstruáljon egy múltbeli, feltételezett
mondanivalót; a színháznak itt és most
kell hatnia. Ez olyan evidencia, amely-nek
igazságát bizonyára minden szín-házi
ember elismeri - ha tehát választott
kifejezésmódja mégis muzeális, akkor
nemcsak a kötelező udvariasság, de az
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elemi logika is arra készteti a kritikust,
hogy feltételezze: az alkotó épp ezeket az
eszközöket tartja legalkalmasabbnak a
választott mű mai érvényű tartalmai-nak
kibontására.

Ezért a Nemzeti Színház produkciójának
látványelemeit és színészi megoldásait sem
szabad előítélettel kezelni. Sőt,
nyomatékkal hangsúlyozandó például,
hogy a szövegmondás technikai
értelemben jólesően kidolgozott és egy-
séges. A nem könnyű verseket tökéletes
ritmikai érzékkel, pontos

interpunkciók- plasztikus érthetőséggel mondják
a

színészek. Mészöly Dezső zenei inven-
cióval készült fordítása ezt meg is köve-teli
- lássuk be, hogy Hugót szinte lehetetlen
nem szavalni. A magam számára is
meglepő, mennyire jól emlékszem Vámos
huszonkilenc évvel ezelőtti rendezésére,
ami úgy él bennem, mint egy nagy
varázslat; ma is hallom Uray Tivadart,
Tolnay Klárit, Gábor Miklóst. Es őket is
szavalni, mi több, áriázni hallom. Ambár
az egyéni érzékelés-emlék csalóka is lehet.
De nem egyedül az én gyerekkori
reminiszcenciám - hiszen sokan emlegették
már ---, hogy ama régi Madách-beli
produkció csakugyan mágikus erejű volt.
Uray démonikus Don Salluste-je, Gábor
Miklós átszellemült rajongása úgy maradt
meg a színházi köztudatban, mint igazán
igaz csoda. Persze ott és akkor.

Tegyük fel, hogy Sinkovits Imre a mai
Nemzetiben éppoly fölényesen bánik a
hangjával, a megjelenésével; tegyük fel,
hogy egész személyiségében nem kevésbé
markáns és erőteljes, mint annak idején
Uray. Az ő Don Salluste-je mégsem az a
bámulatra méltó formátum, nem az a
diabolikus cselszövő. És Sinkovits nem
tehet róla, hogy nem az. Hogy minden
kiváló adottsága és képessége ellenére sem
több egy hiú, ravasz intrikusnál, aki az
udvarban töltött hosszú évek során parádés
helyzetfel-ismerő rutinra tett szert.
Egyszerűen arról van szó, hogy a mai
közönség - lehet bármilyen szentimentális
és tulajdonképp változatlanul romantikára
vágyó-, ezt a szemmeresztős, dörgedelmes,
majdhogynem ágálós konvenciót már nem
fogadja el. Még nem nevet rajta (a hazai
publikum zöme ennél feszélyezettebb és
jólneveltebb), de a film és a televízió azért
megtette már a magáét: az egy az egyben
romantika legalábbis nem hat már a
színházi nézőre. A z az újromanticizmus,
ami manapság világszerte el-önti a
mozikat, körülbelül úgy viszony-lik a
régihez, mint az úgynevezett új-
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darabról, képviseli maga a néző. Ám kí-
vülről, kritikai szemmel. Nem lát bele a
darabba más, saját megfejtést, de min-
denesetre nem éri be a régivel.

Hiszen a a szerzői indulat, amely a
romantika követelményeinek azzal is meg
akart felelni, hogy Ruy Blas személyében
egy népi hősnek az arisztokratákkal
szemben megmutatkozó eredendő morális
felsőbbrendűségét hirdette. mára igazán
elvesztette a jelentőségét. Nemkülönben
érdektelenné vált a tiltott, a „rangon felüli"

szerelem és az ebből következő halálos
önfeláldozás borzongató teatralitása.
Ezekre a szálak-ra aligha építhető egy
korszerű produkció. Csak a
konfliktusrendszer harmadik ága, azaz a
szerződés jöhet számításba. Az a
kötelezvény, amely így szól: „ F o -

gadom, hogy én Ruy Blas - Finlas urát
mindenkoron - akár nyíltan, akár titkon, ha úgy
kívánja - szerződésem szerint szolgálom, mint
lakája." igen, egyedül ez a fausti motívum
kínálkozik ma A királyasszony lovagja

előadásának alappilléréül.
Jóllehet nem valószínű, hogy transz-

cendens megközelítésben. Don Salluste
lehet ördögi, de nem lehet Mefisztó. Az
őrgróf egyszerűen olyan hatalom, amelynek
módjában áll alapvetően bele-avatkozni az
emberek sorsába, manipulálni látszattal és
valósággal, élettel és halállal. Egyszerűen?
Mint már utaltam rá, épp itt a stiláris
bökkenő - ha Don Salluste ismerősebb lesz,
mindennek meg kell változnia a színpadon.

Ettől a változástól azonban mégsem
kellene félni; ez összehangolandó volna
Ruy Blas beállításával. Pontosabban: az ő
feledékenységének értelmezésével. A ro-
mantikus szabványelőadás ugyanis fan-.

tasztikusan oldja meg a dráma legalap-
vetőbb problémáját. Ruy Blas, a fel-törekvő
ifjú - akit elsősorban a királynő

hollywoodi iskola a klasszikushoz. Vagy-is,
minden érzelmességével, hatásvadászatával
együtt is szikárabb, pszichológiájában
korszerűbb. Mi tagadás, nem is Victor
Hugó-i szüzsékkel dolgozik.

Érthető azonban, hogy Vámos tartott a
lehetséges koncepcióátalakítás veszé-
lyeitől. Mert ha úgy instruálja Sinkovitsot,
hogy ne is törekedjen másra, mint erre a
„hétköznapibb" ármánykodóra, akkor
persze nemcsak az egész alakítást, de
magát az előadást is közelitenie kellett
volna valamiképp a való-szerűséghez.
Ettől pedig alighanem a stiláris kockázat
riasztotta el. Négy évvel ezelőtt Babarczy
László Kaposvárott már megkísérelte
áttörni a darab karakterének korlátait, és ő
is csupán rész-eredményeket tudott
felmutatni. Azzal ugyanis, hogy a
hagyományos romantika hevületét
összeházasította a színészi játék felemás
realizmusával, végső soron segített a
nézőnek észrevenni A királyasszony lovagja
gyengéit. Leleplezte képtelenségeit,
kiemelte együgyű naivitását. Kiderült,
hogy a „fentebb stíl" nélkül egyszeriben
devalválódik a mű. Már-pedig ezt
Babarczy sem akarta - ő csupán azt
kereste, hol foghatja meg ebben az
anyagban az érvényes drámát. Es nem is a
gondolatmenetével, a szerepértelme-
zésekkel jutott zsákutcába, hanem a hugói
formával, amely bosszút állt a pátosz
lefokozásáért.

Vámos eleve lemondott erről a ka-
landról, inkább rábízta magát az „auten-
tikus" hangvétel megtartó erejére. Csak-.

hogy az, bár formailag összetartja az elő--
adást, valójában. mégsem működik, mert
ma már szintúgy kitetszik belőle - nem-
hogy az egész történet -- minden egyes
fordulat és akció csináltsága. Hiába, azt a
realista szemléletet, illetve elemző-
készséget, amit a rendezés megtagad a



iránt táplált olthatatlan szerelem sarkall -,
elvakult szenvedélyében, felindultságában
szinte oda sem figyel, milyen levelet diktál
neki gazdája elébb egy is-meretlen
hölgyhöz, majd miféle „beléget" írat alá
vele. A fiatalember ezután megindul a
ranglétrán, bizonyságát adja kiváló
szellemi képességeinek, akarat-erejének,
széles látókörének. Immár az ország
tényleges uraként, hercegi rangban,
magabiztosan kül- és belpolitizál - csak
épp arról feledkezik meg, hogy mindezt
egy kölcsönkapott névvel, te-hát egy
hamis egzisztencia birtokában teszi, és
pórázát bármikor megránthatják. Ez a
fényes intellektus csakugyan ilyen sajátos
amnéziában szenvedne? Amikor ugyanis
Don Salluste inkognitóban visszatér
Madridba, hogy fel-használja a beépített
lakájt, jól bevált csalétkét, akkor Ruy Blas
kétségbeesetten odavágja neki: „Nincsen
bizonyíték!" Mire a gróf: „Memóriája
nincsen."

Ilyen egyszerű volna hát? Vámos és a
Nemzeti előadása erre szavaz. Mert ha a
romantikusok megengedhették maguknak
az ilyen memória nélkül repeső hősöket,
mint a szertelen, végletes, kaotikus
színpadi életeszményükbe bőven beleférő
valószínűtlenségeket, akkor nekünk se
legyen ellenük kifogásunk.

Mármost viszont két eset van. Vagy
azért nem szabad ezt elfogadni, mert ezzel
a romantikával legfeljebb odáig jutunk,
hogy akinek rossz az emlékező-tehetsége,
az soha semmit ne írjon alá; vagy azért
nem, mert Victor Hugo talán mégsem volt
ilyen szimpla szerző. Akárhogyan is
döntsünk, egy bizonyos: A királyasszony
lovagjából jól kiolvasható egy
összetettebb, hihetőbb - és csak-ugyan
tragikus értelmezés.

Az, amit Kalocsay Miklós ebben az elő-
adásban nem játszhat el. Az a Ruy Blas, aki
nonkonformistából karrieristává avanzsál,
aki a de Bazanok közül nem a tékozló,
életfaló, semmire sem jutó Don Cesar,
hanem a hatalmas Don Salluste
életmintáját próbálja követni, ha kezdeti
szándéka szerint szerényebb méretekben
is. Ezt az embert égeti a libéria, de magára
húzza, megveti a szolgálatot, de vállalja,
mert becsvágyó. Es gondoljuk meg: előbb
volt a becsvágy, az érvényesülés mohó
áhítása, és csak azután következett a
királynéval való találkozás. Nem kép-
zelhető el, hogy Ruy Blas azért szugge-
rálja magának a mindent felülmúló
érzelmeket, mert alibire van szüksége

önmaga számára? Bele kell kapaszkodnia
valamibe, amivel indokolni, menteni,
magyarázni tudja minden apró megalku-
vását s magát a nagy pálfordulást is. Ez a
Ruy Blas jól tudja, mit ír alá, tudja, hová
kötötte le magát, de van egy illúziója. Azt
reméli, olyan magasra törhet, hogy ott régi
gazdája már nem éri el. Megrészegül a
lehetőségektől, és tudatosan, mindenáron
el akarja felejteni a kompromittáló
szerződést. A gyorsan elnyert címek és
rangok elámítják, egy-szerre felülről, a
hatalom magasából néz lefelé, és ez a
megváltozott belső optika megcsalja.
Annyira nyeregben érzi ma-gát, hogy azt
hiszi, kikerült már Don Salluste
vonzásköréből. Alapvető tévedése az,
hogy az utolsó pillanatig nem látja át,
milyen előre kijelölt pályán haladt, milyen
pontos „főnöki" programot hajtott végre.

FIa így nézzük, a negyedik felvonás,
Don Cesar híres magánszáma is elnyeri
helyét a dramaturgiai kompozícióban. Az
ő váratlan „visszazuhanása" a cselek-
ménybe majdnem meghiúsítja Don
Salluste terveit. De csak majdnem. Ez az
intermezzo nem csupán izgalomfokozó
késleltetés, rafinált, ellenpontnak szánt
mulatság az annál megdöbbentőbb,
tragikusabb befejezés előtt, hanem Don
Salluste képességeinek, lehetőségeinek
felértékelése is. Látnunk kell, hogy a Ruy
Blast vezérlő erő félelmetesen rugalmas
játékos kezében van, aki még a hirtelen
improvizációkat is képes be-kalkulálni.
Mi tehát előbb értjük meg a lakáj
ábrándjainak hiábavalóságát, mint ő maga.
De Vámos rendezése megelégszik a gróf
„bravúrstiklijének" olajozott
bemutatásával, majd Bubik István Don
Cesarjának hálás, amúgy technikás, de a
helyzetkomikum szintjén is felületes
virgonckodásával.

Ebben az előadásban azonban ez így
logikus, hiszen ha Kalocsay Ruy Blas-
jának csak a szerepsztereotípia sima sínje
engedélyezett, vagyis nem több, mint a
csillogó tekintet, az elfúló lélegzet és az
összeszorított ököl számozható variációi,
akkor más pontokon is elegendő a sablon.
Kalocsay egyébként még ezt a
nagyigényűnek korántsem nevezhető
felfogást is azért teljesíti erőtlenül, afféle
lecke módjára, mert - bár többnyire annak
használják - mégsem meggyőzően, hite-
lesen lobogó alkat. Nem a megjelenésé-
ben, hanem a tartalmaiban más. Karak-
terszerepekre kellene szorítani, nem lát-
ványos szenvelgésekre. Nem tudni, len-
nének-e megfelelő eszközei a „befucs

csolt karrierista" drámájához; a kísérlet
talán őt igazolná.

S meglehet, hogy még Victor Hugót is.
Még akkor is, ha némiképp a dráma
harmadik főszereplőjének, a királyné-nak
is megváltozna a szokványos szerepe.
Amely szerint ő a magányos, riadt
áldozat, akit a megalázó felismerés csak
késve enged bocsánatot adni szerelmé-
nek. Ez a zárójelenet a Faust-Margit
kapcsolat „franciás" átirata, és egy fele-
dékeny Ruy Blasszal csak melodrámának
játszható. Tóth Éva mindvégig decensen,
visszafogottan teljesíti a szerepfel-adatot,
s tekintetében ugyan mindig több az
aggodalom, mint a szenvedély, de ez
érzékelhetően attól van így, hogy nem
tudja, meddig mehet el, meddig „enged-
het utána" a romantika sodrásának. Ha
Ruy Blas érzékenyebb, zavarbaejtőbb,
tudatában meghasonlottabb figura, akkor
a királynénak ezt alkalma lehet
észrevenni, a maga alapvető dilemmáját
ezzel még nehezebbé tenni, megélni
valami másféle nyugtalanságot is, mint
pusztán a tiltott kapcsolat leleplezésétől
való félelmet. Ha Ruy Blas nemcsak
váratlanul érkező hős lenne a számára,
hanem kínzó talány is, akkor a színésznő
is több rétegben munkálhatná ki a jéle-
neteket. A záróképben például - de a
királyné és Ruy Blas párjeleneteiben is -
sokkal mélyebb lehetőségek rejlenek.

A Nemzeti előadásában a királyné
végül enged a nagy érzésnek, és közvet-
lenül szerelme halála előtt kimondja,
hogy „megbocsátok". Holott az utolsó
percekben, amikor Neuburgi Mária végre
igazi nevén szólítja Ruy Blast - tehát
mintegy leveszi róla a szerepet, és
önazonosítja -, bekövetkezhetne a másik
ember tragédiájának felismerése és meg-
értése is.

Az előadások létrehozói mindig tilta-
koznak, ha munkájukon egy másik el-
képzelést kérünk számon. De hát akár
megfogalmazzuk az adott produkcióval
szembeállítható felfogást, akár csak a
megvalósult koncepciót kifogásoljuk,
lényegében mindkét esetben arról van
szó, hogy másként látjuk magunk előtt,
másként hisszük bemutathatónak a mű-
vet. A királyasszony lovagjának nemzeti
színházi megoldása számomra azért ér-
dektelen, mert semmi több, mint egy
kiürült stílus emelt fővel való vállalása.
És meggyőződésem, hogy csak akkor van
értelme elővenni Victor Hugót, ha a
színház még az esetleges kudarcok árán is
nekiáll, és felkutatja a romantika
játékmódjának, tartalmainak mai esélyeit.


