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Dumas-Sartre: Kean, a színész című
darabja a Madách Színházban

Úgy látszik, megint lemaradtunk az
utolsó divatról. Nemrégiben részt vettem
Varsóban egy nemzetközi színházi
konferencián, ahol felszólalt Antoine Vi-
tez, a kiváló francia rendező, a Chaillot
Színház igazgatója. Legnagyobb megle-
petésemre a francia romantika drámairo-
dalmát méltatta, és arról beszélt, milyen
lelkesedéssel rendez Victor Hugót. Utol-
jára néhány éve Párizsban, Jouvet volt
színházában, az Atelier-ben láttam egy
Victor Hugo-előadást. Egy fiatal társulat
bérelte az épületet, s éppen az Hernanit
tették nevetségessé. A romantikus érzel-
mek és játékstílus parodisztikus túlha}tá- _
sával bizonyították Victor Hugo elavult-
ságát, játszhatatlanságát. Meg is győztek
arról, hogy okosabban tették volna, ha
elő sem adják a tragédiát. Nem tudtam
elképzelni, hogyan játszhatja Vitez az
Hernanit - bár tőle minden kitelik:
nagyszerű előadások, de rémálmok is.
Goethe Faustját, amelyet ő rendezett, és
a címszerepet maga játszotta, úgy indí-
totta, hogy egy hatalmas léggömbbön
behoztak egy nagy fekete ládát, s abból
szállt ki Vitez anyaszült meztelenül,
hogy aztán felöltözve Doktor Faustusszá
változzék. Persze ha egy rendező bármit
megengedhet magának, úgy akár Victor
Hugót is játszhat. Vitez azonban ezúttal
arról a friss nosztalgiáról beszélt,
amellyel mostanában a romantika korára
tekintünk. Igaz, ezt az érvelését sem
értettem - mindaddig, amíg most el nem
olvastam a Kent Dumas eredeti változa-
tában. Es akár hiszik, akár nem: legna-
gyobb meglepetésemre lelkesedéssel,
egyre nagyobb élvezettel merültem el
Dumas művében, úgy „faltam", élvez-
tem, mint gyermekkoromban a Három
testőrt.

Be kell vallanom, rajtam is úrrá lett a
nosztalgia, ha nem is e kor, de e kor mito-
lógiája iránt. Holott nem felejthettem,
hogy a realista írók Balzactól, Stendhal-
tól Flaubert-ig és Zoláig már meggyőztek
e romantikus mitológia hazugságáról, a
romantikus álmok életidegenségéről.

Mégis napjaink szkepticizmussal, ci-
nizmussal telített, csak a kézzelfogható

haszonra ügyelő sürgedelmében némi
irigységgel és csodálattal tekinthetünk
vissza egy olyan korra, amelyben leg-
alább az eszmények régiójában még
érvényes volt egy nemesnek, lovaginak,
szépnek mondható erkölcsi és magatar-
tásbeli követelményrendszer. Ebben a
mitológiában az ember még bizonyos
lehetett önmagában, még nem kellett
önmaga személyiségében is kételkednie.
Tudhatta, mi a jó, mi a rossz. Még illett
hinni az igaz ügy győzelmében, a tiszta
szerelemben, az ártatlanságban és az
igazmondás szükségességében.

Ebben a szép, romantikus világban ját-
szódik Dumas darabja. Keanje a leg-
nagyobb angol Shakespeare-színész, az
előkelő arisztokrata hölgyek bálványa, a
walesi herceg bizalmas barátja. Színész-
ként maga is király, aki rangjához illően
fényes palotában lakik, nagy személy-
zetet tart. Ugyanakkor a Temze-parti
lebujokban is otthon érzi magát, mindig
kész arra, hogy együtt igyon régi cimbo-
ráival, a szegény, de aranyszívű csepű-
rágókkal, akiktől valaha színészetének
alapfogásait tanulta. Ajtaja és erszénye
is mindig nyitva áll számukra. Dumas
Keanjének természetesen ivásban, vere-
kedésben, sőt párbajozásban sem akad
párja. D'Artagnanhoz hasonlóan ő is a
gyengébb nem pártolója, védelmezője.
Ebben a minőségében kel Miss Anna
Damby, a gazdag polgárlány védelmére,
akit egy fondorlatos hozományvadász
lordhoz akarnak feleségül kényszeríteni.
A darabban természetesen győz az igazi
szerelem. Amikor Kean felismeri, hogy
ez a színésznőnek készülő polgárlány az,
aki őt „igazán, tiszta szívből" szereti, és
nem Elena grófné, az előkelő arisztok-
rata dáma, a dán követ felesége, akit csak
a hiúság, a hódításvágy fűt, hogy a walesi
herceg mellett a nagy angol színészt is
hódolói közé sorolhassa, feleségül is
veszi Annát.

Mondanunk sem kell, hogy Dumas-t a
maga hősének a megformálásához vajmi
kevéssé érdekelte a valódi Kean. Holott ő
még láthatta színpadon, ismerhette is a
színészkirályt. Darabjának a bemutatá-
sára alig három évvel az angol színész
halála után, 1836-ban került sor. A való-
ságos Kean azonban nem egészen felelt
meg a romantikus hősök sablonjának.
Alacsony termetű és rossz külsejű férfi
volt, színpadi sikereinek javát főként a
shakespeare-i gonoszok - Shylock, Jágó,
Macbeth - alakításainak köszönhette.
Amikor a darab játszódik, harmincnégy
vagy harminchét éves, már régen nős, két

gyermek apja. Tíz éve tűnt fel a Drury
Lane-ben Shylock szerepében. Indulatos,
nehéz természetű ember hírében állt. A
személye körül keringő legendák
többségét maga gyártotta önmagáról.
Ezek közül néhány szalonképesebbet
Dumas fel is használ a darabban.

Dumas romantikus darabjának bemu-
tatása kétségtelenül nehéz feladat elé
állítaná színházaink többségét. Kean
szerepére sem könnyű megfelelő szí-
nészt találni, de még nehezebb megvaló-
sítani a játéknak azt a kettősségét, ami
kifejezi azt az iróniával vegyes csodála-
tot, amit Dumas darabjának elbűvölő
naivitása kelt bennünk. A mai színészek-
nek úgy kellene belső átéléssel és azono-
sulással alakítaniuk szerepüket, hogy
finom iróniával, játékuk némi eltúlzásá-
val, nyomatékosításával huszadik szá-
zadi szkepticizmusunkat is kifejezzék,
anélkül azonban, hogy egy pillanatra is
lerontanák alakításuk hitelét. Borotva
élén kellene táncolnia itt a színésznek, s
félő, hogy csak a feladat egyik részének a
megoldására lenne képes. A színpadon
egy tizenkilencedik századból itt felejtett
romantikus hős ágálna, s keltene akarata
ellenére nevetséges hatást, vagy pedig a
mindenáron való mulattatással, bohóc-
kodással, komolytalankodással fancsalí-
taná el nézői kedélyünket.

Sartre a maga műtőasztalán a romanti-
kus vígjátékot realista melodrámává ope-
rálta át. Ismerjük el, ez a változat is élet-
képes darabot eredményezett, amely
létező társadalmi és pszichológiai konf-
liktusokat jelenít meg. Dumas darabjá-
ban kétség sem fér ahhoz, hogy Kean leg-
alább annyira király - ha nem királyabb -,
mint a trónra csak születése jogán
pályázó walesi herceg. Sartre változatá-
ban kettőjük kapcsolata, egyáltalán min-
den emberi kapcsolat komplexebb, il-
letve komplexusgazdagabb. Sartre-nál
mind a színész-király, mind a színész-
kedő királyfi kisebbrendűségi komple-
xusban szenved, amit természetesen
mindketten palástolni és kompenzálni
igyekeznek. A nézők szerencséjére, lelki
vívódásaik könnyebb megértésére Sartre
francia racionalizmussal is megverte
alakjait, így azok addig analizálják önma-
gukat és egymást, míg meg nem értjük,
hogy Kean kisebbrendűségi érzését szár-
mazása okozza. Ezért is keresi a nála elő-
kelőbbek - a walesi herceg - barátságát,
arisztokrata hölgyek szerelmét, hogy az
efféle hódításaival is igazolja önmaga
előtt: semmivel sem alacsonyabb rendű
amazoknál. A walesi herceg viszont a
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színész tehetségét, zsenialitását irigyli,
ezért is szeretne azonosulni vele, ezért
utánozza viselkedésben, öltözködésben,
sőt még abban is, hogy ugyanazoknak a
nőknek a kegyeire pályázik, mint barátja -
remélve azt, hogy legalább az élet sze-
repjátszásában, a szerelem viadalában
kerekedhet Kean fölé.

Dumas hőseinek természetesen nincs,
nem is lehet identitásválságuk. Sartre
alakjait viszont - főképpen Keant - az
gyötri, hogy kicsoda is ő tulajdonképpeni.
A sartre-i pszichológia értelmében az
embert tettei teszik valakivé, de a szí-
nész-embert elsősorban színészi tettei,
szerepei határozzák meg. S egy vérbeli
színész - mint Kean - életében is szerepet
játszik: Kean, a nagy Shakespeare-színész
szerepét. Viszont gyötrő kérdéssé válik,
hogy kicsoda ő akkor, amikor már
önmaga szerepét sem játssza. Sze-
repjátszásra kényszerül ellenlábasa, a
walesi herceg is, olyan szerepre, amelyet
születése, rangja, a társadalmi konven-
cióknak megfelelően kell alakítania. E
maszk mögött azonban már annyira nincs
autonóm ember, hogy a herceg a maga
belső ürességének a kitöltésére Keannel
próbál azonosulni.

Miss Anna a modern változatban a
romantikus vígjátékok szende szűzéből,
naivájából egy shaw-i komédia okos, ener

gikus teremtésévé változik. Ő viszont
abszolút módon autonóm ember, neki
nem kell szerepet játszania. Pontosan tud-
ja, mit akar: a maga asszonyi és színésznői
küldetését akarja betölteni. Ezt a célját
nem is kell titkolnia, a maga nőiségében,
szépségének, fiatalságának erejében bízva
azonnal közölheti is Keannel, hogy őt sze-
melte ki férjéül. A nagy színész nem is
tehet mást, mint hogy beletörődik e céltu-
datos női döntésbe, hisz tudat alatt tulaj-
donképpen arra vágyik, hogy legalább oda-
haza ne kelljen az erős férfi szerepét ala-
kítania, s végre egy anyafunkciót vállaló
feleség mellett újra gyerek lehessen.

Strindberg óta tudjuk, hogy - legalább-
is a világot jelentő deszkákon - megvál-
tozott a nemek erőviszonya. Igaz, a fér-
fiak elgyöngülése az ő drámáiban még
tragédiába torkollik, Shaw bölcsessége
kellett ahhoz, hogy a harc reménytelen-
ségét, esélyegyenlőtlenségét belátva, a
férfi-nő egzisztenciális küzdelme komé-
diává szelídüljön.

Egy realista drámában szükségszerű,
hogy az anyagiakról is szó essék. Keant
Sartre darabjában prózai okok, kifizetet-
len számlák miatt akarják az adósok bör-
tönébe juttatni. Dumas darabjában a vád
felségsértés. Azonban egy huszadik szá-
zadi polgári demokráciában képtelen-
ségnek tűnne, hogy az ország első színé-

szét egy lord vagy akár a walesi herceg
megsértéséért börtönbe zárják.

Sartre az első felvonást követően
annyira elszakadt Dumas szövegétől,
hogy végül önálló művet hozott létre,
amely teljes joggal sorolható drámai
oeuvre-jébe, még ha nem is éri el a francia
egzisztencialista író legjobb darabjainak
szintjét. Többek között azért nem, mert
minden igyekezete ellenére sem sikerült
teljesen kiiktatnia a maga átdolgozásából a
dumas-i romantikát, s a kötelező happy
endes befejezés visszamenőleg is meg-
határozza a létrejött vígjáték mélységé-
nek határait.

A Madách Színház Keanje a szöveghű
előadás hagyományait őrzi. Itt a színész a
király, és így minden, a bemutatott darab
is a sztárszínész játékának van aláren-
delve. A közönség a maga kedvenceit
kívánja látni, méghozzá olyan alakban,
ahogy eddig is megszokta őket. Ez a fajta
színház természetesen másfajta drama-
turgiai törvényeknek engedelmeskedik,
másfajta színészi szabályokat követ. Itt a
legfőbb követelmény a kellemesség. Mint
a mesékben, a kalandfilmekben és a kri-
mikben, az ütések itt sem fájnak, a szen-
vedés mint olyan nem létezik, még az
emberhalál is csak játék, illusztráció, hi-
ányzik belőle a tragikum legcsekélyebb
mozzanata is.



Őszintén szólva meglepő, hogy a
Madách Színházban miért nem Huszti
Péter alakítja Keant, akinek éppen a tes-
tére szabták ezt a szerepet. Hiszen Keant
Dumas és Sartre változatában is a női
szívek sikeres csábítójaként emlegetik.
Haumann-nak viszont nehéz elhinni -
amiről rögtön a darab expozíciójában
értesülünk -, hogy ez a Kean színpadi
sikereinek elmúlt tíz évében tízezer nőt
fektetett az ágyába. A problémát azonban
nem Haumann kevéssé hősszerelmes
megjelenése okozza. Sokkal inkább
színészi szerepköre: az a komikus szí-
nész-aura, amit eddigi, sikeres szereplé-
seivel alakított ki maga körül. Es mint-
hogy többé-kevésbé Haumann mindig
önmagát hozza a színpadra, emlékeinktől
mi, nézők, nehezen szabadulhatunk.

Sajnos, még azt sem tudjuk Haumann-
nak elhinni, hogy Anglia egyik legna-
gyobb Shakespeare-színésze, aki válto-
zatlanul képes elbűvölni közönségét, akár
Romeót, akár Othellót játssza. (Igaz, a
villanyvilágítás nélküli, rosszul meg-
világított színpadokon könnyebb lehetett
megfelelő illúziót kelteni.) Sartrenál
színház a színházban betétként Keant az
Óthello szerepében látjuk fel-lépni
Desdemona meggyilkolásának nagy-
jelenetében. Az ilyen színészt próbáló
feladat persze az lenne, ha Haumann a
nem is rövid jelenetben a mi mai igé-
nyeinknek megfelelő, valóban nagysza-

bású Óthello-alakítást nyújtana. Nagy
kár, hogy ő a könnyebb megoldást vá-
lasztja, és az 1820-as évek elképzelt roman-
tikus játékstílusát parodizálva játssza el
széles gesztusokkal a féltékeny őrjöngő
mórt. Az adott körülmények közepette -
neki van igaza. A Madách „kellemes"
színházában semminek sem lehet igazi
tétje, semmilyen összecsapás nem mehet
vérre. A színház közönsége éppen ilyen,
valóságos gondokat felejtő színházat akar
látni. Szívesen bevallom, hogy ami-kor
sikerült kikergetni az agyamból a
darabról szerzett ismereteimet, én is jól
szórakoztam; engem is tapsra késztetett
Haumann játéka. Ő valóban igazi sztár,
igazi komédiás. A körme hegyéig az.
Még akkor is játszik, amikor Keanként
Keant alakítja. Igaz, ez a szerepértelmező
utasítás Kean szájába adva el is hangzik a
színpadon. De - a kritikust csak nem
tudom elfojtani magamban! - Keannek
ezt a kijelentését nem lenne szabad
teljesen elhinni. Sartre értelmezésében
ugyanis Kean megaláztatásokat, veresé-
geket szenvedve legbelül valóban gyöt-
rődik, még akkor is, ha szakmai ártalom-
ként, valódi érzelmeit is már csak meg-
játszva tudja előadni.

Haumann-nál minden játék marad,
semmit sem kell komolyan vennünk,
minden kijelentésén, minden gesztusán,
minden megjátszott szenvedésén jól szó-
rakozhatunk. Nemcsak másokat kifigu-

rázó fölényén, ironikus szellemességén,
hanem ügyefogyott udvarlásain, esetlen
szerelmén, féltékenységén, dühkitörésein,
önelemző fejtegetésein, a színészi pálya
buktatóit, szakadékait magyarázó
tirádáján, arisztokratákat majmoló nagy-
zolásán, börtönnel fenyegető anyagi
gondjain, egészségét, színészi tehetségét
veszélyeztető önpusztító alkoholizmusán,
Desdemonát meggyilkoló Óthello-
alakításán egyaránt - jól mulathatunk.
Haumann egyetlen poénlehetőséget sem
hagy ki, és valóban el is kápráztat komé-
diázó eszköztárának gazdagságával, szi-
porkázó ötleteinek tűzijátékával.

Szirtes Tamás rendezése hű a ház szel-
leméhez. Ügyel arra, hogy a kellemesség
atmoszféráját ne zavarják meg valódi
érzelmek, gesztusok disszonáns hangjai,
arra is vigyáz, hogy a többi színész játéka
eléggé visszafogott maradjon ahhoz, hogy
Haumann sztárként kellően csilloghasson.
Szirtes a közönség mulattatására még
néhány táncos mulatságot és egy nagysza-
bású csihi-puhi verekedő jelenetet is bele-
rendez az előadásba. Igy még annak is
örvendhetünk, hogy Haumann rock-sztár-
ként, sőt Piedoneként is megállja a helyét.

Dunai Tamás dicséretreméltóan ügyei
arra, hogy walesi hercegét a kellő jelen-
téktelenségre szállítsa le, és ne okozzon
zavaró konkurenciát Haumann Kean-
alakításának. Bencze Ilona meg tud
győzni bennünket arról, hogy az általa
megelevenített Elena grófnőbe Keannek
valóban nem érdemes halálosan belesze-
retnie, Ráckevei Annának viszont elhisz-
szük, hogy ezt a Keant úgy csavarja az
ujja köré, ahogy akarja. Megbízhatóan
kellemes alakítást nyújt a színlapon fel-
sorolt többi szereplő is, egyedül Spolarics
Andreát rónám meg, amiért Amy grófnőt
egy árnyalattal primitívebbnek, korlátol-
tabbnak mutatja, mint amennyire ez egy
arisztokrata szalonokban naponta forgo-
lódó ifjú hölgyről elképzelhető lenne.
Vayer Tamás díszlete és Vágó Nelly
jelmezei megfelelnek a célnak, de
könnyen felejthetők - mint az egész
előadás.
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