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mikor megkezdődik az előadás, és egy
vetítővásznon kirajzolódik egy mozartosra
vett férfi és egy egykorú leányka árny-
képe, lant-, illetve fuvolajátékot mímelve,
amit a háttérből megfelelő lágy muzsika

kísér, a kritikusban felágaskodnak a beidegzett
hátsó gondolatok: most vagy hasonló tónusú sti-
lizált rokokó játék következik, vagy - modern íz-
lésű rendezőről lévén szó - épp ellenkezőleg: a
felkészítésre rácáfoló vad, expresszív, izgatott
órákra van kilátás. Aztán hamarosan kiderül,
hogy egyikről sincs szó, az előadásnak nincs stí-
lusvilága, csak approximatív szövegtolmácsolás
folyik. És csak utólag, az 1978-as (általam nem
látott) miskolci előadás kritikáiba bepillantva le-
het rádöbbenni, hogy a zenés árnyjáték ötlete -
horribile dictu - pusztán Szűcs János akkori,
hasonló megoldásának ihletésére is születhe-
tett.

Pedig mennyi izgalmas és épp egy jó formá-
ban lévő Valló Péter érdeklődésére számot tartó
koncepcionális és stiláris probléma feszül ebben
a darabban, melyet írója, joggal, modern anek-
dotának nevezett, s mégsem átallt megfejelni
egy inkább Victor Hugót megelőlegező, semmint
Shakespeare-t folytató befejezéssel! (Ez volt
egyébként az ifjú Goethe legfőbb önálló hozzájá-
rulása, minthogy a valóságban csak Marie halt
bele a bánatos esetbe, Clavigo - azaz Don José
Clavijoy Fajardo - negyvenkét évvel élte túl azt, s
ennek során még a királyi színházat is igazgatta,
színre vive, fenséges arcátlansággal, a meg-
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szinte azonos. Ha Pierre otthon marad, ahelyett,
hogy drámaírói hajlamát Madridba exportálná,
nemcsak Clavigo csinál békés karriert Carlos kis
pajtásaként, hanem Marie lassú felgyógyulási
folyamata is tovább halad, mígnem végül bizo-
nyára kezét nyújtja a derék Buencónak. Igy
azonban hősünk kétszeresen is kívülállóként -
messzi földről, jóval a történtek után furakodik be
mások intimszférájába - tör-zúz a porcelánbolt-
ban, és a megtörtént kárnál sokkal nagyobbat állít
elő.

Különös továbbá, hogy a három férfi főhős kö-
zül Beaumarchais és Carlos egyszer sem talál-
kozik az intrikafolyamán, sőt, az előbbi még csak
nem is tud az utóbbiról, a családi drámában ját-
szott végzetes szerepéről. Erénye ez a drámá-
nak vagy hibája? A kamaradrámákban minden-
esetre ritkaság, hogy a főszereplők még csak ne
is tudjanak egymásról. De ha hiba, ha feledé-
kenység - erényt lehet kovácsolni belőle. Mert
például igencsak jellemző Beaumarchais-ra,
hogy csak az ügy takaros és konvencionális ren-
dezése érdekli, s eszébe sem jut elgondolkodni
Clavigo motivációin, netán bepillantani életébe.
Rábízná hőn szeretett húgát arra az emberre,
akiről semmit sem tud; így azt sem, hogy az csak
báb egy sokkal hatalmasabb ellenfél kezében,
aki ráadásul őt magát is kis híján elveszejti - meg
is érdemelné.

A befejezésnél - és ebben már szinte biztosak
lehetünk - Goethében is fel kellett merülnie a
Hamlet temetői jelenetének: alig hihető, hogy ne
gondolt volna a sírba beleugró Hamletre - egy
korábbi nagy habozóra-, a felháborodottan
tiltakozó testvérre, Laertesre, vagy akár még a
résztvevőn s naivul sopánkodó Gertrudra is (akit itt
Sophie helyettesít); s közel van Claudius is,
Carlos képében. Nehéz elképzelni olyan mai
rendezőt, akit ez a motívumismétlés ne csábíta-
na egy kis ironikus pastiche-ra - de Valló Péter
ennek a kísértésnek is ellenállt.

Mint ahogy nem mozgatta meg fantáziáját a
bemutató egyik lehetséges indoka sem: a két el-
lentétes eszményvilág között ingázó címszerep-
lő dilemmájának valamiféle modern
meghosszabbítása. Miképp éli meg és dolgozza
fel Saulus/Paulus a maga pál(saul)fordulásait -
egy modern Clavigo erről is szólhatna.

Ha mindez megfordult Valló Péter fejében - s
nehezen hihető, hogyne így történt volna -, akkor
rosszul választott színészeket, és/vagy gyenge
kézzel instruálta őket, és/vagy hagyta, hogy a
kánikula kihűtse az időben már túl távoli
előbemutatót.

László Zsolttal például furcsa a helyzet. Ő szí-
nészi alkatra látszólag pontosan fedi Clavigót -
az a baj, hogy látszatra, és hogy túl pontosan. Az
elmosódottságig puhány, akár a felszínen Goe-
the hőse; de kit érdekel a puhány Clavigo, ha
csak lagymatag, ha nem látjuk benne az erős,

A
csúfolt majdnem-sógor A sevillai borbély című
művét is.)

Csak felsorolásszerűen néhány ígéretesnek
tetsző aspektus; elsősorban a három, nagyjából
egykorú, fiatal, bár már nem sihederkorú férfi fő-
szereplő köréből. Clavigo az első alkalommal
nem karrierizmusból hagyta el Marie-t; egysze-
rűen ráunt a túl hosszúra nyúlt kapcsolatra. Ami-
kor tehát visszatér hozzá, ebben aligha lehet
szerepe a feltámadó szerelemnek, mert az nem
a rátelepült érdekek alatt parázslott tovább, ha-
nem végleg kihamvadt. Félelem, önvád, részvét,
fellobbanó tisztességérzet, prebiedermeier há-
zitűzhelyábrándok befolyásolhatják döntését,
csak épp szerelemről nem lehet szó; sokkal in-
kább szerepjátszásról, amely időnként - első-
sorban a Marie-val való nagyjelenetben - át-
csap a szerep önszuggesztiós átélésébe.

Itt van aztán Carlos. Vajon mi motiválja? Jó-
zan, majdnem érdekmentes rezonőri bölcses-
ség? Empatikus beilleszkedés barátja lelkivilá-
gába? A megszokott agglegényéletmód, közös
kalandok és ivászatok féltése? Mindehhez túl
nagy a vehemencia. Ki tudja, mi járhatott Jo-
hann Wolfgang fejében, de mai szemmel óha-
tatlanul felmerül a homoszexuális vonzalom
gyanúja, és az sem vitás, ki a „férfi" és ki a „nő"
ebben a relációban. Annyi még Goethe betűihez
ragaszkodva is bizonyos, hogy Carlos a
befolyását félti a puha, nőies, manipulálható
barát fölött; ez a Jágó önmagának akarja
Othellót, és indirekt eszközökkel taszítja a sírba
szegény Desdemonát.

Hasonlóan talányos figura Beaumarchais, a
nemes és lobbanékony igazságtevő. Ismét csak
nem tudni, mi motoszkálhatott Goethe fejében -
Gregers Werle bizonyosan nem, holott a funkció
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csak épp ellentétes irányú, s így egymást kioltó
szándékokat és motivációkat? Clavigo puhasá-
ga csak akkor érdekes, ha benne - mint a
fehérben - erős színek közömbösítik egymást.
Faust előképe ő, akiért Mefisztó és Margit
harcol - vagyis a fausti ember első, tétova
vázlata. László Zsolt Clavigója azonban
egyszerűen jellegtelen és unalmas; se Carlos
lázas igyekezetét, se Marie odaadó szerelmét
nem érdemli meg. A fiatal színésznek különben
alapállása ez a képlékeny bizonytalanság, és be
is skatulyázzák ebbe a fel-adatkörbe - mégis,
láthattuk már olyan alakításait is, ahol
vívódásának, vergődésének, vagy akár épp
erőtlenségének drámai tétje volt. Ezúttal nem
sikerült kimozdítani az alappozícióból.

Hasonlóan egyhangú a másik végleten, a di-
namikus harsányságban Széles László Beau-
marchais-ja, akivel Valló csak az alak cselek-
ményszálát játszatja el. A színész olyan üresen
handabandázva adja a romantikus igazságtevőt,
mintha nem is értené, mit keres ez a figura egy
modern színpadon.

Mint ahogy Nagy-Kálózy Eszter meg éppen
vergődik Marie alakjának sápatag ürességétől.
Ezt a figurát Goethe valóban nem tudta megírni;
egy Blanche ő A király mulatból (lásd még Gilda,
Rigoletto), egy Szép Ilonka, kinek hervadása
köztudottan liliomhullás, ártatlanság képe, s bá-
naté. Mit kezdjen egy csupa ideg és érzékenység
fiatal színésznő ezzel a szereppel? Csak a ren-
dező segíthetett volna, valamilyen, akár önké-
nyesnek tetsző leleménnyel is, amivel Marie-t
úgy teszi számunkra érdekessé, hogy attól Cla-
vigo számára érdektelen maradhasson.

Kulka János persze most is érdekes, mert ne-
ki már puszta színpadi jelenléte is feszültséget
gerjeszt. De nála is látszik: a rendező nem súgta
meg neki, hogy most éppen konkrétan mitől le-
gyen érdekes. Szerencsére játszta Jágót, em-
lékszik a mozdulatokra, a mimikára, a hangütés-
re. Így aztán legalábbis nézhető, mindvégig.

Takács Katalin most először nem hősnő, most
először középkorú (már legalábbis a goethei
század fogalmai szerint), most először szerény
epizodista. Azt kell hinnem: maga rendezte ma-
gát - nehéz ugyanis elképzelni, hogy Valló a
legtöbb gondot és invenciót Sophie Beaumar-
chais epizódfigurájába invesztálta volna. Töké-
letes és élvezetes jellemportrét ad egy derék kis-
polgárasszonyról, aki mélységes együttérzéssel
és még nagyobb ügyetlenséggel lábatlankodik
egy tragédiában, holott lelki-szellemi kapacitá-
sából legföljebb egy könnyező vígjátékra (=co-
médie larmoyante) futná. Rövid felvillanásaiban
mintát ad egy lehetséges Beaumarchais-
(mármint darabbeli Beaumarchais) ábrázolásból
is.

Ahogy lankatagon vonult tova az előadás, már
egyre kevesebb izgalommal töltött el, miképpen

oldja majd meg a rendező a merőben disszonáns
záróképet. De izgalomra nem is lett volna ok: szó
szerint oldotta meg. Dekoratíven, már-már ope-
railag. Amiben az a külön baj, hogy bármilyen
szcenikai csodákra képes is újabban a Radnóti
szűk, szegényes kis színpada, operafinálét még-
sem lehet megrendezni rajta; mint ahogy a
Clavi-

go lakásán játszódó képeket is zsúfolttá, s ezáltal
szegényszagúvá teszi az enteriőrre rátelepített
galéria.

A kelleténél talán szigorúbb voltam ezzel a
végeredményben „csak" jelentéktelen előadás-
sal, de a csalódás morgolódott belőlem: a darab
sok szempontból - akár a pszichológia, akár a
dramaturgia, akár a stílusjáték lehetősége vagy
netán a jelenvalóság felől nézzük - érdekes,
épp elvarratlanságai okán továbbgondolásra

Takács Katalin és Nagy-Kálózy Eszter
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Jelenet a Clavigóból (Koncz Zsuzsa felvételei)

késztető, és nagyon is a helyén lett volna a Rad-
nóti Színházban, épp ezzel a rendezővel és
ezekkel a színészekkel (is). Önmagán túlmutató
módon fájdalmas, hogy még ilyen kedvező csil-
lagállás esetén is ennyire esetleges az ered-

Legutóbb 1990-ben söpört végig az
országon a La Mancha-láz. Akkor egy évadon
belül három városban, Debrecenben,
Egerben és Miskolcon tűzték műsorra
Wassermann-Leigh-Darion musicaljét.
S nem mondhatni, hogy hiányt pótoltak volna e
premierek, hiszen a La Mancha lovagja már
addig is tetemes mennyiségű színrevitelt ért
meg
színpadainkon: 1971-es operettszínházi
debütálása óta tizennégy bemutatót tartottak
belőle.
Elsőként Darvas Iván bújt bele Cervantes és Don
Quijote egy és oszthatatlan bőrébe, s azóta
sokan követték őt e szerepben. A La Mancha
lovag-

mény. Mit várjunk akkor mindattól, ami
balcsillagú feltételek között vár még ránk?

Goethe: Clavigo (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Petra-Szabó Gizella Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Melis László. Rende-
ző: Valló Péter.
Szereplők: László Zsolt, Kulka János m.v., Széles
László, Nagy-Kálózy Eszter, Takács Katalin, Kiss Je-
nő, Csankó Zoltán, Menszátor Attila, Csala József.

ját kiosztották már minden olyan színészünkre,
akinek el kellett játszania, sőt még néhány olyan-
ra is, akinek nem. Fellépett Don Quijoteként töb-
bek között Koltai János, Nagy Zoltán, Andorai
Péter, Helyey László, Hollai Kálmán, a Blaskó-
família - Péter és Balázs -, Szakácsi Sándor,
Méhes László. Egy, csak egy potenciális man-
chai lovag kóborolt musicaltelenül a vidéken, de
mert a színházak 1990 óta sem szűntek meg La
Mancha lovagját játszani, bízni lehetett benne,
hogy előbb-utóbb rá kerül a sor Ivánka Csabára
is. (Potenciális Don Quijoténak azt nevezem, aki
adottságai alapján megfelel a szerep kívánal-

mainak. Úgy mint: 1. magas, szikár és a meg-
szállottság jeleként extázisképes 2. tud musicalt
énekelni.)

1992 őszén az Arany János Színházban -
mintegy színésztársadalmi munkában - színre is
vitték Ivánka Csabával a La Mancha lovagját. Ha
jól számolom - lehet, hogy plusz, mínusz egyet
tévedek -, ez már a huszadik magyarországi
bemutató, s lesz még idén huszonegyedik is! De
ezt igazán nem panaszképpen mondom,
minthogy nagy kedvelője vagyok a műnek. Tán
még diafilmváltozatban, hang(jegy)alámondás-
sal is élvezném. Nem csodálkozom fényes karri-
erjén sem. Egy La Mancha-előadás nem lehet
annyira rossz, hogy kicsit jó ne legyen. Érteni
vélem a darab szinte példátlan népszerűségét,
meg is magyarázhatom az Arany János Színház
bemutatója kapcsán, noha ez a markáns pro-
dukció nem teljes szerethetőségében állítja
elénk Wassermanék alkotását.

Az ma már nyilvánvaló, hogy Mitch Leigh ka-
rakterisztikus muzsikája győzedelmeskedett: a
betétdalok többsége slágerré vált. Ámde ezek a
számok nem csupán slágerek - hiszen akkor
gálaestet kellene rendezni belőlük, nem zenés
színházat -, hanem helyenként drámai építő-
elemek is. Javarészt alkalmasak arra, hogy már a
zenéjükkel is erősítsék az adott színpadi szitu-
ációt. Például a Dulcinea-dal lírát, Aldonza „pro-
test songja" konfliktust fejez ki. Silló István zenei
vezető jó kézzel nyúlt a matériához: az új hang-
szerelés gazdagabb hangzásúvá, lendületeseb-
bé, dinamikusabbá tette a muzsikát. A La Man-
cha lovagjának tehát jó a zenéje, s emellett a tör-
ténete is szokatlanul épkézláb, sőt leleményes.
(Ami viszonylag kevés musicalről mondható el.)
Ha Wasserman magát a regényt, a Don Quijotét
szolgáltatta volna ki a megzenésítésnek, bizo-
nyára minden nézőnek lenne számonkérnivaló-
ja. De ő inkább Cervantest vitte színre, s furcsa
módon így sikerült a legtöbbet elmondania - a
Don Quijotéről is. Ahogy egy amerikai kritikus az
1965-ös - 2348 előadást megért! - ősbemutató
után megfogalmazta: „Don Quijote minden al-
kalommal, amikor a csillagok felé nyúl, elcsúszik
egy banánhéjon. És mindig a héja valódi, sose a
csillag." S ebben a darabban a „héj" a lehető
legdurvább és legridegebb valóság: az
inkvizíció börtöne. Az óriási kontraszt, amely Don
Quijote nemes eszméi, poézise, idealizmusa és a
kihallgatásra, kínzásra, netán kivégzésre váró
Cervantes helyzete között éktelenkedik, drámai
erővel bír. Az élet szépségének illúziója és az
élet pocsékságának realitása küzd itt meg
egymással. S nincs az a néző, aki az előadás
végére ne érezné úgy, hogy mégiscsak az illúzió
győzedelmeskedett. A La Manche lovagja
hitpasztillákat adogat, s a katarzisig gyógyít fel
bennünket.

Mármost az biztos, hogy az Arany János Szín-
ház előadása nem a hitről és az illúzióról szól.
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