
repjátszással és hazugsággal kerül szem-
be. Ezt a szembesítést erősíti fel a játé-
kos-bohókás, feszültséglevezető, ugyan-
akkor groteszk fintorrá váló tapsrend: a
szereplők rockzenére, a francia vagy olasz
filmvígjátékok rajzfilmes címlistáinak stí-
lusát idéző pantomimban lejelzik a darab
kulcsszituációit és a szereplők közötti le-
hetséges viszonyok variációit.

A darabot a műfaj szabályai szerint
játszották el Kaposvárott, nem ideologi-
zálták meg, nem aktualizálták; csak egy
apró csavarás, egy rendezői-színészi
játéktöbblet, s tökéletesen beillik a
kommersz mű a színház kommersznek
semmiképpen nem nevezhető műsorába.

A színház erejét mutatja, hogy vállalták
azt a kockázatot, hogy egy színész nehéz
körülmények között mutatkozzon be
rendezőként. Ha cinikus akarnék lenni,
mondhatnám, nincs ebben semmi
kockázat, a színház semmit sem veszthet,
hiszen a darabot nem lehet elrontani, s ha
netalán mégis megtörténne, a közfigyelem
lanyhulása közepette ez fel sem tűnne, s
ha mégis, legfeljebb egy színészről
kiderül, hogy jobb színész-nek, mint
rendezőnek. Ám egy alkotó-közösségben -
amely természetesen belső problémáktól
sem mentes - ez másképpen fogalmazódik
meg. Az a megalapozott kölcsönös
bizalom volt e vállalkozás biztosítéka,
amely a színház vezetői, társulata és
Koltai Róbert között az évek során
értelemszerűen kialakult. Egyik félnek
sem volt ugyanis mindegy, hogy milyen
produkció születik ebből a vállalkozásból.
Ám ezt a zűrös körülmények között
létrejött produkciót normális
munkarendben elkészítendőnek is kell
követnie, hogy mindkét fél egyformán
tiszta lelkiismerettel vállalhassa egymást
és a leendő közös produktumokat. S ily
módon lehet ez az egyszeri teljesítmény
példaerejű. Különösen akkor, ha
meggondoljuk, hány színész - a
legkitűnőbbek - nem vagy alig kapott-kap
alkalmat arra, hogy rendező-ként is
bemutatkozhasson. Ne lépten-nyomon
követendő példa legyen ez a kaposvári, de
jelentkezése pillanatától figyelemmel
kísérendő!

Robert Thomas: Szegény Dániel (kaposvári Csiky
Gergely Színház)

Fordította: Czímer József. Díszlet-jelmez:
Dorláth Péter. Szcenika: É. Kiss Piroska.
Festmények: Gáspár András. A rendező mun-
katársa: Csóka Zoltán. Rendezte: Koltai
Róbert.

Szereplők: Máté Gábor, Jordán Tamás,
Dánffy Sándor, Lázár Kati, Csernák Árpád,
Czakó Klára.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Modern Ruy Blas

Victor Hugo-bemutató Kaposvárott

A dráma előrevivő szerepe talán sehol
sem olyan erőteljes, minta francia roman-
tika korában. A romantika harca ugyanis a
színpadon dől el az Hernani 183o-as híres
színházi csatájával, amelyben az új ízlés
hívei győznek a klasszikus dráma
konzervatív táborával szemben. Ezzel
veszi kezdetét a francia romantika, negy-
ven év késéssel Anglia és Németország
után, némiképp azok hatása alatt. Ve-
zéregyénisége az Hernani szerzője, Victor
Hugo. „Költőfejedelem volt, mint előtte
Voltaire és Goethe; de elődeinél inkább a
közösség embere, a század
mondanivalójának nagy kimondója."
(Szerb Antal)

A francia romantikus dráma a szín-
padon megdöntötte Corneille és Racine
évszázados uralmát, hogy aztán néhány
évtized után helyet adjon a polgári szín-
műnek. Átmenet volt tehát, de korszakos
jelentőségű, egy drámatörténeti folyamat
fontos állomása. Újat hozott azzal, hogy
elvetette a klasszicista dráma hármas
egységét és a merev műfaji határokat.
Elméletét Hugo a Cromwell előszavában
fogalmazta meg: „Sokan elmondták már,
hogy a dráma tükör, melyben a természet
tükröződik. Ám ha e tükör közönséges
tükör . . . csak egysíkú képet adhat a
tárgyakról, hű, de színtelen képet; tudjuk,
hogy a fény és a szín egyszerű
visszaverődés esetében csökken. A drá-
mának tehát központosító tükörnek kell
lennie: ahelyett, hogy gyöngítené, gyűjtse
egybe és tömörítse a színező sugarakat;
erősítse a világosságot fénnyé, a fényt
lánggá. Csak akkor művészet a dráma. A
színpad optikai pont."

A Ruy Blas (magyar címe:
K i r á l y a s s zony l o v a g i a ) az egyik
legismertebb Victor Hugo-darab.
Megtalálható benne a romantikus dráma
valamennyi kelléke: a gazdagon burjánzó
költői nyelv, csapongó képzelet,
szövevényes cselekmény, ármány,
összeesküvés, nagy szerelmi szenvedély,
végzetes félreértés, méreg, gyilok,
tragikus halál. Hugo drámáinak, sőt
regényeinek középpontjában mindig
valamilyen ellentét áll: „Az ember szép-
nek és rútnak, jónak és rossznak keveréke:
ez jogossá teszi a groteszk alakok

ábrázolását, a tragikum és komikum
keverését ugyanabban a darabban." Jó
példa erre Quasimodo alakja, a rút kül-
sejű, de nemes lelkű Notre Dame-i
toronyőré. Ilyen hős Ruy Blas is, aki a
„lakájköntös mögött királyi szenvedélyt"
rejteget: szerelmét Spanyolország
királynéja iránt. Erre az ellentétes érze-
lemre épül a darab bonyolult meséje. Ruy
Blas titkos szenvedélyét gazdája, Don
Salustio de Bazán arra használja fel, hogy
bosszút álljon a királynőn.
Unokaöccsének mondja a lakájt, és a
tehetséges fiatalember fényes karriert fut
be az udvarnál: mindenható miniszter lesz
és a „királyasszony lovagja". A szerelem
tetőpontján azonban a csapda be-zárul:
Ruy Blas származása kiderül, és ezért
nincs más választása, mint meg-ölni a
cselszövőt és önmagát.

Hogyan lehet ma, 1981-ben romantikus
drámát játszani? A kaposvári előadás -
hibáival együtt is - megadja a választ. Az
eredetileg öt felvonásos művön erőteljes
dramaturgiai munkát végeztek: a
cselekményt három részre sűrítették
össze. A kissé nehézkesen induló
expozíció után ragyogó felépítésű elő-
adás született. Babarczy László rendezése
megtalálta a romantikus dráma mai
interpretálásának talán egyetlen lehetséges
módját: egy fiatal szerelmespár történetét
játszatja el, akik szemben állnak a
felnőttek merev, előítéletekkel terhes,
manipulált társadalmával. Szerelmük
maga is lázadás a környező világ ellen. A
darabnak ez az értelmezése indokolja az
előadás fiatalok körében aratott sikerét.

A rendezői felfogásnak a főszereplők
életkorán kívül még egy fontos össze-
tevője van: a humor, amely nélkül a ro-
mantikus szenvedélyek ma már elvisel-
hetetlenek lennének. Ezzel a humorral
ellensúlyozza az előadás a romantikus
dráma túlzásait, porosnak tűnő patetikus-
ságát. A humor gyakran irónia is. Ez jel-
lemzi a szerelmesek első találkozásának
hangulatát. A királyné látásától elszédülő
Ruy Blas alá párnát dobnak, nehogy
megüsse magát; a spanyol etikett király-
nője pedig egy gyereklány csintalan-
ságával taszítja arrébb udvarhölgyét a
lovag mellől. Az egész jelenet olyan,
mintha két szertelen kamasz találkozna
egymással, kijátszva a felnőttek éberségét.
Ahol a humorra nem volt lehetőség, ott
Babarczy mindent megenged a
színészeinek: falra mászatja őket, vagy
falba vereti a fejüket, földön hempereg-
nek, vagy összetörik a berendezést.



A nagy indulatokat nagy gesztusokkal ve-
zetik le. A szenvedély megjelenítése szinte
már parodisztikus méreteket ölt. A
rendezői szándék szerint tehát idézőjelbe
kerülnek a romantikus kor emberének
reakciói, felfokozott érzésvilága.

A romantikus drámát újjáértelmező
rendezésnek része a modern díszlet és
jelmez. Maiságával nem, de stílusával
vitatkozni lehet. Szegő György műből-és
kordbársony hatású díszletei között
ugyanis valamely latin-amerikai katonai
junta egyenruhájára emlékeztető jelme-
zeket láthatunk. A hölgyek olyan gyö-
nyörű szecessziós kosztümöket horda-nak,
amelyek egy mai királynénak is díszére
válnának. Az előadás képi világa ezért
kissé eklektikusnak hat.

Á rendezői felfogás maradéktalan
megvalósítói a kitűnő színészek. Babarczv
szereposztása telitalálat, különösen a
főszereplők esetében. Spindler Béla Ruy
Blas-a lázadó, szenvedélyes, modern hős.
Indulatai egy kamaszéi, lendülete egy
forradalmáré, esze, tehetsége egy po-
litikusé. Kitűnően oldja meg a váltásokat a
Don Salustióval közös jelenetek-ben.
Lakájgúnyája mögött is érződik a többre
termett ember képessége, aki
megalázottságában is őrzi tartásának
egyenességét. Amikor rájön, hogy nincs
más lehetősége, minden külsőségesség és
pátosz nélkül üríti ki a méregpoharat. Az
utolsó kép, a tragikus halál rendezőileg is
nélkülöz minden romantikus túlzást:
egyszerűségében megrázó jelenet - egy
szokatlan előadás méltó befejezése.

Básti Juli királynőjében talán még több
a kamaszos vonás. Igazi éretlen, cserfes
csitri, akit ez a szerelem tesz fel-nőtté. Az
első jelenet csapkodó-vagdosó, „hisztiző"

királynőjéből a nagy szerelmi vallomás
érett öntudatosságán keresztül az utolsó
jelenet tragikus kétségbeesésű asszonyáig
alakítása egységes és hiteles. Básti Julinak
külső adottságai mellett ragyogó komikai
vénája van - azokban a jelenetekben a
legjobb, ahol fanyar humorát
megcsillanthatja. Ilyen a második fel-
vonás nyitóképe, amelynek azt a címet is
adhatnánk: a királyné unatkozik. A spa-
nyol etikett rigorózus századában a ki-
rálynét a „szent szokások őre", a fő-
udvarmesternő őrzi - pompás lakosztálya
egyben börtöne is. Mindezt a fiatal
színésznő egyetlen szó nélkül, kizárólag
mimikával játssza el. Ketrecbe zárt
oroszlánként próbál kitörni ebből a
börtönből, tehetetlen dühéből azonban
csak arra futja, hogy a főudvarmesternőt
bosszantsa: szívószállal hangosan bugy

borékokat fúj a pohárba; párnákat, tá-
nyérokat, hímzőrámákat vág a földhöz.
Úgy viselkedik, mint egy hisztis ka-
maszlány.

Hasonlóan humoros pillanatokat kö-
szönhetünk a Don Césart játszó Máté
Gábornak. Az ő nagy jelenete az utolsó
felvonásban van. A kéményen keresztül

érkezik a házba, ahol sorozatos félreérté-
sek áldozata lesz: egy zsák pénzt kap
rejtélyes üzenettel, öreg duenna titokza-
tos hölgylátogató érkezését jelzi, párba-
jozni óhajtó nemes érkezik, akit kény-
telen legyőzni. Máté rendkívül elegánsan
játssza ezt a sok szélsőségre és olcsóságra
csábító szerepet. Bravúrosan egyensúlyoz

Victor Hugo: Királyasszony lovagja. Mária királyné: Básti Juli, Ruy Blas: Spindler Béla (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Eperjes Károly (Lakáj) és Máté Gábor (Don Cesar) a Királyasszony lovagjában
(Fábián Józse felfvételei)



a vérbeli spanyol grand és az utcai csa-
vargó, a komédiás és a tragikus hős között.

Végletesen gonosz jellem a drámában
Don Salustio de Bazán, aki talán egyedül
nélkülözi az hugo-i antitézist. Dánffy
Sándor alakítása különösen a bosszú-
jelenetekben jó: kellően kimért, fölé-nyes,
agyafúrt és sátánian gonosz. Üde színfolt
Eperjes Károly lakája, aki szintén az
előadás humoros vonulatát erősíti. Stílusos
Czakó Klári főudvarmester-nője és Rácz
Kati komornája is.

Szólnunk kell még a dráma nyelvéről, a
káprázatos, színpompás, ragyogó köl-
tészetről (Mészöly Dezső fordításában),
amelyről ezt írta Szerb Antal: „Minden
sorát látni lehet - de nem úgy, mintha ki-
néznénk az ablakon, hanem mintha a
semmiből ugornának elénk, látomás
gyanánt, és mintha minden hegy egy Mont
Blanc volna, és a láthatár sokkal távolabb
terülne el, mint az emberek lát-határa.
Shakespeare-ről szóló tanulmányában a
zsenit homme océannak, óceánembernek
nevezi; ő csakugyan ez volt, az óceáni
képzelet embere."

Aki hagyományos kosztümös darabot
vár a mostani Ruy Blas-előadástól, csaló-
dik. A kaposvári bemutató a Király-asszony
lovagfjának modern interpretációja.
Legfőbb érdeme, hogy megteremti a
Victor Hugo-i szintézist: a nevetés és
meghatottság, az ünnepélyes és mulatsá-
gos, a fenséges és komikus egységét. „A
dráma nem más, mint groteszk és fenséges
együtt, lélek és test, tragédia és komédia..."

Vidor Hugo: Királyasszony lovagja (kaposvári
Csiky Gergely Színház)

Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet jel-
mez: Szegő György. Szcenika: É. Kiss Pi-
roska. A dal zenéjét szerezte és a kísérőzenét
összeállította: Hevesi Ándrás. A rendező
munkatársa: Csóka Zoltán. Rendező: Babar-
czy László.

Szereplők: Spindler Béla, Dánffy Sándor,
Máté Gábor, Csernák Árpád, Stettner Ottó,
Papp István, Somogyi Géza, Galkó Bence,

Somló Ferenc, Rózsa Tibor, Krum
Ádám, Balázs Andor, Eperjes Károly,
Lengyel Ferenc, Básti Juh, Czakó Klári,
Rácz Kati, Cselényi Nóra, Vigh Kati.

POR ANNA

Tamás bátya
a Józsefvárosban

Némi kétkedéssel vegyes fenntartással
ültem be a Józsefvárosi Színház Tamás
bátya kunyhójának előadására. Minden
tiszteletem a múlt század közepén a rab-
szolga-felszabadításért síkra szálló, vihart
kavaró regény kitűnő írójáé, Harriet
Beecher-Stowe asszonyé. Nagy tett volt az
a maga idején. Világraszóló hatását mi
sem jelzi jobban, mint hogy hazánkban
egy (!) évvel amerikai megjelenését
követően magyal- nyelven is kiadták a
művet (1853-ban Irinyi J. jóvoltából), és
fordításainak, színpadi és filmfeldolgo-
zásainak mindmáig se szeri, se száma. De
valójában szüksége van-e gyermekeink-
nek a hajdani amerikai néger rabszolga-
világnak ilyen kissé érzelmes, Elfájta a
szél hangvételű bemutatására, amikor (már
csak a tévé jóvoltából is) a gyarmati
rendszernek és a 'négerkérdésnek sokkal
bonyolultabb, aktuális problémáival ke-
rülnek szembe, mint a hajdan volt idillikus
„kunyhó" pusztulásának története?

Szerencsét-e a rendezés frissítően bele-
nyúlt a harminc év előtti, az Úttörő
Színházban sikerre vitt dramatizálásba.
Szikárabbra fogva a történetet, szenti-
mentalizmus nélkül szembesíti a gyer-
mekeket a faji előítéletek szülte kegyet-
lenséggel, ugyanakkor arra is törekszik,
hogy stilizálással (maszkokkal, panto-
mimmel, songgal), költőibb áttétellel ál-
talánosabb érvényű példázattá, emberi
magatartásformákat szembesítő tredellé
formálja a darabot.

Nem az eredeti regény naturalisztikusan
ábrázolt „tiszta lelkű" négereinek erkölcsi
fölényét és a velük szemben álló gonosz
fehérek kapzsiságát mutatja be, hanem
egy személytelenebb sémát, egy faji
különbségre épülő embertelen rend-szer
működését érzékelteti, amely a passzív
elfogadás vagy az ellene való lázadás
választása elé állítja a szereplőket. A
gyarmatosító rabszolgarendszer tipikus
képviselői: ültetvényesek, ember-
kereskedők, fejvadászok fehér maszk ot,
fekete hajcsárjaik ennek fekete változatát
viselik, míg az „emberek", Tamás bátya és
köre, valamint a menekülésükért küzdő
fehér barátaik egyaránt saját, (egy-mástól
csak színárnyalatban eltérő) ar

cukkal szerepelnek. Tamás bátyának
vallásos hitből és naiv törvénytiszteletből
született rezignált, szolgai magatartása
ebben a világban Tamás minden emberi
értéke ellenére is végső soron a vágó-
hídra vitt birka passzív beletörődésével
válik egyenlővé, míg a lázadást, a szökés
kockázatát vállaló Georges és fehér ba-
rátainak küzdelme a szabadsághoz vezető
utat példázza.

Mindezt jól összefogott, mozgalmas
előadásban látjuk, ahol az újólag beleszőtt
elemek, zene, költészet, song, mítosz és
pantomim sohasem betét vagy öncélú
dúsítás, hanem szerves drámai funkcióval
szerepel. Ezt a koncepciót szolgálják a
vándorszínház körülményeihez szelle-
mesen alkalmazkodó, minden színválto-
záshoz egyaránt atmoszférát, játék-
lehetőséget teremtő jelzésszerű díszletek
(Lovas Pál), amelyek ügyes ötlettel a
gyermek maga alkotta játékvilágából is
jól ismert módon mindig mást-mást je-
lentő eszközökké válnak a cselekmény
során. A színpad bal oldalán a magasból
lecsüngő sűrű kötélfonat hol a kötél-gyári
rabszolgák munkaeszköze, hol ki-bontva
kunyhó, majd más formációban a
menekülést fedező dzsungel, vagy éppen
hajó, amelyen Georges, a szökött
rabszolga és családja végül szerencsésen
elmenekül a szabad világot jelentő Új-
Mexikó felé.

Találóan funkcionál az előadás során a
némajáték is. Mára bevezetésben a láza-dó
Georges songja mellett pantomim -
jobboldalt etikettesen mozgó jómódú
fehérek kertje, baloldalt kötelet húzó
néger rabszolgák csoportja - jelzi a tár-
sadalmi alaphelyzetet. Az első felvonás
páros játékai viszont fehérek-feketék
egyenrangú baráti kapcsolataira, a humá-
nus együttélés lehetőségére utalnak,
kontraszttal hangsúlyozza így a kijóza-
nító fordulatot, amikor az imént még
emberként kezelt néger rabszolga egy
csapásra baromként eladott áruvá válik.
A döntő pillanat az embertelen „tör-
vény" passzív elfogadása vagy az ellene
való lázadás válaszútja elé állítja a színmű
szereplőit. Jól viszi tovább a cselekményt
a második felvonásba iktatott némajáték
is, amikor filmszerűen pergetett
képsorokban látjuk, amint egymást
vonszolva menekül a dzsungelben (kö-
télfonatok, gyékények között) az elár-
verezett néger gyermek az anyjával.

Az amerikai írónő által nagy szeretet-tel
ábrázolt néger rabszolgák érzelmi, er-
kölcsi világát mai rálátással válogatott
néger legendák, mesék, kubai néger köl-


