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A költővel mi lesz?

A Tasso a Vár Kamarájában

Hogy a Várban Goethe színműve, a Tor-
quato Tasso címe Tassóra redukálódott,
ezt akár stílszerű jelzésként is érthetjük:
ahogy a darabot lerövidítették, úgy a
címét is meghúzták. Nem is igen kifogá-
soljuk, hogy a rendező, Gábor Miklós és
a dramaturg, Bereczky Erzsébet jócskán
nyesegetett a Szabó Ede fordította szö-
vegből. Részint azért nem, mert kinek
lenne ma türelme hosszúra nyújtott estét
tölteni a kétszáz éves klasszikussal, Goe-
thével? Részint, mert Gábor Miklós -
némi „ollózással" és átszervezéssel - már
szinte a kezdet kezdetén elénk tárja azt,
ami az előadás legfőbb mondanivalójának
tetszik. Miről is lehet szó e színmű
kapcsán?

A voltaképpeni téma: művész és kora,
a költő helye, szerepe a társadalomban. S
ha nem általánosan kezeljük a kérdést,
akkor mindezt három konkrét korhoz
kötve kell vizsgálnunk. Tasso és Goethe
korán kívül a mához. Tasso udvari költő-
sége a ferrarai hercegnél még olyasmi
lehetett, mint egy meleg, baráti kézfogás.
Nem mélyről jövő érzelmekből fakadó
összefonódás, inkább a kölcsönös érde-
kek alapján történő egyszerű és ésszerű
elrendeződés. Az uralkodó bizonyára dél-
cegíti magát művészetértésével és -pár-
tolásával: „Had nélküli vezér az, aki nem
gyűjt maga köré tehetségeket; s ki a költé-
szet hangját meg se hallja, barbár fejede-
lem az. "A költő pedig felolvasgat, bókol
egyet-kettőt, és kényelmesen az iroda-
lomnak szentelheti az életét. Kapcsola-
tuknak reneszánszillata van. Személyes
egymásra találást jószerével nem is igé-
nyel a kontaktus, éppen elég az általános
jóbanlevés. Végtére is ennek már hagyo-
mánya van a cinquecento Itáliájában.
Nem véletlen, hogy Tasso szent példa-
képe az az Ariosto, aki az 1500-as évek
elején szintén a ferrarai hercegéknél írta
az Őrjöngő Lórántot. Idillinek tetszik
tehát a művész és az uralkodó békés egy-
más mellett élése, ahogyan Goethe da-
rabjában is a kegy és a jó szándék szel-
leme járkál a ferrarai palota falai között.
Igaz, Friedenthal szerint Alfonz herceg
közel sem volt olyan szelíd és felvilágo-
sult, mint amilyennek Goethe ábrázolta.
Sokkal inkább hideg despota. Az min-

denesetre tény, hogy amikor nem tudott
mit kezdeni Tassóval, bezáratta. Egy
őrültgyanús, beteg zsenit nem lehetett
eszményíteni, nem presztízsnövelő ténye-
ző. Tasso egy idő után disszonáns hanggá
vált az udvar harmonikus dallamában.

Goethénél már nemcsak a díszköltő-
ségről van szó. Ő a műve középpontjába
állított Tassóba belegondolta saját magát
is, azt a tíz évét, melyet államférfiként
töltött el Weimarban, Karl August herceg
szolgálatában. Ez a reláció - jó eset-

ben - már nem csupán az udvar fényének
emelésére korlátozódik. Nem is az ural-
kodó műveltségének csillogtatását jelen-
ti csak, nem is a pártfogó örök dicsősé-
gére szánt, hajbókolva átnyújtott műve-
ket. Bár annak idején az igazi Tasso
luxuscikknél nem volt több az udvarban,
Goethe komolyabb szerepre szánta volna.
Az foglalkoztathatta Torquato Tasso sorsa
kapcsán, hogy a művész integrálódhat-e a
hatalomba, s tud-e a maga költői és
emberi mivoltában segítője vagy

II. Alfonz (Gábor Miklós) és Tasso (Hirtling István) Goethe drámájának várszínházbeli előadásában



cselekvő részese lenni az uralkodásnak.
Ami Goethét illeti, ő csalódottan távo-
zott a weimari udvarból. Alighanem túl-
becsülte a lehetőségeit az államügyinté-
zés tekintetében, bár később sem fordí-
tott hátat a közéletnek.

Ma a mű kapcsán az a kérdés merülhet
fel, hogy a hatalom akarja-e integrálni
magába a művészt. Igényt tart-e arra,
hogy együttműködő partnere legyen? A
művészetet a joggal, az ideológiával és a
felépítmény többi elemével egyenérté-
kűnek tekinti-e, avagy pusztán kiadás-
ként a gazdasági szerkezethez csatolja?
Törekszik-e anyagi nehézségei közepette
a kultúra várát annál inkább erősíteni,
avagy nem termelő szféra néven szem-
beállítja a produktív termeléssel, s az
állami paternalizmus hatáskörébe utal-
ja? Felméri-e a művészetek tudati je-
lentőségét, avagy kézzelfogható nyeresé-
get nem hozó üzleti vállalkozássá degra-
dálja?

Gábor Miklós fejében ezek a gondolatok
motoszkálhatnak. Ezért a drámát nem a
két udvari hölgy, Leonóra és a Herceg-
nő kerti csevegésével indítja. Eléjátszik a
goethei kezdésnek. A színen Tasso riad
fel álmából, s ásító oroszlánként nyújtó-
zik nagyokat. Ezután egy olyan mono-
lógba kezd, amely valójában nem az övé:
Vergilius szobrához lépve Alfonz herceg
későbbi szavait intézi a nagy elődhöz.
Kedves frivolitással leveszi a szoborfőről
a babérkoszorút, saját fejére illeszti.
Megelőlegezi magának a bizalmat és az
elismerést. Tudnunk kell, hogy méltó rá.
Kezében a Megszabadított Jeruzsálem, a
nagy eposz. Ha e korszakos mű nem az
övé lenne, akár önjelölt zseninek is vél-
hetnénk. Tasso beszél, Leonóra szájából
veszi ki a szót: „a géniuszt vendégül látni
hasznos dolog; ha néki ajándékot adsz,
viszonzásul ő szebbet ad neked."

A többi - előtte és utána - játék. A mű
felvezetése - a kellemkedő udvari elő-
adást idéző bemutatkozó meghajlás -
csakúgy, mint a folytatás. De nem érdek-
telen figyelemmel kísérni, hogy ebben a
játékban hová kerülnek a hangsúlyok.
Hangsúlyok - ez a kifejezés itt már csak
azért is helyénvaló, mert a kamaraterem
nézői jobbára hallomásból ismerkednek
meg a darabbal. Ugyanis nincs Pestnek
még egy színháza, amelyben olyan
rosszak lennének a látási viszonyok,
mint a Vár refektóriumában. E patinás
helyen ezúttal félkörívben, három sorban
helyez-

ték el a magas támlájú székeket. A máso-
dik sorból alig látni valamit, a harmadik-
ból szinte semmit. Csikós Attila díszlete
egyfelé néz, a színészek is leginkább egy
irányba játszanak. Az oldalt ülők profil-
ból látják az előadást, s ehhez még takar-
nak is a felállított mellszobrok. A két
beugróban játszódó jelenetek sokak szá-
mára majdnem láthatatlanok. Gábor Mik-
lós középről és középre rendezte a játé-
kot. Ez azt jelenti, hogy a nyolcvan néző
közül mindössze tíz-tizenöt első sorban
ülő látja teljes terjedelmében a produk-
ciót. A második-harmadik sor soha nem
tekintheti át az egészet, a szélen ülőknek
pedig nem csupán a látószöggel nincs
szerencséjük. Mellettük ugyanis felállí-
tottak egy-egy paravánt, amely mögött a
színen éppen nem lévő szereplők időznek.
Fegyelmezettségükre nemigen lehet pa-
nasz, alig hallani sutyorogni őket. De
önmagában az ottlétük is neszt jelent -
ruhasusogást, szuszogást -, ami újabb
zavaró tényező úgy tíz-tíz ember számára.

De közben zajlanak az események a
ferrarai udvarban. Gábor Miklós több-
nyire lendületesen pergeti a történetet,
élvezetes ritmust kalapál például akkor,
amikor egy-egy jelenetet szimultán vezet
le. A párhuzamos dialógusok váltakozva
hangzanak el, egymás mellett játszódnak
a már említett beugrókban. Az egyik
Tasso szobájául szolgál, a másik szalon-
ként fogadja magába a főúri lakókat.
Igaz, a paralell szerkesztésnek megvan az
a hátránya, hogy amíg az egyik helyszín
él, addig a szomszédos területen tartóz-
kodók nemigen tudnak mit kezdeni ma-
gukkal. Meg ugyan nem merevednek, de
szótlanságukban, cselekvés híján így sem
hatnak természetesnek.

A konfliktus mindenesetre nem várat
sokáig magára. A csupa jóindulattal kö-
rülvett költő (Hirtling István), az „elő-
ször koszorúzott", összeütközésbe kerül
az államtitkárral, Antonio Montecatinó-
val (Trokán Péter). Tasso éppen átadta
urának a Megszabadított Jeruzsálemet, s
ezért ünnepélyesen megkapta a babért.
Tudjuk: önkezűleg már régen megkoszo-
rúztatott. Most a repkényes kerti kút
káváján áll, s hevülten szaval. Ebben a
pillanatban érkezik Antonio. Rosszkor.
A költő és az államtitkár tekintete kelle-
metlenül akad össze. Nem tetszenek egy-
másnak. Trokán gúnyosan mosolyog, mi-
előtt megzavarná a jelenetet, melyben
Tasso és a többiek mind a saját emelke-
dettségüktől ünnepélyesek. Montecatino
jövetele más irányba tereli a hangulatot
és a témát, s Hirtling egyre zavartab

ban álldogál a kút káváján. Érzi, hogy
kirekesztődött. Már biztos, hogy a költő
és az államférfi nem lesznek barátok.
Tulajdonképpen érthetetlen is, hogy a
herceg s az asszonyok milyen reményben
ambicionálják kedvenceik kölcsönös jó
kapcsolatát. Hiszen a két férfinak koráb-
ban is kellett már találkoznia, s bizonyá-
ra akkor sem szimpatizáltak egymással.
Mondja is utóbb Tasso: „Mindig
bosszantott merev okossága." (Tudniillik
Antonióé.) Közkívánatra Tasso mégis fel-
ajánlja jobbját az államtitkárnak. Nyílt-
szívűen és oktondian erőltetné barátságát
a másikra. Trokán hideg mosolya, feszes
tartása, kimért mozdulatai a lehető
leghatásosabb és legsértőbb elutasítást fe-
jezik ki. Furcsa figura ez az Antonio. Mi
oka lehet rá, hogy ennyire lekezelje Tas-
sót? Öntelt arisztokrata vet meg így egy
parasztot. Ám Tasso nem pór - „Mint
nemest, nem sértettem meg" - mondja
később Antonio. A költő tehetségét és
értékét pedig nyilván tisztán látja, hiszen
éppen hozzá, az államtitkárhoz fordul
korábban a Hercegnő ezekkel a szavak-
kal: „Mutasd meg majd Tasso verseiben
is, amit érzünk, de fel csak te ismersz." S
Trokán nem motiválja a Tassóval szem-
beni, feltűnően előadott fölényét. Lerí
róla, hogy megvan poétánkról a véle-
ménye, de alig sejteti, hogy mi is az. A
fizimiskája nem tetszik? Esetleg a mű-
vei? Vagy a jelenléte az udvarban? Alig-
hanem az utóbbi. Bizonyára haszontalan
ingyenélőnek tartja, de ez az averzió-ver-
zió nem több, mint elképzelhető. Külö-
nösen hiányzik Trokán alakításából a
viszonyulás a herceg (Gábor Miklós)
mű-pártoló magatartásához. Főúri
passzió-nak véli a költőtartást? Karitativ
tevékenységnek? Netán - horribile dictu!
- politikának?

Tényleg: milyen megfontolás élteti
Tassót a palotában? Gábor Miklós Al-
fonza láttán leginkább a hiúságra gondol-
hatunk. Ez a joviálisan mosolygó, öreg-
asszonyarcú herceg alighanem az iroda-
lomtörténetbe szeretné beírattatni ma-gát
Tasso által. Hasonló izgatottság mozgatja
Vass Eva Leonóra grófnőjét. Szép is az,
mikor megénekli szíve hölgyét a költő,
szerencsés is az ő választottja - gon-
dolhatja vágyakozva. Vass Éva valószí-
nűsíti, hogy Leonórát testi mivoltában is
vonzza Hirtling-Tasso, ez a jóképű ka-
masz. Az érett-éltes asszony szerelme ez.
Nem szertelen, heve visszafogott, bölcs.
Tudja, hogy célját a fiatalembernél nem
érheti el nyílt szenvedéllyel, legfeljebb
ravasz taktikázással. Vass Éva rekedtsége



a grófnő intrikus mivoltába olvad, sajáto-
san monoton hanghordozása drámaian
válik az asszony illúziómentességévé.

A Hercegnő - más. Venczel Vera ala-
kítja, ki korban szintén nem illik össze
Hirtlinggel. A két nő és a költő viszonya
ettől kicsit olyan lesz, mint mikor idősödő
hölgyek ölebként pátyolgatnak valakit.
Venczel Vera Hercegnőjét mindazonáltal
lehet szeretni - hiszen törékeny, kedvesen
szomorkás, s legalább többé-kevésbé
önzetlen az érzelmeiben. Az ő érdekeit
inkább a szíve fogalmazza meg, mint az
agya. Mégis teszi, amit elvárvak tőle.
Hajlamos romantikusan hevülni, de
szenvedély nincs benne. A Hercegnő
kicsit orvosságszagú; szánni kell. Nem
egészséges, amint az sem, ahogyan
hirtelen rémületében, rohamszerű
zokogással, visítva taszítja el magától az
őt megölelő Tassót. A főszereplő tragikus
vétsége ezáltal alig hat megengedhetetlen,
a határokat átlépő cselekedetnek. Pedig az
udvar költője pontosan azt a hibát követi
el, amit Antonio felemlegetett az
összetűzésük során: „Nem tudod azt,
hogy hol, s azt sem, ki vagy." Ám itt az
egész inzultus és a kimenetele egyszerűen
buta kis históriának látszik. Alig több,
mint egy gyenge idegzetű nő meg-
ijesztésének szerencsétlen következmé-
nye. Holott azt kell felismerni, hogy
Tasso katasztrofálisat tévedett. Már akkor,
amikor e szavakkal rontott Antonióra:
„Amit te merhetsz, én is merhetem."
Goethe valahol e tévhit körül vonhatta le
a tanulságot. Gábor Miklós azonban úgy
látja megoldódni Tasso vereséghelyzetét,
hogy Antonio a hátára veszi az egyre
nekiszabadultabban nevető költőt, s las-
san leviszi őt a porondról. Döntsük el, mi
is lesz akkor Tasso további sorsa.

Ami fontos még Gábor Miklós értel-
mezésében, az a címszereplő játékával
függ össze. Itt tenni kell egy kis kitérőt;
fussuk át Hirtling István eddigi állomá-
sait, útját a Tassóig. A tehetséges fiatal
színész szinte kész János királyként érke-
zett a Nemzeti Színházba, de azóta nem
volt premierje, melyen olyan tökéletesen
kidolgozott, nagyszerűen megformált
alakítással örvendeztette volna meg a
közönséget, mint a Dürrenmatt-darabban.
Valami mindig ellene dolgozott a
csúcsteljesítménynek. Egyszer az író:
Hirtling méretes feladatai között ott van a
Le az öregekkel! megoldhatatlan ál-

főszerepe. Másszor a sietség: Boling-
broke-ként súlytalan maradt a II. Richárd
bemutatóján, csak a későbbiekben vált
formátumossá az alakítása. Olykor szinte
természetellenes erőfeszítésekre kény-
szerül: nem könnyedén, de sikerrel küzd
meg apaszerepével a IV. Henrikben s az
István, a király énekesi feladatával. A
Tanner Johnban kellemes volt, a Csütör-
töki hölgyekben elegáns, a Tudós nőkben
eleven. Most a Tasso címszerepe ismét
egy széles skálájú, gazdag tartalmú, mély
emberábrázolás lehetőségét kínálta.
Csak-hogy Gábor Miklósnak
ugyanazokra a színekre volt szüksége,
melyeket Hirtling egyszer már virtuózan
megmutatott. A rendező csapongást,
szeszélyt, éretlenséget kérhetett. Amit az
ő Tassójához előhívott a színészből, az
éppen János király felelőtlensége és
infantilizmusa. (Bár Tasso a harmadik
évtizedét taposta már, amikor a
Megszabadított Jeruzsálemet megírta.) A
főhős kiskorúsításának feladata Hirtling
szempontjából kevéssé szerencsés -
bizonyára tudna újat adni inkább -, de
Gáboréból nagyon is lényeges. Mert ez a
Tasso művész, sőt, zseni. Közben pedig
szeretnivaló, durcás, puha szájú, bájos
gyerek. Izgalmában az ajkát rágja, szeme
kíváncsian vagy riadtan jár ide-oda.
Amikor indulatában kardot rántana,
éppen nincs rajta a fegyvere. Sérü-
lékenysége pubertáskori túlérzékenység-
re hasonlít. Ha téved, szívesen teszi, s
abban telik kedve, hogy egyre rosszabba-

kat gondoljon Antonióról s mindenkiről.
Az urak és hölgyek itt megfontoltak, sza-
batosak és kimértek, költőnk viszont
hangoskodó, szertelen és izgága. A töb-
biek elegáns toaletteket viselnek stíluso-
san, ő meg az inget is folyton kiheveskedi
a nadrágjából. Schaffer Judit tervező
Hirtling jelmezét színfoltos, farmerszerű
anyagból varratta, míg mások finom, szo-
lid, korhű ruhákat kaptak. Tassót óriási
korkülönbség választja el a többiektől.
Ez annál nyilvánvalóbb, minél üldözöt-
tebbnek érzi magát. A költő sérelmét
Hirtling a legerőteljesebben akkor into-
nálja, amikor így panaszkodik: „Váltott-e
csak egy komoly szót velem államügyei-
ről a herceg? Es ha valami különleges
esetről jelenlétemben beszélt a húgával s
másokkal, engem meg se kérdezett." S
duzzogva, féltékenykedve, gyermeki sár-
tődöttséggel emlegeti fel bezzeg-Anto-
niót. Ez fáj neki tehát. De így? Ilyen puk-
kancs módjára? Lássuk be: mosolyra
késztető, kedves kis kölyök. Haragudni
nem lehet rá. De komolyan venni se.
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