
MÁRTON VERA

Dürrenmatt: János király

Dürrenmatt új darabjának, a „János király"-nak szeptember 18-án volt a premierje Baselben.
A „János király" nem eredeti mű, hanem Shakespeare hasonló című királydrámájának az
átdolgozása.

A Dürrenmatt-darab sok szempontból hű az eredetihez. Azonos a két darab témája,
cselekménye. A szereplők lényegében ugyanazok. (Új szereplő Dürrenmattnál Isabelle, a
francia király unokahúga, kihagyta viszont Hubertet.) Híven követi Shakespeare-t a jelene-
tezésben, s így a színhelyekben is. A változás mindössze annyi, hogy néhány jelenetet össze-
von.

Mégis teljesen új darabot csinált Dürrenmatt. Shakespeare drámája - sok nagyszerű részlet
ellenére - dramaturgiailag kusza, széteső; Dürrenmatté feszes, jól szerkesztett, izgalmasan
pergő. Legtöbbet a dráma szereplőinek jellemén változtatott: ellentmondásosabb, modernebb
figurákat teremtett. Egyik-másik szereplőnek teljesen más karaktert, s ezzel más drámai célt
adott. Es végül: teljesen más, konkrétan mai, a mai politikai, társadalmi helyzetre utaló lett a
darab mondanivalója.

Érdemes nyomon követni az említett változásokat, végigmenve a darab cselekményén.

Az I. felvonás Shakespeare-nél is, Dürrenmattnál is : a konfliktus exponálása, a franciák
hadüzenete János királynak. De Dürrenmatt egy hosszabb szöveget ad itt János szájába,
amellyel megindokolja gyors hadbalépését: „szükségem van arra, hogy Franciaország engem
ismerjen el törvényes királynak és ne Artúrt - tehát ezért szükségem van a háborúra .. . Kell a
háború a lordok miatt is, akiknek nem tetszik az erőskezű kormányzat . . . és az egyház
hatalmaskodása ellen is jól jön a háború. A nép ostoba. Csak a hadsereg egészséges és ez a
fegyver az oldalamon, használni kell, mielőtt berozsdásodik. A lordok elleni háború testvér-
háború lenne és gyengítene engem, a franciák elleni háború nemzeti háború lesz, egyesíti a
nemzetet és arra kényszeríti a lordokat, hogy behódoljanak."

Konkrétabban és határozottabban egyházellenes Dürrenmattnál János : „a kolostorokkal és
apátságokkal fizettetem meg a háború költségeit".

Ezután jelenik meg a színen - mindkét szerzőnél - a Fattyú, Richárd, az Oroszlánszívű
törvénytelen fia. Itt is van egy új, dramaturgiailag fontos mozzanat Dürrenmattnál: Richárd
fellépésénél jelen van Blanka is, a király unokahúga. A király és az öreg királynő, hogy
Richárdot jobban magukhoz láncolják, félszavakkal bár, de odaígérik Blankát Richárdnak.
Blanka egyértelműen szerelmet vall a fiúnak.

A Blanka-Richárd szál ezután végighúzódik a darabon. Ez a szerelmi vonal mindenképpen
színesebbé, érdekesebbé teszi a darab cselekményét és sokoldalúbb szereplehetőségre ad
alkalmat.

A II. felvonás színhelye mindkét darabban: „Angiers falai előtt". A felvonás „cselekménye is
azonos : a két király találkozása, tárgyalása, az angiers-i polgárok bevonása a hatalmak
viszályába; a háború megindítása, majd békés megegyezés - házasság révén.

Mégis más, cinikusabb, pesszimistább, kegyetlenebb lesz a felvonás mondanivalója Dürren-
mattnál, mint Shakespeare-nél.

Shakespeare-nél méltóságteljesen komoly és ünnepélyes a két király találkozása. Dürren-
mattnál rendkívül gúnyos, ironikus felhangja van a baráti üdvözlésnek. Nagy kézfogások,



baráti ölelések, csókolódzások - „János! Fülöp! Nagymami! Artúrkám! Kis Constanzom!" -
felkiáltásokkal. Ezt a szívélyes, baráti fogadtatást szinte azonnal éles, kegyetlen és - a két
királynő jóvoltából - szélsőségesen személyeskedő vita követi. (Nagyon szerencsés és hatásos ez
az ellentét!)

Lényeges különbség, hogy Shakespeare-nél - a vitát elvágandó - Fülöp király javasolja:
kérjék ki az angiers-i polgárok véleményét, kit akarnak uralkodójuknak. Dürrenmattnál
Richárd, a Fattyú javasolja ezt, és hosszabb beszédben fejti ki, hogy milyen esztelenség lenne a
vérontás.

Shakespeare-nél a javaslat elhangzása után rögtön megjelennek a színen a polgárok.
Dürrenmatt közbeiktat itt egy kis tárgyalást. Elhangzik a Fattyú javaslata, majd: JÁNOS

KIRÁLY Na, leüljünk? (tárgyalni)
FÜLÖP KIRÁLY Üljünk.

(leülnek)
JÁNOS KIRÁLY Ha az angiers-i banda engem választ, hozzájárulsz?
FÜLÖP KIRÁLY Hozzá. És ha Artúrt választja?
JÁNOS KIRÁLY Neki adom Touraine-t, neked meg Anjou-t.
FÜLÖP KIRÁLY Nem sok.
JÁNOS KIRÁLY Az én hadseregem az erősebb.
FÜLÖP KIRÁLY Na és Artúr? (Akinek a nevében a háborút meghirdették!)
JÁNOS KIRÁLY A te dolgod!
FÜLÖP KIRÁLY Nem tehetem meg, hogy elárulom.
JÁNOS KIRÁLY Mindent meg lehet tenni! Te elárulod Artúrt, én elárulom Blankát. Az országok,

amiket neked ajándékozok, tulajdonképpen az övéi.
FÜLÖP KIRÁLY Rendben.
JÁNOS KIRÁLY A trombitásokat!

Ilyen hangnemben tárgyalnak Dürrenmattnál a nagyhatalmak a „kisebbek" sorsáról.
Megjelennek az angiers-i polgárok és meghallgatják a két nagyhatalom proklamációját.

Mindkét fél biztosítja őket, hogy csak a javukat akarja. A polgárok válasza mindkét darabban
ugyanaz: mi ebbe a dologba nem akarunk beleavatkozni „aki megmutatja, hogy ő a király,
annak hódolunk, addig kizárjuk az egész világot" (Shakespeare).

A polgárok válasza után megint változtat keveset az események menetén Dürrenmatt.
Shakespeare-nél a királyok azon nyomban megindítják egymás ellen a támadást. Dürrenmatt-
nál a Fattyú újabb javaslattal áll elő:
FATTYÚ Fejedelmek! Kössétek meg a békét a hitvány polgárok nélkül .. .
JÁNOS KIRÁLY Én kész vagyok rá.
FÜLÖP KIRÁLY Én is kész vagyok rá.

Ekkor belép Pembroke lord és jelenti: már elkésett minden tárgyalás. Ausztria megindította a
támadást az angolok ellen, a háború elkezdődött.

Így végződik Dürrenmattnál a nagyhatalmak második tárgyalása.
A jelenet végén a Fattyú átkokat szór a háborús gyújtogató Ausztriára:

FATTYÚ . . .béke és józan ész nem kell neked, csak a rablás és gyilkolás mozdítja meg
szellemed !

Mivel a csata nem hozta meg a kívánt győzelmet egyik félnek sem - újból a polgároknak kell
választaniok. És az angiers-i polgárok újból kitérnek az állásfoglalás elől. Ez körülbelül
egyformán hangzik Shakespeare-nél és Dürrenmattnál.

De más és más a két darabban a folytatás.
Shakespeare-nél: A Fattyú harcra buzdítja a fejedelmeket. Pusztítsák el egyesült erővel a

gyáva várost, s aztán vívjanak meg egymással. A királyok ráállnak a javaslatra, ekkor lépnek
elő az angiers-i polgárok egy másik javaslattal: házasodjon össze a két uralkodóház - Blanka és
Lajos révén - s oldják meg a konfliktust békésen. A királyok elfogadják a békés megoldást.



Dürrenmattnál: Nem a polgárok, a Fattyú javasolja a házasságot. Méghozzá dupla házas-
ságot: János király vegye el Izabellát, Fülöp király unokahúgát, Lajos pedig Blankát. Ez a
házassági terv Dürrenmattnál izgalmasabb és szebb, mert az I. felvonásban elindított Blanka-
Fattyú vonal tartalmasabbá, érdekesebbé teszi. Blanka tiltakozik ez ellen a „politikai" házasság
ellen a szerelem nevében, újból szerelmet vall Richárdnak. Richárd, a Fattyú le-beszéli Blankát
a szerelemről:
FATTYÚ ...szépséges Lady, egy szegény lovag ágyában nem lennél boldog csak másnap

reggelig ... a következő napon már eszedbe jutnának birtokaid, országaid,
amit velem nem örökölhetsz - erre gondolj és ne a szerelemre ... és gondolj a
sérült világra, amelyiknek békére van szüksége, a te tested ezt most
megszerezheti, add hát oda Lajosnak, ennek a hájas kakasnak ... felejts el
engem, különben sok ezer szegény ördög a vérével fizet.

A polgárok javaslatát Shakespeare-nél a z követi, hogy a királyok megkérdezik az érdekelt
feleket (Lajost és Blankát) és beleegyezésükkel hozzák meg a határozatot.
Dürrenmattnál senki sem veszi figyelembe az érdekeltek véleményét, hanem újból leülnek
tárgyalni.
JÁNOS KIRÁLY ... Poitiers-t, Anjou-t, Touraine-t és Maine-t adom a húgommal. Ezek az

országok a tieid lesznek és Lajosé.
FÜLÖP KIRÁLY Ajánlatod messze megy.
JÁNOS KIRÁLY Franciaországban legalitásra van szükségem és nem egyszerű birtoklásra.
FÜLÖP KIRÁLY És Artúr?
JÁNOS KIRÁLY Megteszem Bretagne hercegévé.
FÜLÖP KIRÁLY Az csak egy cím.
JÁNOS KIRÁLY De szép cím.
FÜLÖP KIRÁLY Az üzlet meg van kötve. Én adom Izabellával Írországot, legyen a tied. És

elismerlek Anglia királyának.
JÁNOS KIRÁLY Rendben.
FÜLÖP KIRÁLY Trombitásokat!

(Megjelennek az angiers-i polgárok.
POLGÁROK Angiers szélesre tárja kapuit és bebocsátja a békét, amit megkötöttetek. És

itt újabb, lényeges változtatás Dürrenmattnál:
Fülöp király ismerteti a polgárokkal a megegyezést, a kettős házasság tervét és közli:

büntetésül a polgárok gyávaságáért, Angliával szövetségben, egyesült erővel a földig rombolják,
felégetik a várost. A felégetett város romjai felett ülik majd meg a fejedelmi nászt.

Aztán a királyok parancsot adnak a támadásra.
A Fattyú még egyszer megpróbálja lebeszélni az esztelen pusztításról János királyt - de

eredménytelenül.
A király kioktatja a Fattyút, aki „józan ésszel" akarja megváltani a világot - és így fejezi be

az oktatást: „És most gyerünk, Angiers már lángokban áll, készülhetünk a királyi nászra és a
békére.

Ezzel végződik hát a nagyhatalmak harmadik, sikeres tárgyalása Dürrenmattnál: Francia-
ország és Anglia megegyeznek - s aztán egyesült erővel lerombolják a várost.

A I I I . felvonás színhelye továbbra is Franciaország. De míg Shakespeare-nél a francia
király sátrában játszódik az első felvonás, addig Dürrenmatt már a színhely megváltoztatásával
is „módosít" a jelenet tartalmán.

Ez a kis színhelyváltozás és a fizikai cselekvés (ünnepi ebéd, zabálás), amit Dürrenmatt a
jelenet alá ad itt és másutt is: Peter Brook Shakespeare-rendezéseire, az ő Shakespeare-
értelmezésére emlékeztet. Mindenesetre ez a csekély, külsőségekre vonatkozó változás is más
hangsúlyt ad a jelenetnek.



A színhely Dürrenmattnál: „Tér a lerombolt angiers-i katedrális előtt. A katonák elhelyez-
nek egy asztalt és teríteni kezdenek"

PEMBROK A tanácskozó asztalt! Úgy, terítsétek le szépen. Jól mutat a szétrombolt katedrális
előtt. Csak az égett szag zavar, meg a hullák itt szerteszét. Fuvarozzátok el
őket - gyerünk, gyerünk. Aztán szolgáljatok illedelmesen, mossatok kezet, ne
sóhajtozzatok, ne köpködjetek - csak semmi disznólkodás.

Ilyen bevezetés után lép fel Constantia királynő az átkaival (Shakespeare-nél az átokkal
kezdődik a jelenet).

Pandolf pápai követ megérkezése, követelése, hogy bontsák fel a szövetséget és indítsanak
egymás ellen háborút - lényegében mindkét darabban ugyanaz. Csak Dürrenmattnál profánabb,
nyersebb, vásáribb az egész. És mentes minden hősi póztól. Fülöp e szavakkal bontja fel az alig
néhány órája megkötött szövetséget:
FÜLÖP KIRÁLY Plantagenet János, sajnálom. De én ezt az egyházi átkot nem engedhetem meg

magamnak - lehet, hogy te megengedheted. Vallásosnak kell lennem, mert
belső ellenségeim, a flandriai és burgund hercegek még vallásosabbak. Róma
számíthat rájuk. Ez az én bukásom lenne, ezt be kell, hogy lásd. Kénytelen
vagyok a pápának engedelmeskedni. És a pápa azt határozta, hogy köztünk
háború legyen.

Jelentős szerephez jut ebben a jelenetben Dürrenmattnál Blanka, a dauphin újdonsült
felesége. Shakespeare-nál is szép tirádában jajongja el, hogy „melyikkel tartsak", Dürren-
mattnál Blanka kifakadása először az egyház ellen irányul: az uszító egyház a győztes; „az
egyház, mindig az egyház nyer - én csak veszíthetek", aztán keserű, kegyetlen szavakkal fordul
a Fattyúhoz. Megátkozza, mert feláldozta őt ennek a hazug békének, odadobta, a dauphin
ágyába - abban a reményben, hogy ezzel megváltja a világot. S mi az eredmény: Anglia és
Franciaország még sokkal jobban gyűlölik egymást mint a békekötés előtt, s még kétszer annyi
vér fog elfolyni." ... Úgy szerettem Önt, s gyalázatosabban megszégyenített engem, mint valaha
háború a szegény világot."

A jelenet mindkét darabban azzal végződik, hogy a háború - néhány óra szünet után - újból
megindul.

Shakespeare-nél ezekkel a szavakkal vetik magukat a királyok a küzdelembe:
JÁNOS KIRÁLY Fransz, már elégtem lángoló haragtól

Dühömben, ami oly természetű,
Hogy el nem oltja semmi, semmi csak vér,
Fransz vér, de annak is a legjava.

FÜLÖP KIRÁLY Eléget a düh és te hamuvá léssz
Előbb, hogysem vérünkkel oltsd tüzed.
Vigyázz magadra, kockán a fejed

JÁNOS KIRÁLY Nem jobban, mint azé, ki fenyeget. -
Csatára, gyorsan!

Ugyanez a „buzdítás" így hangzik Dürrenmattnál:

JÁNOS KIRÁLY Francia, vessük hát magunkat személyesen a küzdelembe. Remélem, ott talállak
majd, ahol a férfi helye: a harcmezőn.

FÜLÖP KIRÁLY A harcmezőn, a küzdelemben? Te nem vagy ép! Személyesen beavatkozni
abba, ami politikával elkerülhető? Ezt nem gondolhatod komolyan, drága
barátom! Hol egyik, hol másik vezéri dombon feltűnve meglátjuk, kinek
kedvez a ringyó szerencse. Az áldását, érsek úr!

Ausztria szavaival zárul a jelenet:
„lényeg az, hogy újra háború van."

Új mozzanat, fontos változás ebben a felvonásban, hogy Dürrenmattnál János a Fattyúra
bízza az elfogott Artúr királyfit. Shakespeare-nél itt egy új szereplő, (s ezért számunkra kö-



zömbös személy) Hubert lép a színre. János átadja neki a fiút és nyíltan megmondja, hogy meg
kell ölnie. Hubert közönséges bérgyilkos. Dürrenmattnál nem ilyen egyértelmű a gyilkosságra
való felbujtás, és a Fattyú személye is több garanciát biztosít Artúrnak. JÁNOS KIRÁLY A fiú
tied, Fattyú! Te fogtad el, te felelsz életéért. Vedd számításba: nem

én vagyok az egyedüli, aki halálát kívánhatom. Jól vigyázz, ami őt életben
tartja: a politika - ami megváltozhat már éjszakára. A lépés megköveteli az
ellenlépést, s a kis fickó csak sakkfigura a játszmában... Készüljetek! Fel
Angliába!

Még egy új mozzanat: Dürrenmattnál Eleonóra, János anyja a franciák fogságába esik.
(Shakespeare-nél a Fattyú megmenti.) A francia követ felajánlja Jánosnak, hogy elcserélik
Artúrért, de János nem áll rá az alkura.
CHATILLON Ha megölöd a fiút, meghal anyád!

JÁNOS KIRÁLY Ha megölitek anyámat, meghal a fiú!
Erről a lehetőségről tárgyal Fülöp király is Pandolf bíborossal és a dauphinnal. Pandolf már

szinte ténynek veszi Artúr halálát, és Lajost, a dauphint uszítja máris a háborúra: Artúr
halálával ő az esélyes az angol trónra.

Dürrenmattnál ez a rész kiegészül még néhány sorral:
LAJOS Biztos ön ebben? János kiszámíthatatlan és alattomos. Hátha életben hagy-ja

Artúrt?
FÜLÖP KIRÁLY Ez lehetséges. Jobb, ha kényszerítjük. Őrség!
ŐR Uram?
FÜLÖP KIRÁLY Vezesd Eleonóra királynőt a hóhérhoz. Fojtsák meg.

A felvonás végére Dürrenmatt beiktat még egy teljesen új jelenetet a két királynő : Eleonóra és
Constantia között. Itt mondja el Eleonóra a következőket: »Mind a kettőnket elárultak, ki-
játszottak. Egymást gyűlölve egymásra uszítottuk a hadseregeket. Azt hittük, hogy irányítunk,
pedig csak eszközök voltunk. Most minden oda: hatalom, dicsőség, szerelem. Én szívesen
meghalok; neked még élned kell - a hatalomnak még szüksége lesz újabb hullára."

Constantia kétségbeesetten tőrt döf magába, Eleonóra királynő pedig ezekkel a szavakkal
fordul a hóhérhoz: „Gondolom, most már én vagyok a soron!"

Shakespeare-nél a két királynő „kihullik" a darabból: a következő felvonásban, egy hírnök
szavaiból tudjuk meg - szinte mellékesen -, hogy mindketten meghaltak.

A IV. felvonás - mindkét szerzőnél - Angliában játszódik és cselekménye Artúr halála körül
bonyolódik.

Shakespeare-nél egy Hubert - Artúr jelenettel kezdődik a felvonás. Hubert szíve megesik a
kisfiún és nem öli meg, hanem futni hagyja.

A 2-3. jelenet a koronázás után játszódik; vita a király és a lordok között a második koro-
názás szükségességéről. Hubert jelenti Artúr halálát. A lordok otthagyják a királyt, a dau-
phinhez pártolnak. János Hubertet teszi felelőssé a gyilkosságért: „Fejedelmek átka szolga
környezet, mely kész parancsul fogad egy szeszélyt". Hubert bevallja, hogy futni hagyta a ki-
rályfit. De ez már semmin sem változtat. A lordok megtalálják Artúr holttestét; a királyt tartják
bűnösnek. Csak Richárd, a Fattyú marad hű uralkodójához.

Dürrenmattnál: János-Fattyú-Artúr közötti jelenettel kezdődik a felvonás, János kiadja a
parancsot a fiú megölésére - de a Fattyú hosszú, kemény vitában meggyőzi őt, hogy ne tegye.

FATTYÚ Hagyd életben Artúrt, halálával csak azt bizonyítanád, hogy törvényes és jogos
Franciaország igénye az angol trónra... Ne dőlj be Fülöp beugratásának. . .
Egyébként sem vagy elismerve törvényes királynak, trónbitorlónak tartanak...
Úgy vagy te jogtalan, mint ahogy én Fattyú! Értsd meg: el vagy veszve, ha
Artúrt megöleted.



János itt úgy dönt, hogy Artúr életben marad. Terve a következő: most elhíresztelteti, hogy
Artúrt meggyilkolták. Holnap pedig, ünnepélyes keretek között újból megkoronáztat-ja magát,
hogy bizonyítsa hatalmát a lordoknak és a népnek. Aztán, hogy törvényes jogát is bizonyítsa:
bemutatja a meglepett udvarnak szeretett unokaöccsét, Artúrt.

A 2 . jelenet Dürrenmattnál is a koronázás után játszódik. A nemes lordok bőrig ázva,
mocskosan, morogva érkeznek a királyhoz. Meleg víz, törülköző és snapsz után ordítoznak -
pokrócokba burkolózva és lábukat áztatva szállnak vitába a királlyal (Peter Brook!). A „tar-
talmi" különbség a shakespeare-i jelenettel szemben az, hogy itt a király ártatlansága és igaz-
sága tudatában vitatkozik a lordokkal. Már-már nyílt szakításra kerül sor, gyilkossággal vá-
dolják a királyt, mikor - végszóra - megjelenik a francia követ. Bejelenti a francia király
partraszállását és igényét - most már Lajos nevében - a trónra.
JÁNOS KIRÁLY Ha megfelelne a valóságnak, amit mondotok, ha öcsénket tényleg meg-öltem

volna, Franciaországnak és Lajosnak valóban joga volna birodalmamhoz,
sajátkezűleg tenném a koronát a hájas herceg fejére. Azért hívattam ide a
Fattyút - hogy bizonyítsa ártatlanságomat és jogomat a trónhoz. Áruló lordok,
vérszopó Anglia, reszkessetek! Franciaország, anyám gyilkosa, vére most a
fejedre száll!

És valóban belép a Fattyú, de az élő herceg helyett Artúr holttestével. Hiába mondja el, hogy
Artúr saját maga futott a vesztébe - senki se hiszi el. A lordok, csapataikkal együtt a
dauphinhez csatlakoznak.

Shakespeare-nél itt fejeződik be a felvonás. Dürrenmatt kiegészíti még egy János-Fattyú
jelenettel.

A Fattyú szerint nincs még veszve minden, van egy kiút: kibékülni az egyházzal!
FATTYÚ Hódolj be az egyháznak, s így az egyház kénytelen megbocsátani. Aki kegyelmet

prédikál, kegyelmet kell, hogy gyakoroljon. Az egyház hatalma egy-ben
gyengesége is. Te kényszerítheted az egyházat, zsarold hát meg egészen: mondj
le a hatalomról - Róma javára.

S további javaslata: a lordokkal szemben támaszkodj a népre.
„Adj új törvényt a népnek, s az a nemesség ellen fordul s nem trónod ellen." A

király elfogadja a Fattyú tanácsát:
„nehéz a józan észnek ellenállni... Marad egyedül a remény esztelensége,
hogy győzhetünk a józan ész által. Fel Swinsteadbe, az érsekhez."

Shakespeare az egyház és János megegyezését nem ábrázolja, csak a tényt közli. Pontosab-
ban: az V. felvonás Shakespeare-nél azzal kezdődik, hogy Pandolf érsek átnyújtja az angol ko-
ronát a királynak.
JÁNOS KIRÁLY És így kezedbe átszolgáltatám dicsőségem körét.
PANDOLF (a koronát Jánosnak nyújtva)

Fogadd e kézből
Viszont: a pápa nyújtja általam
Legfőbb hatalmú, nagy hűbér-urad.

Dürrenmatt szellemes, gúnyos jelenetben ábrázolja Pandolf és a király megegyezését.
Pandolf a swinsteadi apátság egyik szobájában fekszik és az angliai állapotokat szidja: a

hideget, az esőt, a műveletlen angol szerzeteseket. Megjelenik János király és a Fattyú. Pandolf
azt hiszi, hogy elárulták és az életére törnek - nekikezd, hogy eljátssza a mártír, a vér-tanú
szerepét. A király megnyugtatja, hogy téved, másról van szó.
JÁNOS KIRÁLY ... kegyelemért jövök és megbocsátásért, azért jövök, hogy alávessem magam a

szentegyháznak.
PANDOLF Szó se lehet róla! Ezt verd ki a fejedből! A hozzád hasonlók számára nincs

bocsánat! .. .



JÁNOS Eminenciás uram! Engedje meg, hogy felajánljam a római pápának Anglia
koronáját. (átnyújtja)

PANDOLF Anglia koronáját? Ti szentek az égben! Anglia koronája! Fiacskám, a bűneid meg
vannak bocsátva! Tiszta vagy, mint a ma született csecsemő, mint a frissen
esett hó .. .

Észreveszi, hogy János vezeklőingben és mezítláb áll ágya előtt.
PANDOLF ... látom, hogy vacogsz a vezeklőingben.
JÁNOS Piszokul hideg, szent atyám!
PANDOLF Gyere mellém az ágyba, fiacskám! Én is reszketek a hidegtől. És most beszélj,

mi bánt.
Fontos mozzanata Pandolf és a király jelenetének:
János bejelenti, új törvényt kíván hozni a nép számára.

JÁNOS KIRÁLY Népemet keményen sanyargatja a nemesség, nekem épp úgy ellenségem, mint
a népnek. Új törvényt akarok hirdetni, mely az én agyonsanyargatott népemet
megvédelmezi!

PANDOLF Ej, ej ! Egy új törvényt a szegény népnek! Fiacskám! Egészen meghatottál! Es
van még egy fontos bejelentése Jánosnak: fia születette A hír még jobban frappírozza az érseket
- tüstént intézkedni kezd.

Shakespeare-nél korántsincs ekkora szerepe Pandolf pápai :követnek. A megegyezést ott is
vele köti meg János (ha ábrázolva nincs is) - de a továbbiakban már nem befolyásolja az
események menetét. Hiába megy el a francia királyhoz, az nem vonja vissza csapatait. Újból
megindul a háború a két király között. Ennek csak az a hír vet véget, hogy János király
haldoklik, egy szerzetes megmérgezte. Az elpártolt lordok visszatérnek János király udvarába,
hogy hűséget esküdjenek a trónörökösnek, Henriknek:
FATTYÚ ... szent hódolattal, térdemen

Ajánlom hív jobbágyi tisztemet,
Szolgálatommal együtt mindörökre.

LORDOK S akképp ajánljuk hűségünk mi is,
amely örökké szeplőtlen marad.

A nagy és nemes Anglia dicsőítésével, lényegében happy enddel ért véget a darab.
Dürrenmattnál Pandolf végig az események mozgató ereje marad. Felszólítja a francia ki-

rályt, hogy térjen vissza Franciaországba. Megnyugtatásul közli Fülöppel: Te azért viseltél
háborút, hogy egy gyereket tegyél Anglia trónjára, akit tetszésed szerint irányíthatsz. A gyerek
megvan: Jánosnak fia született. De nem ő uralkodik - mondja Fülöp. Pandolf felszólítására
előlép Pembroke lord és bejelenti: megmérgezte János királyt, senki meg nem ment-heti többé.
Tehát: Henrik a király!

A Pandolfot kísérő Fattyú tiltakozik: „Ez aljas árulás!"

ÉS PANDOLF Árulás, sir Richárd? Úgyan! Ez a konfliktus megoldása. Az egyik gyerek
helyettesíti a másik gyereket... És most, nemes lordok, menjünk a haldokló
királyhoz, álljunk mellette utolsó óráján.

Lezárja ebben a jelenetben Dürrenmatt a Blanka-Fattyú vonalat is. Blanka „elkéri" az
érsektől a Fattyút; s az érsek nekiadja: rendelkezzék vele. Blanka bosszúja: „vigyétek ki és
korbácsoljátok meg mint egy kutyát. Aztán engedjétek szabadon."

Az utolsó jelenetben János király bejelenti, hogy új törvényt bocsát ki: a Magna Chartá-t.

(Shakespeare-nél erről a történelmi tényről nem esik szó.)
JÁNOS ...a halálból egy Magna Chartá-val térek vissza. Mától kezdve ez a törvény

Angliában. Körülhatárolja királyi hatalmamat, szabadságot ad a rendeknek,
védelmet nyújt az önkénnyel szemben.. .

Nem tudja befejezni, mert belép a megkorbácsolt Fattyú.



Tőle tudja meg a király, hogy meg vannak percei számlálva. Utolsó szavaival magát hibáz-
tatja és a Fattyút átkozza. „Nem Pembroke ölt meg - és nem is az érsek, én magam pusztítottam

el magam, azzal, hogy egy fiút nemzettem, aki most király lehet .. . Egy
csecsemő Anglia trónján ... győztek a lordok, senki se áll már útjába
mohóságuknak, önkényeskedésüknek ... Légy átkozott Fattyú, legyen átkozott az
óra, amelyben magam mellé emeltelek. Csak szerencsétlenséget hoztál
magaddal! Meg akartad javítani a világot, de csak nyomorultabbá tetted . . ."

Pandolf megáldja a csecsemő Henriket, és Pembroke-ot, az egyház hű fiát jelöli ki mellé
nevelőnek.

Pembroke a Fattyúhoz fordul, maradjon meg az állam és a korona szolgálatában, legyen
Northampton hercege.

FATTYÚ A királytól elátkozva és visszaküldve - visszatérek Faulconbridge-be. Milyen
ostobaság volt belekeveredni a világ hatalmasságainak dolgába, és megpróbálni a
világot jobb cél felé téríteni. Annyi árulás, gyilkosság, szenny után - a józan ész
helyett egy Pembroke került a felszínre. Hazám, de mélyre süllyedtél. Elmerülve
néped soraiba, én is a nép egy része leszek - akár istállófiúként, bátyám
udvarában. Fütyülök a nemességre, becsületre - fattyúkat fogok nemzeni minden
konyhalánnyal, minden szakácsnővel, akit csak elkapok, fattyúkat, magamhoz
hasonlót. A népbe oltom az Oroszlán erejét. Már csak így lehet ezen az Anglián
segíteni.

És Pembroke szavaival befejeződik a darab:
PEMBROKE Lordok! Földeljétek el a királyt, bárhol, mint bárki mást. Aztán fel az

államügyekre! Kormányozgassuk el ezt az országot a megszokott vágányokon,
bolondoktól nem háborgatva.

Az elemzésből remélhetőleg kiderült, hogy milyen jellegű az átdolgozás, milyen célt szol-
gálnak a változások, és talán az is, hogy milyen darab lett belőle.

Esetleg úgy tűnhet, hogy ebből az összehasonlításból Dürrenmatt kerül ki győztesen. Nem
erről van szó. (Bár kétségtelen, hogy Shakespeare „János királyá"-nak vannak dramaturgiai
gyengeségei, amit Dürrenmatt nagyon szerencsés kézzel javított ki.) Azt szerettem volna
mindössze bizonyítani, hogy hogyan és mivel lett maibb, aktuálisabb a darab.

A változást sok ponton nyomon követhetjük, de erre most csak egy példát szeretnék még
felhozni: a Fattyú figuráját. Richárd alakjának megváltoztatásán pontosan lemérhetjük a
mondanivaló megváltozását, a másfajta történelemszemléletet.

A fattyú mindkét darabban főszereplő, de Dürrenmattnál a dráma legfontosabb szereplőjévé,
kulcsfigurává vált.

A shakespeare-i Fattyú tulajdonképpen „nemzeti hős" - Erzsébet-kori módra. Vitéz, vak-
merő, szellemes, víg kedélyű fickó - ugyanakkor gátlástalan, cinikus, mindenre vállalkozó.
Hamar felismeri, hogy az „önhaszon" a világ mozgatója, és ennek élő is - de mint igazi
Erzsébet-kori hős, hűséges törvényes uralkodójához. Életeleme és legfőbb módszere: a harc, a
férfias küzdelem. Legfőbb eszköze: a fegyver. A tett, a vállalkozás számára egyenlő a fegy-
veres harccal. Ez a legfőbb érve igazsága védelmében.

A dürrenmatti Fattyú is szellemes, cinikus - nem kevésbé bátor legény. Ő is észreveszi, hogy
az „önhaszon" a világ mozgatója, jól látja a világ fonákságait. De nem az a módszere, hogy:
gyerünk, vessük magunkat a férfias küzdelembe, azon az oldalon, ahová az érdek köt - habozás
és gondolkodás nélkül. A dürrenmatti Fattyú szeretné a világot megváltoztatni. Nem fél a
harctól, de nem szereti a harcot. Gyűlöli a háborút, az esztelen vérontást. A józan észt akarja
érvényre juttatni a hatalmak politikájában. A békés megoldás híve, „reálpolitikus". Nem katona,
mint Shakespeare Fattyúja, hanem diplomata. Minden megegyezés, minden



békés kezdeményezés tőle indul ki. Dürrenmatt még a polgárok rovására is - és talán nem is
véletlenül - a Fattyúnak juttatja a kezdeményezést a darab egyik legfontosabb jelenetében.

Shakespeare Fattyúja gondolkodás nélkül dobja életét a fegyveres küzdelembe. Dürrenmatt
Fattyúja a józan ész nevében áldozza fel szerelmét - a béke érdekében.

A shakespeare-i Fattyú mindig azt teszi, amit az adott perc követel - a dürrenmatti előre
gondolkozik, mérlegel, az igazságot akarja érvényre juttatni.

A Fattyú harcát Shakespeare-nél végül is siker koronázza: megszerzi a békét, megteremti a
királyság egyensúlyát - s megtalálja a maga helyét is a trón mellett.

Dürrenmattnál a Fattyú minden megmozdulása csődhöz vezet. Minden jó, ésszerű kezde-
ményezése rosszra, őrültségre fordul. A vérontás elkerülése helyett - még pusztítóbb vér-ontás;
béke helyett - féktelenebb gyűlölködés; józan belátás helyett - esztelen megtorlás. S a mindent
megoldani látszó családi kapcsolat a biztos bukás forrása lesz. Teljes csődbe jut a józan ész, az
igazság és a jog érvényrejuttatásáért folytatott következetes harca.

Hol a hiba? Benne? Nem, a korban, melyet az erőszak kormányoz. Csak annak van, csak
annak lehet igaza, aki fegyverrel is meg tudja támogatni igazságát. S az erőszakkal szemben a
józan ész tehetetlen. Az erőszakra az áldást az egyház adja - megszentesíti, ideologizálja a
vérontást.

Milyen következtetést von le? Nem kell belekeveredni a politikába, a nagyhatalmak ügyeibe.
Vonuljunk vissza, nemzzünk gyerekeket - talán az még segít.

A főhősön kívül talán érdemes még néhány szót vesztegetni a »mellékszereplőkre": a
polgárokra és a népre is. A polgárok - konkrét szereplők mindkét darabban. Szerepük fontos,
mert jelentős társadalmi réteget képviselnek; nem ők az irányítók, de számolni kell velük.

Shakespeare számol is : a polgárok szerzik meg az angolok és a franciák között a békét. Nem
szimpatikusak, kicsinyesek és gyávák - vagy inkább óvatos számítók, de jól számítanak, életre
való réteg.

Dürrenmattnál ez a réteg már nem életre való, sőt, megérett a pusztulásra. Egyetlen ösztön
irányítja: nem vállalni semmi kockázatot! Nem vállalni semmi kötelezettséget! Es épp ez
okozza pusztulását.

S a nép? Nem szereplő - vagy mondhatjuk úgy is, hogy láthatatlan szereplő. Sokat
hivatkoznak rá Shakespeare-nél és Dürrenmattnál is. Shakespeare-nél, aki a népre hivatkozik -
őszintén teszi. A nép őszintén és egyértelműen a nemzeti érdeket jelenti. Dürrenmatt-nál már
senki sem hisz a népben (a Fattyú talán - ő is inkább csak „becsüli"!), de mindenki a népre
hivatkozik. Puszta eszköz a nép: mindig hivatkozni lehet rá.

További példákkal is lehetne jellemezni a dürrenmatti mondanivaló maiságát és a szemlélet
problematikusságát - de azt hiszem, ez is elegendő.

Dürrenmatt jó drámát csinált a „János király"-ból. Nem hamisította meg a shakespeare-i
drámát - hanem megírta a mai „János király"-t. Sok izgalmas problémát vet fel - de olyan
történelemszemlélettel, ami nekünk idegen.

Egyértelmű háborúellenessége, egyházellenessége és erő szakellenessége azonban feltét-
lenül pozitív és tisztességes is.


