
tergályos Cecília most is műgonddal for-
málja a Főnökasszony figuráját, kicsit
túlkarikírozva a bürokrata és csábuló
asszony alakját: pantomimje groteszk-
ellenszenves szélviharként robog át a szí-
nen. Bitskey Tibor vagányságával el-el-
találja Vidróczky figuráját, de legalább
annyiszor ki is lép a megtalált hangból
egy-egy virtus vagy nyersebb poén ked-
véért. Harsányi Gábor rájött, hogy félig
főszerepet, félig narrátort kell játszania,
ezért csendesebb és a néző számára ér-
telmezőbb funkciókat is felvállal. Említsük
meg még Horváth Teri, Sáfár Anikó,
valamint Kautzky József és György László
nevét. A zenei betétek - amit a TMK-
brigád ad elő - Benkő Péter zenéjéből és
Végvári Tamás szövegéből akarnak
szünetjellé vagy jelenet-választó panellé
válni: sajnos nem eléggé profi
teljesítménnyel, ezért esetlegesek, ha nem
feleslegesek.

László-Bencsik Sándor: Történelem alulnézetben
(Thália Színház)

Rendező: Kazimir Károly. Díszlet, jelmez:
Rajkai György.

Szereplők: Szabó Gyula, Horváth Teri, Bitskey
Tibor, Kozák András, Nagy Attila, Rátonyi
Róbert, Lengyel Erzsi, Drahota Andrea,
Esztergályos Cecília, Mécs Károly, Harsányi
Gábor, Buss Gyula, Kautzky József, György
László, Tándor Lajos, Kollár Béla, Verebes
Károly, Gálvölgyi János, Jani Ildikó, Sáfár
Anikó, Hámori Ildikó, S. Tóth József, Végvári
Tamás, Benkő Péter, Vallai Péter, Kovács Gyula
f. h., Fellegi István, Thirring Viola, Ambrus
András, Kalocsai Ferenc, Vidó János, Gyimesi
Tivadar, Pethes Csaba.

BERKES ERZSÉBET

VII. Gergely a Nemzetiben

Történelmi esszé avagy a XI. század
egyik arca

Önéletírásában nem kevés iróniával em-
legeti Németh László azt a levelét,
amelyben Osvátnak a Nyugat novella-
pályázata után bemutatkozott. „Nem író
akarok lenni - állította -, hanem a magyar
szellemi élet organizátora." Németh László
úgy láttatja ezt a nyilatkozatát, mint a
pályakezdő ifjú nagyotmondását, amelyen
Osvát - aki nem kis részben betöltötte az
organizátor szerepét - csak türelmesen
mosolyoghatott. Ez a programlevél
azonban az életmű első másfél évtizedére
nézve igaznak lát-szik. A Protestáns
Szemlében közreadott irodalmi esszék, a
Babits szerkesztette N y u g a t b a n
megjelentetett nemzedéktársakat értékelő
bírálatok, majd a T a n ú kivételes szellemi
bravúrral életre hívott és fenntartott
vállalkozása mind azt bizonyítják, hogy
Németh László nagy-szabású tehetsége és
munkabírása egyet-len dologra irányult: a
történeti múltból és társadalmi jelenből
összegyűjteni mindazokat a
momentumokat, amelyekből a méltóbb
jövendő összeállhat. Mindebből egyenesen
következett, hogy későbbi szépirodalmi
munkásságában ja-varészt azokkal a
motívumokkal, történeti ideálokkal
találkozhatunk, amelyeket ebben a
pályakezdő korszakában is feltérképezett.

Első történeti drámájának hőse, VII.
Gergely is ott szerepel történeti esszéinek
sorában a T a n ú hasábjain. Benne nem
kevesebbet lát, mint a XI. század egyik
hősét, akiben - a lovagszellem Rolandja
mellett - a magát komolyan vevő
kereszténység ocsúdik jelentőségé-re.
Valószínű, hogy a pápa történelmi igényű
arcélének kirajzolásakor még nem
foglalkozott a drámaírás gondolatával,
mégis a tragikai hős lehetőségei felől
vizsgálja Gergely alakját.

Ezt írja: „Ha az élet egyszer annyi békét
adna a szívemnek, hogy történésszé
tudnék lenni, tárgyamul a XI. századot
választanám. Az újságjainkból is-merős
európai nemzetek itt ugranak ki,
valamennyien egyszerre, s itt ugrik ki
Európa is, melynek a térdén ülünk, fia-
talon . . . A tragikus ,hősről olyasfélét
tanultunk az iskolában, hogy az külön-ben
rokonszenves ember létére, rendkí-

vüli vétséget követ el, melyért bűnhődnie
kell. Ha a tragikumnak e mellett a bűnöző
elmélete mellett ki kell tartanunk, Gergely
pápát aligha nevezhetjük tragikusnak. Ha
azonban tragédiákon megedzett szívvel
nézzük őt, és azt mondjuk, tragikus az, aki
élete és vállalkozása nagyságával magukat
megbosszuló sorskörökbe tipor bele - a
keresztény középkornak alig van
tragikusabb alakja nála."

A továbbiakban Gergely pápa történeti
szereplését a „sorskörökbe" tipró
cselekedetek felől elemzi. Tragikai súlyú
vétségül nem a római egyház birtokjogait
igazoló okmányok hamisítását tekinti, nem
kiátkozásait és békétlenséget támasztó
összeférhetetlenségét, hanem azt az
indulatot, amely mindezekre ragadta.
Gergely komolyan vette, hogy a
kereszténységszelleme földi határok és
érdekek fölött áll. Ennek - a korábban is
hirdetett, de nem gyakorolt - ideológiának
kívánt érvényt szerezni úgy is, mint a
demokratikus, születési előjogokra nem
tekintő egyház földi hely-tartója, úgy is,
mint hatalmi praktikák szabályait követni
nem köteles apostoli helytartó.

„Kevés nagyobb szabású demokrata
forradalmat ismer a történelem, mint a
Gergelyé. Ő maga egy savonai ács fia volt,
s az egyház, melyet szolgált, a születés
merev nemességével szemben a szellem
köztársasága ... Nélkülözhetetlen
képességei kötözték o d a a z egyházhoz, s
fékezhetetlen gyakorlatiatlansága sodorta
politikai művében az egyházat a bukás
vagy győzelem kríziséig, hol a
megalkuvásra hajló élettől a kérlelhetetlen
eszme csikarja ki az »igent« vagy a
»nemet«... Az emberiség saját, komolyra
forduló eszméit volt kénytélen elpusztítani
benne . . . A századával összeférhetetlen -
századának egyik arca volt."

Gergely pápa emberi sorsában európai
jelentőségű tragikus mozzanatot lát te-hát
Németh László már az első találkozáskor.
Hogy ebből dráma született, ahhoz
kétségtelenül hozzájárultak személyes
mozzanatok, amelyek arra késztették, hogy
Gergely sorsából a maga indulatait
formálja ki. Ezek között a személyes
indítékok között kétségtelenül ott áll a
T a n ú beszüntetésének kényszere, valamint
annak fölmérése, hogy az orga-
nizátorszándék kevesebb szövetségest
szerzett, mint ellenséget. Az önelemzésre
mindig is fogékony és mindig kíméletlen
Németh Lászlót nyilván nemcsak a szín-
ház vonzása, hanem a tárgyban már ko-
rábban megtalált tragikai lehetőség is



A dráma avagy Németh László
egyik arca

Amikor 1937-ben drámává formálja
Gergely pápa sorsát, megtartja tragikai
vétségül azt, arait esszéjében is kifejtett.
Ezzel termeszetesen vállalja azt a fogya-
tékosságot is, hogy drámájának konfliktusa
nem felel meg az iskolásan fogalmazott
tragikumdefiníciónak, vétségelméletnek. A
bemutató másnapján kelt kritikájában -
1939. május 14-én - Kár-páti Aurél joggal
írja le: „Nemes anyag, nemes formában - de
nem színpadra való." Nem, mert benne -
magyarázza - a történelmi esszé túlsúlyra jut
a drámai vétség ellenében. A sokféle drama-
turgiai variációt megélt utóbbi negyed-
század színpada azonban nem ilyen ri-
gorózus a tragikai vétség dolgában. VII.
Gergely felvonásonként elköveti ugyan-azt
a „hibát": meggyőződésének
csalhatatlansága felől az inteni
kinyilatkoztatás ereje tette bizonyossá.
Alkut nem ismer. S így a megalkuvásra
hajlamos élet számára képtelen
•engedményeket tenni. Az élet pedig
elsodorja a nem emberi mértékre szabott
meggyőződést. Németh Lászlónak ebben a
bukásban az elmélet és a gyakorlat örök
konfliktusát sikerül megjelenítenie. Azt a
századunkban tudatosodott - mert a történeti
gyakorlatban megismétlődő -
t r a g i k u m o t , amely az emberek fülé
emelkedő ideál s az ember által kivitelezett
eszmény között megteremtődik.

Gergelynek mindvégig igaza van és még
sincs igaza. A keresztény Európát
összetartani hivatott eszme, amikor gya-
korlattá válna, önmaga ellentétébe fordul, s
arra szolgál, hogy egymásra uszítsa a
részeket. A szellem demokratizmusa a
szellem képviselőinek arisztokratizmusát
szüli - Gergely semmilyen bírá

latot, semmilyen korrekciót nem fogad el.
Az a történelmi apropó, amely a pápa és a
német király első összetűzését kiváltja - a
milánói rongyosok védelme - odáig fajul,
hogy a pápa maga veti martalékul városát,
és felégetik Rómát. A következetesség
embertelenséggé lesz, a hűtlenséget a
mindenáron-hűség szüli. Emberrel csak
emberméretű dolgot lehet végbevinni.

Ebben az állításban kétségtelenül
megmutatkozik az ember képességei felett
mondott keserű ítélet is, de Németh László
ennél erősebben képes láttatni azt, ami
meggyőződésének is erősebb fele:
szükségképpen bukik el a még-oly
tisztamegszállott is, ha az élet szabályait
nem tartja be. Igaz, ezek a szabályok -
kiegyezni, megalkudni, taktikázni,
halogatni - az érzékeny morál számára nem
rokonszenvesek. De nincs

más. A győzelem eszköze is csak ember-
szabású lehet.

A VII. Gergelyben kirajzolt tragikus
vétség nem egyetlen döntésben formálódik
meg, hanem döntések során át, egyetlen
magatartásban. Az egymásra épülő
felvonások során csak megismétlődik az,
ami Gergely első kiátkozási gesztusában
nyilvánvaló. Emiatt a drámai jellem
kibontakozása nem rejt olyan fordulatokat,
amelyekre már az első pillanattól ne volna
a néző felkészítve. Ezen a drámán - mint
szellemi izgalmat jelentő alkotáson -
kívülreked minden olyan szemlélő, aki a
színpadi jellem-rajz kiteljesedését nem
tudja vagy nem akarja élvezni. Ez olyan
sajátossága ennek s még jó néhány Németh
László-drámának, amit lehet elutasítani
vagy vonzónak találni ; egy viszont
kétségtelen: a választott módszeren belül
nagy

Sinkovits Imre Németh László: VII. Gergely című drámájának címszerepében

arra készteti, hogy drámában szálaltassa
meg .indulatait. VII. Gergely tragikuma és
a szerzőtől .felvállalt sorsközössége
azonban később is visszatér Németh László
pályáján. Nemcsak úgy, hogy számos
történeti drámájának hőse ugyanabban és
ugyanúgy vétkes, ahogy a szám-űzött pápa
- túl mohón akarták a jót -, 'hanem
közvetlen utalásokban is. Gergely így
összegzi maga számára életút-ját:
„Szerettem az igazságot, gyűlöltem a
méltatlanságot, ezért halok meg
száműzetésben." Németh László
életműsorozatában drámakötetének címéül
választotta: Szerettem az igazságot - s
ezzel pontosan jelezte azt a tragikai
mozzanatot is, amely drámai hőseiben
mindújra visszatér.



ívű és rendkívül összetett utat jár be alkotó
és szemlélő. A jószándék vétkének teljes
lélekrajzát ismerhetjük meg, s ez
szükségképpen azzal jár, hogy mindennek
csak ehhez az egyetlen lélekrajzhoz
kapcsolódva van jelentősége. Helyzetek és
jellemek sora egyetlen célt szolgál: a főhős
belső rajzának megérzékítését. Éppen
ezért nincs vagy csak igen kis részben van
a többi szereplőnek önálló sorsa,
szándékait magyarázó jelleme, alter-
natívákat mutató helyzetei. A színjáték
egyik alapvetőnek tudott motívuma, a
szituáció válik halványabbá ettől a mód-
szertől, ugyanakkor hallatlanul gazdagodik
az a közlés, amely a főhős belső világáról
szól.

Németh Lászlónak már első regénye is a
jellemrajz remeklését adta: Kurátor Zsófi
gyásza egy magatartás embertelenségig
fokozott szélsőségéig nőtt. Ehhez fogható
VII. Gergely ábrázolása is. Gergely az
örültségig következetes és az oktondiságig
ügyetlen. Anélkül, hogy a jelenséget
szétválaszthatnánk, érzékelhetjük
magatartásának nagyszerűségét és azt is,
ahogy éppen ez a nagyszerűség távolítja el
céljától. A látnok vaksága lenyűgöző, de az
égi világosság felé fordított arc alatt
mindújra ott a botló láb vétke - amely az
egész embert viszi kátyúba, szakadékba. A
jellemábrázolás nagyszerűsége éppen az,
ahogy didaktikus analízis nélkül (képes
megmutatni: a

bukás mint következik éppen a nagyság-
ból; elmélet és gyakorlat hányféle gazdag
motívumban kapcsolódik össze, kíván
teljességet. „Ha tragédiákon edzett
szemmel és szívvel nézzük" Gergely sorsát
- ahogy már az esszéíró Németh László is
látni tudta - tragikus hősnek fogadjuk el
(még akkor is, ha színpadra formált alakja
nem felel meg a műfaj valamennyi
követelményének.

A Nemzeti Színház Gergely-portréja

Ennek a látásmódnak az elfogadására
késztet ma éppen az, amit csaknem negy-
ven esztendeje Németh László a szemlélet
feltételéül szabott. A jótól megszállott,
alkut nem ismerő egyéni és történeti
lépések nem egy stációját éltük át a
szocializmus formálásának harminc esz-
tendeje alatt. Nemcsak emberi sorsokat, de
ennél szélesebb köröket érintő drámák
születtek éppen a jó mohó akarásából.
Türelmetlenségből. Az emberi esendőség
kívánta engedmények fel nem ismeréséből.
Ilyen történeti tapasztalatok birtokában
kivételes gazdagságú szín-padi rajzzá lehet
a nemes szándekoktól vezérelt zsarnok
pápa, az engedményeket nem ismerő hivő,
az ügyszeretettől embertelenné vált
kivételes tehetség megjelenítése. A
darabválasztást tehát nem egyszerűen a
klasszikussá lett szerző iránt táplált
tisztelet indokolja, ha-

nem az a korunkban is érvényes mon-
danivaló, amelyet a dráma hordoz.

Marton Endre műsorválasztása tehát
nem kíván külön magyarázatot. Az sem,
hogy helyeseljük: megőrizte a dráma
történeti atmoszféráját, és szcenírozási
anakronizmusokkal (nem (kívánta a játékot
olyan sablonná egyszerűsíteni, amelynek
csakis mai viszonyaink és tapasztalataink
felől nézve van aktualitása. A rendezés
egésze arra irányult, hogy a jellem rend-
kívüli gazdagsága felől érzékeljük a dráma
mondanivalóját. Éppen ezért egyet kell
értenünk azzal az első számú rendezői
értermezéssel is, hogy a címszerepet
Sinkovits Imrére osztotta. A színész
teherbírása, tragikai súlya, megoldásainak
árnyalatgazdagsága eleve indokolja, hogy
egy ilyen kivételesen nagy feladatra
kiszemeljék. Amit a színész a szerepből
önmaga megoldott, az maradéktalannak is
bizonyult. Sinkovits Gergely pápája
aszkéta szerzetesből, a hit alázatos szol-
gájából nőtt fel megszállottá, majd roppant
meg fizikumában, s vált bűntudatot
kereső, hitét mérlegelő aggastyánná. A
drámabeli Gergely azonban nemcsak
ennyi. Láttatásához - ha a szerző szűk-
markú volt is a többi szerep lehetőségeit
adagolva - mégiscsak hozzátartozik a
jellemek egész rendszerének kidolgozása.
Úgy tetszik azonban, hogy Marton Endre
teljesen Németh László arányérzékére
hagyatkozott, és a többi szereplő funk-
ciójának kidolgozására kevésbé ügyelt.
Mindenekelőtt Matild alakja tetszik
kidolgozatlannak. Lehet, hogy ez a toszkán
grófnő szép volt és fiatal is, de hogy
Gergely nem ezt látta benne, az nyilván-
való nemcsak e felől a dráma felől nézve,
hanem Németh többi drámájának nő-
alakja felől is. Matild ugyanannak a
szexualitástól mentes, szellemi
kapcsolatnak a képe, amit Égető Eszter
vállal Méhes mellett, vagy Róza ,az öreg
Bolyai oldalán. A rácsodálkozás és nyílt
tisztaság inspirációját jelenti - tisztán
szellemi értelemben. Moór Mariann sex
appeal-es jelenléte ezt eleve kizárta. Hogy
mennyire, azt éppen a milánói rongyosok
küldöttsége idején érzékelhettük, amikor a
toszkánai grófnő jelenlétében hangzik el a
kósza hír a pápa szerelmi szádairól.

Kálmán György régen volt ilyen póz-
talan, mint a clunyi apátnak, Gergely
nevelőjének szerepében. Nem ő felelős
azért, hogy hangsúlyai nem tették nyil-
vánvalóbbá, hogy a hit parancsai és a
politika lehetőségei között milyen meg-
győződés jegyében áll Gergely mellett. Az
egyénítettség minden jele nélkül

Gergely fogadja a „rongyosok" küldöttségét (Tarsoly Elemér, Sinkovits Imre, Kálmán György,
Horváth József, Moór Mariann) (Iklády László felvételei)



mondta cl Péter kancellár szerepét a kü-
lönben kiváló alakító készségű Őze Lajos,
holott a pápát magára hagyó közvetlen
környezet reprezentánsa lehetett volna.
Ugyanígy a nélkülözhetőségig szürkült
Adelhaid szerepében Zolnay Zsuzsa; s csak
a retorikus ágálás funkcióját töltötte be a
római polgárok deputációja. Csupán Avar
Istvánnak sikerült a néma jelenléték idején
is érzékeltetni azt a személyiséget, aki
Gergely eszmei örökét is vállalni tudja
majd, mert birtokában van a politikai
fogások alkalmazásának is. Játékát - túl a
szöveg lehetőségein - kiegészítette a sajátos
derű benyomásával, s ezzel késztetett a
drámát továbbgondoló asszociációkra.
Helyes rendezői felfogás adta Desiderius
szerepét olyan nagy jelentőségű színésznek,
mint amilyen Básti Lajos. Kulcsszerep ez,
hiszen az apát mondja ki azt a bűnt,
amelyben Gergely vétkes.

Bizonyára csak a véletlen műve - de az
ország első színházában ennek a vé-
letlennek sem lehet helye -, hogy a pre-
miert követő negyedik előadásra már
hetekkel korábban sem lehetett jegyet
kapni. Telt házat hirdetett a pénztár, ezzel
szemben a nézőtér éppen csak két-
harmadig népesült be. Az elfoglalt he-
lyeken leplezetlenül unatkozó diákok ültek.
Talán nem csoda, hogy a tizenhat-tizenhét
évesek többségét nem zaklatta fel Gergely
pápa dilemmája. De jegyre vadászó,
pénztár előtt ácsorgó felnőtteket igen.
Amiből arra merek következtetni, hogy
nem túl szerencsés megoldás ezt a Németh
László-drámát diákbérlet-ben adni, s kivált
nem közvetlenül a be-mutató után.
Könnyen meglelhet, hogy a fáradtszínészi
játéknak is ez volt egyik indítéka.

Németh László: VII. Gergely

(Nemzeti Színház)

Rendezte: Marton Endre. Díszlet: Csányi

Árpád. Jelmez: Schäffer Judit.

Szereplők: Sinkovits Imre, Avar István,

Kálmán György, Moór Mariann, Makay Margit,

Zolnay Zsuzsa, Őze Lajos, Raksányi Gellért, Básti

Lajos, Tarsoly Elemér, Horváth József, Izsóf

Miklós, Versényi László, Velenczey István, Konrád

Antal, Szél Richárd, Balogh László, Pásztor

János.

TARJÁN TAMÁS

Shakespeare-összes

A János király Kecskeméten

Napjaink magyar színházi életében pél-
dátlan az a következetesség, ami Ruszt
József 1971 óta formálódó „Shakespeare-
ciklusát" jellemzi. A Hamlet, a III.
Richárd, a Troilus és Cressida mellé a
debreceni Rómeó és Júlia társult, legutóbb
pedig - amint erre jó néhány kritika
fölhívta a figyelmet - Schiller Don Carlosát
shakespeare-izálta a rendező. A János

király most egyfelől tudatosan választott
párja (ellentettje is, ikerdarabja is) e
„harmincnyolcadik Shakespeare-
darabnak", másfelől lezár-ni,
megkoronázni is látszik az egész sorozatot.

A János királyban együtt van Ruszt
Shakespease-színházának minden eleme.

Ez azonban nem jelenti, mintha a János
király volna - akár csak megközelítően is -
a sorozat legjobb produkciója.

A hatalom olyan kulcsfogalom, amely a
királydrámákon kívül is majd mindegyik
Shakespeare-dráma nyitja lehet.

Ez azonban nem jelenti, mintha a Já-
által kétségtelenül sokat forgatott Jan
Kott-i értelmezés is ezen alapszik. Ruszt a
„hatalomra rendezte" az említett
darabokat, az egy Rómeó kivételével; ott
elsősorban a szerelem érdekelte. (Major
Tamás emlékezetes, sokat vitatott
rendezése megfelelő bizonyíték: e mű is
könnyűszerrel illeszkedhetnék a sorba.)

János, Anglia 1199 és 1216 között
uralkodott királya a tehetségtelenül rossz
hatalom képviselője. Az alma messze esett
a másik almától: fivére s elődje a trónon az
Oroszlánszívű jelzőt kapta a történelemtől
- ő a Földnélkülit. Vereséget vereségre
halmozott, elvesztette franciaországi
örökös tartományait, s kénytelen volt III.
Ince pápát országa hűbérurául elismerni.
1215-ben, kevéssel halála előtt kibocsátotta
a Magna Charta Libcrtatumot, s alighanem
ez volt egyet-len maradandó uralkodói
tette. Shakespeare épp erről nem ejt szót,
János azonban minden gyarlóságával
együtt is bírja rokonszenvét.

A miértre a darabot átdolgozó Dür-
renmattól kaphatjuk a legprecízebb vá-

laszt. Shakespeare számára János Anglia;
ellenlábasa, Fülöp = Francia--ország. A
független s majdani világuralmára
készülődő Anglia mindennél szentebb, és
Jánosnak - cselszövésen evidkélve,
vértócsákon gázolva át - végül sikerül
szabad (legalábbis Franciaországtól nem
fenyegetett) trónt hagynia kisfiára.

Dürrenmatt a XX. század tapasztalatain
sarjadt polgári szkepticizmusával
átalakította a képletet: János = Fülöp =
feudalizmus = egyház; tehát egyformán
rossz, s a maga pecsenyéjét sütögető
valamennyi hatalom.

Ruszt Dürrenmattnál is merészebb
színházi matematikus. János királya és
Fülöp királya is egyenlő a feudalizmussal,
de egyáltalán nem akarnak egyenlők lenni
egymással. Mégis azzá lesznek, mert a
nem világi (bár nagyon is az ő világukból
való) hatalom: az egyház - ravaszul és
szemforgatóan fölébük kerekedve - egy
sorba taszítja őket. Az apja halottas ágya
mellől trónra emelt ifjú Henrik egyik
reménybeli támasza a pápa, Pandolf
bíboros képében; s a kiváló bíboros Lajos
francia dauphint is a kezében tartja.

A rendező határozottan különbséget
tesz a gyilkolni gyáva, dadogón ár-
mánykodó, kisszerűen gonosz, ingatag
koronák és a céltudatosan, szakképzetten
gonosz tiara között; koncepciójával (és
szövegmódosításaival) megsokszorozza az
egyházat képviselő pápai legátus helyzeti
energiáját - főszereplővé avatja Pandolfot.

2.

Ha a dráma hangsúlyai Ruszt József ér-
telmezésében el is tolódnak az eddig
megszokottól, azért nem szorulnak hát-
térbe a tulajdonképpeni főhősök sem: a
címszereplő János, valamint Henrik másik
reménybeli támasza: Richárd, a Fattyú.

A Troilus és Cressida operettkirályaitól a
zseniálisan ördögi III. Richárdig ível a
shakespeare-i zsarnokok sora; s a két véglet
között Claudius és Schiller átigazolt Fülöp
királya: egy-egy pompás zsarnokárnyalat.
Energikus egyéniségük mellől mostanáig
hiányzott a Hamlet-ként vívódó, de nem
hamleti tehetségű János: vele vált teljessé a
zsarnokok arcképcsarnoka.

Ruszt nagyszerűen ismeri emberét. János
fedezet nélküli önbizalma már kezdetben is
meg-megrebben, ám vad szívű, féktelenül
hatalomvágyó anyja közelében gyávának
mutatkozni gyáva,
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