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Shakespeare halála
a Vígszínházban

Edward Bond: Fej vagy írás

Különös, félreértésekre csábító mű Ed-
ward Bond drámája, a Fej vagy írás. Már a
címe is fejtörést okoz. Az angol cím -
Bingo - ugyanis több jelentésű. Az Or-
szágh-szótár szerint bingo jelent pálinkát,
dáridót, szerencsejátékot, hölgyválaszt.
Indulatszó is a „nagyszerű", „pompás"
kifejezésére. A F e j vagy írás cím nyilván
a „szerencsejáték" változatot magyarítja,
alakítja tovább. További zavart keltve,
hiszen Bond darabjában szó sincs fej vagy
írással eldöntendő választásról. Vagy talán
nem is a feldobandó pénzdarab két
oldalára gondolt a fordító, Mészöly Dezső,
hanem az író fejére és írás-művészetére?
Ungvári Tamás a Nagyvilágban megjelent
fordításában szerencsésebb kézzel a Dáridó
címet választotta, s ezzel, úgy hiszem,
közelebb került az író szándékához s a
darab tartalmához. Mivelhogy dáridóról s
a dáridók különböző fajtáiról elég sok szó
esik a drámában.

További félreértések forrása, hogy a
F e j vagy írás Shakespeare életének utolsó
hónapjait idézi elénk, nem kevesebbet
állítva, mint hogy az „avoni hattyú"

mindentől megcsömörödve, morális zsák-
utcába jutva stratfordi otthonában ön-
kezével vetett véget életének. Azonban
olvasóként, nézőként megint csak vak-
vágányra futunk, ha azt kezdjük vizsgálni,
milyen tények, feltevések igazolják Bond
elképzeléseit Shakespeare haláláról.
Másrészt mégsem tehetjük, hogy ne
töprengjünk ezen a kérdésen, mert maga a
darab kényszerít rá. Sőt Bond is kitér erre
a problémára a darabjához írt hosszú
előszóban. Kétségtelenül nehéz elfogadni,
hogy a Hamlet és a Lear király írója, aki
mindent tudott a világ ördögi gépezetéről,
ostoba gonoszságáról, reménytelenségéről,
magánemberként be-szűkült látóhatárú
polgár lett volna, aki sikeres üzleti pályája
után meggazdagodva visszavonul vidéki
birtokaira, hogy hátralevő éveit családja
körében a ki-küzdött békés nyugalomban
és jólétben töltse el. Mai tudatunk számára
valóban elfogadhatóbbnak, Shakespeare-
hez illőbbnek tetszik a Bond ábrázolta
teljes életcsőd.

Az említett előszóban azonban Bond

figyelmeztetett bennünket arra, hogy őt
valójában nem az izgatta, mi történt
Shakespeare-rel élete alkonyán. „Be kell
vallanom - írja -, hogy engem a legke-
vésbé sem érdekel úgy, ahogy egy törté-
nészt, Shakespeare igazi életrajza. A darab
jó része a mindenkori író és a társa-dalom
kapcsolatáról szól." Majd kifejti: „azért
írtam meg a Dáridót, mert úgy képzelem,
hogy Shakespeare életének el-
lentmondásai hasonlatosak azokhoz,
amelyek bennünk is feltámadnak. Shakes-
peare »megrontott szemlélő« volt, mi
pedig egy »barbár civilizációban« élünk.
Mindennek következtében a mi
társadalmunk képes elpusztítani önma-gát.
Mi hiszünk bizonyos értékekben, de a
társadalmunk azon munkál, hogy ezeket
elpusztítsa, így tehát mindennapi életünk
legszebb reményeit tagadja. Ez teszi
abszurddá a világunkat, s ez teszi oly-kor
gyűlöletessé előttünk saját fajtánkat. Az
erkölcs érvényét a felszín apróságaira és
közhelyeire korlátozták. Oly könnyű hát
így élni? Vagy nem vesz-e minket is körül
a csalódottság és keserűség, a cinizmus és
a tehetetlenség, a gyengeségnek az a belső
érzése, amely abból a tudatból táplálkozik,
hogy oly dolgokra pazaroljuk el
energiáinkat, melyek végül is nem
elégítenek ki bennünket?" (Nagyvilág,
1975/10. sz.)

Bond megvilágításában Shakespeare
életének feloldhatatlan ellentmondása -
erre az író stratfordi magányában döbbent
volna rá - az a kudarc, hogy írásaival nem
váltotta meg a világot. Az ugyan-olyan
gonosz és igazságtalan maradt, mint volt,
sőt még őt magát is rákényszerítette, hogy
gonoszságok, embertelenségek bűnrészese
legyen. Csakhogy ritka kivétel az olyan
író, akinek a művei valamit is lendítettek
volna a világ rendjén. A művész, az író
másképp van hasznára az emberiségnek.
Shakespeare életműve sem tette jobbá az
embereket, nem szüntette meg sem a
hatalom önkényét, sem a szegények
nyomorát. Csak éppen minél jobban értjük
Hamlet vívódásait, Lear őrjöngését, annál
többet tudunk meg ön-magunkról és a
bennünket körülvevő világról. A világ
marad, ami volt, csak mi magunk
gazdagodunk benne emberségben,
szellemben. Ennél többet aligha várhatunk
írótól, művétől.

Az igazság azonban az, hogy hinni
akarjuk: a nagy író is, mint minden igaz
ember, morális lény. Aki minél tisztábban
lát, annál jobban elkeseredik. Teszi ezt
helyettünk is, mert mi, ha módunkban áll,
többnyire elfordítjuk a fejünket,

hogy ne kelljen földgolyónk sok iszo-
nyatát észrevennünk. Kialakítjuk a ma-
gunk kis miniatűr otthonát, s onnan már
csak azért pillantunk a nagy író tükrébe,
hogy jobb híján ne kívánkozzunk el ki-
csiny lakunkból. Bár még így sem meg-
nyugtató ebbe a világot felfogó tükörbe
pillantani, mert ha jobban odafigyelünk,
magunkat is felfedezhetjük a tükörben
nyüzsgő tömegben.

Bond Shakespeare-parabolája arra keres
választ, lehet-e egy gonosz világban nem a
gonosz cinkosaként életben maradni. -
Nem lehet - válaszolja Bond, és
Shakespeare-je e következtetés hatására
lenyeli a gyorsan ölő mérget. A kérdés és
a válasz így túlságosan leegyszerűsített. A
dráma egészében ennél persze bonyo-
lultabban fogalmazódik meg.

A F e j vagy írás történeti hátterét adó
„bekerítés" Marx Tőkéjéből, a történe-
lemkönyvekből eléggé ismert. Azonban
mai szemmel követve az akkori osztály-
harc konfliktusait, napjaink nézője el-
lentmondásos helyzetbe kerül. Szociális
érzése a földjükről elűzött szegények
mellé állítja, akikre szörnyű nyomor vár.
De azt sem felejtheti el, hogy a történelem
perspektívájából ítélkezve a William
Combe-hoz hasonló „bekerítők" terem-
tették meg azokat a gazdasági alapokat,
amelyek kikényszerítették a feudalizmus
felszámolását, és lehetővé tették az angol
polgári társadalom kibontakozását. Két-
ségtelen, ez a végső eredményében prog-
resszív történelmi folyamat igazságo-
sabban, humánusabban is végbemehetett
volna -- azonban ennek a feltételes mód-
nak a lehetőségét csak a tényleges tár-
sadalmi erőket figyelmen kívül hagyó ide-
alista utópiák tudják valóságként
elképzelni. A F e j vagy írás hitelesen
ábrázolja a létező történelmi
erőviszonyokat. Ezeket felmérve Bond
Shakespeare-je nem is tehet mást, mint
hogy elfogadja a vagyoni biztonságát
garantáló földbirtokosok ajánlatát. Semmi
értelme sem lenne, hogy a vesztett ügyet
védelmező parasztok mellé álljon. Zavaros
fantaszták mellé, akiknek primitív,
fanatikus vallásossága ugyancsak idegen
számára. A morális érzékenységgel
megáldott vagy meg-vert intellektuel sem
itt, sem ott nem találja a helyét. A
Shakespeare-t felkereső Ben Jonson az
„amottat" személyesíti meg a drámában, a
harmadik lehetőséget, a
művésztársadalmat, amelynek szív-szorító
ürességét, erőtlenségét, tehetetlenségét,
feneketlen szomorúságát a bor-gőz, a
kupák csengése, a dévaj tréfálko-



zás és az önhitt hangoskodás sem tudja
palástolni.

Bond színművének valóságképe ridegül
kegyetlen. Kegyetlenebb, mint ami hazai
színpadainkon általában bemutatásra kerül.
Pedig a Fej vagy írás még Bond szelídebb
műveinek sorába tartozik. Itt mindössze
egyetlen akasztott nő látványa borzolja
idegeinket, a kor egyéb kegyetlenségeit
csak elbeszélik. Igaz, mell-beverő
szemléletességgel. A Vígszínház már
hosszabb ideje próbálkozik azzal, hogy
nehezebben emészthető, keményebb
kosztra fogja nézőit. Ebbe a törekvésébe
illettek bele többek között Horvai István
vitatott Csehov- és Gorkij-rendezései,

Marton László merész Molière-
értelmezése.

Valló Péter látványos szcenikai ötlet-
tűzijátékot mellőző, puritán rendezésé-nek
legfőbb érdeme, hogy hű marad Bondhoz,
Bond világához, írói mondani-valójához.
Nem tesz engedményeket, nem próbálja
meg lecsiszolni, elsimítani, elkenni a
dráma érdességét, kegyetlen igazságait.
Pontosan értelmezi az írói szöveget,
gondos elemző munkával bont-ja ki a
színészekkel a megjelenítendő alakok
ellentmondásos karakterét, a jellemek
egymáshoz való komplex viszonyát.
Keményen kézben tartott, tökéletes
együttesjátékot követő, feszültségében

egyre növekvő, izgalmas előadást látunk.
A dráma atmoszférájának rideg bor-

zalmát fejezi ki Fehér Miklós egyszerűsé-
gében is szuggesztív díszlete. A majdnem
üres színpadon sötétbarna színű faoszlo-
pok merednek a magasba. Jelentésük több
értelmű, pusztán csak fák a kertben, a
szabad természetben, de a „bekerítés"
oszlopkarói is, bitófák is. Az egyik bitó-
fán ott látjuk majd a felakasztott Leányt.
De térelválasztó, tartó elemek is, amikor
néhány kulisszával szobabelsőket kell
kialakítani. Középütt egy magasba emel-
kedő, előrehajló, szürkésfehér farács - a
perspektívát nyújtó, önmagába bezáródó
komor ég, a vészterhes kor jelképe.

Az előadás megkezdésekor a nyitott
színpadon ott áll a háttérben a Shakes-
peare-t megszemélyesítő Darvas Iván.
Még nem hús-vér ember, hanem csak mi-
tikus alak, az emlékezet testet öltött szob-
ra. Türelmetlen dobszó hallatszik, amely
mintha életre riasztaná a színészt.

Darvas Iván Shakespeare-ként gond-
terhelten előrejön, az egyik kezében
lúdtoll, a másikban papírlap. Csak nem
újabb drámáját írja? - jut önkéntelenül
eszünkbe. Pedig olvastuk Bond szín-
művét, s tudjuk, a Combe-bal kötendő
megállapodásán töpreng. Tulajdonképpen
ismerős Darvas minden gesztusa,
hangsúlya, de mégis újra elbűvöl, milyen
fölénnyel, biztos tudással játszik a maga
színészi hangszerén. Milyen ösztönösen
pontosak a némileg megemelt hangsúlyok,
a szóelnyújtások, mennyire kidolgozottak
a ritmusváltások, a hatásteremtő szünetek,
hogy tud súlyt, jelentőséget adni egy-egy
tulajdonképpen jelentéktelen mozdulatnak,
gesztusnak. Szinte kilátástalan feladat
nagy írót megjeleníteni, hiszen annak
„nagysága" elsősorban írásaiban
mutatkozik meg. De Darvas a maga
személyiségének a súlyával el tudja
fogadtatni velünk, hogy egy hatalmáról
leköszönt írófejedelem áll velünk szem-
ben. A dráma egyik legsikerültebb jele-
netében, a Ben Jonsonnal való kocsmai
találkozásban alig szól néhány mondatot,
mégis elhihetővé válik, hogy egy zseni
hallgatja egy pusztán csak jó író kitöréseit,
a fejedelem az udvaroncát, akinek
szóáradatában tisztelet, szeretet, barátság
keveredik féltékenységgel és gyűlölettel.

Ben Jonsont Mádi Szabó Gábor jeleníti
meg, tőle régen látott komédiázó kedvvel
és erővel. Egyetlen jelenetében egy egész
világot hoz be magával a vidéki fo-
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Darvas Iván (Shakespeare)



gadóba; Londont színházaival, kocsmáival,
írói pletykáival, irigységeivel, pisz-
kosságaival és fenyegető börtöneivel.

Az előadás egyik örvendetes meglepe-
tése Kozák László Öregembere. Kozák
emlékezetemben úgy élt, mint aki mindig
elvégzi a rábízott kisebb feladatokat, s az
epizódszereplők felsorolásában kap is
mindig néhány dicsérő szót. Ezúttal
egyenrangú partnere lett Darvas Iván-nak.
Szerepe szerint a gondolkodó, vívódó nagy
ember ellenpontja - a reflexióra képtelen
ösztönlény, a brutalitásra berendezett, feje
tetejére állított társa-dalom egyik ártatlan
áldozata. A gyermekké vált apa, aki nyakát
behúzva, nyüszítve hallgatja meg az apa
szerepét el-foglaló fiú korholásait. Kozák
árnyalt eszközökkel érzékelteti azt az
ütődött Öregembert, aki ki van szolgáltatva
testi vágyainak, amelyeknek már nem bír
parancsolni, és környezetének, amelyet,
hogy tiltott vágyait kielégítse, megpróbál
gyerekes ravaszsággal kijátszani. Meg-ható,
esetlen mackóként téblábol a szín-padon, és
mondja a maga együgyű emberi igazságait.

Az Öregember fiát Szakácsi Sándor
játssza. Buktatókkal terhes szerep fiatal
színész számára, csábít a külsőséges, har-
sány, deklamáló játékra. Szakácsi azonban
átélten, igazi belső hitellel formálja meg a
korlátolt szektahivőt, akit elvakult fana-
tizmusa végül apagyilkosságba sodor.

Külön dicséret illeti Lukács Sándort
bravúros beugrásáért. Mint ismeretes,
néhány nap alatt kellett átvennie a meg-
betegedett Koncz Gábor helyett William
Combe szerepét. Mégis teljes értékű
alakítást nyújtott. A drámát olvasva ugyan
idősebbnek, Shakespeare kor-osztályához
tartozónak véltem Combe-ot, de éppen
fiatalságában vált nyilvánvalóvá a
drámaértelmezés egyik fontos gondolata,
hogy ez a brutálisan szívtelen, de okos
fiatalember képviseli a darabban a holnapot.

Egy tömbből faragott, megindítóan szép
pieta-szerepet alakít Békés Rita. Mindent
látó, értő, mindent megbocsátó anyaként
próbál vigyázni szeretteire.
Alapmagatartása a jóság, egyetlen gesz-tusa
az óvás, mégsem tudjuk levenni róla a
szemünket, valahányszor öregasszonyosan
végigtotyog a színpadon.

Szegedi Erika Juditja az öregasszony
végtelen jóságával, szelídségével szem-ben
a konok gonoszsággá fajuló meg-testesült
kisszerűség. Anyja lánya, az a lehúzó erő,
amely elől a fiatal Shakes-

Kozák László (Öregember) , Darvas Iván (Shakespeare) és Békés Rita (Első öregasszony)
( lk lá d y L ás z ló f e l v é t e l e i )

is annyira bosszútól vezérelve, tudatosan
cselekedve, hanem eszelőssé válva, esze-
lősségében kezd el gyújtogatni.

Kis szerepében Miklósy Györgynek is
akadt néhány emlékezetes pillanata. A
többiek: Nagy Gábor, Egri Márta és Ágh
Éva a maguk kis posztján hozzájárultak
az előadás mellbevágó, kemény, komor
atmoszférájának a kialakításához. Segí-
tettek ebben Jánoskúti Márta tompa
színárnyalatokban tartott, karaktert is
kifejező, korhű jelmezei, Kőszegi Imre
és Dely István az előadást kísérő riasztó
dobütései és végül, de nem utolsósorban
Mészöly Dezső mindig színpadhoz
alkalmazkodó fordítása. Az angol
eredetiben elég fontos szerepet játszó,
osztálykülönbségeket és tájbeli
hovatartozást
jelölő nyelvrétegek magyarítása, tudjuk,
reménytelen vállalkozás. Mészöly is
csak módjával kísérletezett vele.
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peare még el tudott menekülni, s amely
most visszaköveteli őt magának. Szege-
di Erika megformálásában Judit
mégsem válik teljesen ellenszenvessé,
inkább szánandó teremtés, aki a maga
normái szerint jót akar, és iszonyúan
szenved attól, hogy minden, apja
irányába tett szerető gesztusa egyre
hevesebb vissza-utasításra talál.
Megrendítő szép mozzanata a drámának
és az előadásnak, amikor a halálra
készülődő Shakespeare Lear-figuraként
a hóviharban „Goneril-lányával",
Judittal találkozik. Hiába borulnak
egymás karjába, hiába próbálják ölelni,
szeretni egymást, a biológiai kapcsolat
nem tudja áttörni kettőjük reménytelen
idegenségét. Tragédiájuk, ismeri fel az
apa, hogy közte és lánya közt egyedül a
pénz képes kapcsolatot teremteni; a
pénz, amely nélkül ő maga sem tud
meglenni, de amelyről már rég-óta
tudja, hogy minden rossz forrása.

Az első pillanatokban nehéz volt el-
fogadni Béres Ilonát a szerencsétlen
Leány szerepében, annyira megszoktuk
már, hogy mindig okos, de elkényezte-
tett úriasszonyokat játszik. De
harmadik-negyedik mondata után szinte
szemünk előtt alakult át űzött vaddá,
nyomorult kis lotyóvá, aki pénzért,
kenyérért vagy csak puszta jó szóért
bárkinek odaadja magát. Béres pontos
szerepértelmezésé-ben a félhülyére vert
teremtés végül nem


