
születésének lehettünk tanúi. Ezt a vo-
nulatot fémjelzik az lllyés-bemutatóív, a
nagy sikerű Hernádi-drámák vagy Spiró
György fiatal drámaíró alkotása, amelyet a
közelmúltban játszottak. Ez a színház
mutatta be először Sárospataky István
drámáit, a Zórát, majd a Táncpestist, s
most immár a harmadikat is. Drámaírónk
rendkívüli érzékenysége a társadalmi
problémák iránt különleges formaalkotó
képességgel párosul. A Fekete tűz is verses
dráma. Sárospatakynak bevallott drámaírói
célja, hogy szembesítsen az ellent-
mondásokkal és állásfoglalásra kénysze-
rítsen, de legalábbis elgondolkoztasson.
Hisz abban, hogy a színháznak közvetett
hatása van életbeli döntéseinkre. Azt
hihetnénk tehát, hogy amikor új verses
drámájában, a Fekete tűzben mai életünk
problematikus mindennapjaiból meríti
témáját, legalább olyan átütő erővel sikerül
a nézőt állásfoglalásra késztetni, mint
azokban, ahol a történelmi téma csak
sugallta az aktuális mondandót. Sajnos
azonban nem ez történt. Az olaj-fúró
munkások helytállása a nehéz helyzetben,
a falusiak és a munkások (jelen esetben)
mondvacsinált ellentéte, Szilas Antal belső
dilemmája, András körvonalazatlan
társadalmi csalódottsága, az ad-
minisztráció érzéketlensége, mind valós
jelenségek, ám drámává nem állnak össze.

Különösen akkor nem, ha meggondol-
juk, hogy a tragikus végkifejletet valójá-
ban szerelmi féltékenység okozza. Az erős
felindulásból elkövetett emberölést csak
nagy belemagyarázással lehetne bár-miféle
társadalmi mozgatórugóra viszszavezetni.

A SZÍNHÁZ 1977. februári számában a
Táncpestisről írott elemző kritikáját
Hermann István ezzel az összegezéssel
zárta: „ ... valószínűleg jó néhány gyenge
dráma fog még kikerülni tolla alól -értékes
elemekkel -, amíg az új teljesség sikerülni
fog." Ilyen értékes elemekkel teli gyenge
dráma a Fekete tűz, amelynek alapján
megint csak reménykedhetünk, hogy
Sárospataky a továbbiakban egy szikárabb
és egyöntetűbb drámai mag köré szervezi
következő darabját.

Sdraspata(p István: Fekete tűz (pécsi Nemzeti
színház)

Rendező: Sík Ferenc. ,Játéktér: Vincze
Győző. Jelmez: Martin Ilona.

Szereplők: Csíkos Gábor, Dávid Kiss Fe-
renc, Koszta Gabriella, Lukács József, Vitai
András, Vajek Róbert, Garai Róbert, Pintér
Gyula, Kovács Dénes, Nagy Réka.

KOLTAI TAMÁS

Conflictus interruptus

A IV. Henrik drámai modellje

Valójában nemis a kétrészes 1V . Henrik-
kel kellene kezdeni, hanem végigjátszani a
történelmi folyamatot a XIV. század
végétől a XV. század végéig - vagyis a II.
Richárdtól a Rózsák háborújának
befejezéséig, III. Richárd haláláig.

Elrettentő, mégis vonzó utópia: nyolc
egymást követő este a színházban: II.
Richárd, a kétrészes 11 . Henrik, V.
Henrik, a háromrészes VI. Henrik s végül
a I l l . Richárd. A világ egyetlen szín-háza
sem képes ma erre, mégis érdemes
eljátszani legalább a gondolattal: mily
nemes eszme megjeleníteni a Theatrum
Mundi egy szeletét, a történelem folya-
matosan őrlő malmát. Vagy ahogy Jan
Kort nevezi: a shakespeare-i Nagy Mecha-
nizmust.

Mert a lV. Henriket a II. Richárdból
tudjuk igazán megérteni, ha visszaem-
lékszünk az energikus Bolingbroke-ra,
amint letaszítja trónjáról az uralkodónak
gyönge, költői léleknek erős királyt.
Bolingbroke-nak IV. Henrikként csak-
hamar ugyanazzal a konfliktussal kell
szembenéznie - hatalmának veszélybe
kerülésével -, mint II. Richárdnak. Ér-
demes egymásra vetíteni a két darabot.
Richárdot a maga drámájában esendő
emberi arcnak látjuk a királynak termett
kegyetlen profik között, a IV . Henrik első
részében viszont az akkori Bolingbroke
szemével - könnyelmű uralkodó-nak, akit
unott udvaroncok és bohócol: vesznek
körül. Bolingbroke-Henrik most mindezt
tanulságos leckeként mondja föl fiának,
miközben maga sem az már, aki volt - az
anarchiát renddel fölváltó szabadító -,
hanem ugyanolyan esendő ember, mint
egykor Richárd volt. Neki most kell
megvédenie trónját a legitimitását vitató
lázadókkal szemben, akik közül például a
yorki érsek az előző darabban még olyan
túlbuzgóan bizonygatta neofita hűségét,
hogy saját fia ellen emelt vádat. A leckét
hallgató tékozló fiú, a kocsmatöltelék
Harry herceg meg-téréséről is a leendő V.
Henrik királyi portréját ismerve
ítélhetnénk véglegesen, ennek híján
igazán nem tekinthetjük másnak, mint a
Falstaff iránti betyárbecsület árulójának.

Summa summarum: bár a kétrészes IV.
Henrik önálló egység - sőt mindkét dráma
külön-külön is az -, voltaképpen egy
folyamatos cselekmény része. Amit látunk:
a drámai egész felől nézve csupán
kiragadott részlet. Megszakított konflik-
tus.

Ennek megfelelően a két részt két estén
át színre vinni több mint érdekes ötlet, és
nyilvánvalóan arra szolgál, hogy legalább
valamit érzékeltetni lehessen a krónikás
folyamatból. Másrészt a drámák
túlságosan gazdagok ahhoz, hogy az
összevonást egyetlen színházi estére ne
érezzük mindenképpen csonkításnak, s ne
sajnáljuk a shakespeare-i részletfinom-
ságok elvesztését. Ugyanakkor a párhu-
zamos epikus szerkezet a krónikás drámai
cselekményt időnként megszakító,
terjedelmes vígjátéki állóképsorozat -
okozza a legtöbb előadói gondot.

A két különnemű drámai anyag össze-
olvasztásán sokan fönnakadtak, hangoz-
tatván, hogy a IV. Henrik világa nem
egységes. Az „egységre törekvés" je-
gyében terjedt el az összevonás gyakor-
lata, az a barbár módszer, amely lefaragja
a „terjengős" vagy „gyengébb" részeket,
és szépen elsimítja-lekerekíti Shakespeare
„zavaró kinövéseit". E mód-szerről való
véleménynyilvánítás helyett idézzük
inkább Paul Valéryt, aki ezt írja a
Variétében: „Mi lehet igazabb és a
szellem számára kielégítőbb, mint az
»egység« hírhedt tétele, amely olyannyira
megfelel a figyelem fenntartása
követelményeinek, és annyira kedvez
valamely mű szilárd felépítésének és a
drámai cselekmény tömörségének? És
íme, többek között, Shakespeare nem
vesz tudomást róla, és mégis diadalmas-
kodik ..."

A megjegyzés különösen érvényes a két
]V . Henrikre. Avatatlan szemnek úgy
tetszik, mintha a sodró cselekmény
kibomlását állandóan megakasztanák a
Falstaff-jelenetek, és a darab nehezen
vonszolódnék a végkifejlet felé. Ám úgy
is föl lehet fogni - s mintha Zsámbéki Gá-
bor rendezése e felé hajlana -, hogy a
dráma éppen erről szól: az uralkodói
praktikák és perpatvarok véghetetlen
folyamatáról, amelybe beékelődnek a
minderről tudomást sem vevő Falstaff-
kompánia jelenetei.

A darab elemzői joggal figyeltek föl
arra, hogy Palstaff első mondata így
hangzik: „No Harry, mennyi az idő,
kölyök ?", mire a herceg válaszul letor-
kolja: „Mi az ördögöt akarnál te az idő-
vel?", és föl is sorol egy csomó érvet



arra, hogy Falstaffnak fölösleges dolog
azzal foglalkoznia, mennyi az idő. Csak-
ugyan, Falstaff mintegy időn kívül él, az ő
epikureus életvitelét nem kötik termi-
nusok, a cselekmény során mindvégig
ugyanaz marad (Zsámbéki nem látszik
törődni azokkal a magyarázatokkal, ame-
lyek szerint Falstaff átalakul a második
részben), s ezalatt körülötte minden for-
rong-változik, zajlik a történelem. Azt a

tényt, hogy Falstaff számára megállt az
idő, a krónikás cselekmény epikus kiterje-
dése még inkább kiemeli, különösen ha
figyelembe vesszük, hogy a drámai idő
sűrített a történelem valóságos idejéhez
képest, amely több mint tizenhárom évet
ölel föl.

A drámai szerkezet tehát kétféle „idő-
számítást" rejt, mintha csak két óra járna a
darabban: az egyik a történelmi

időt jelzi (ez alaposan felpörgetve mű-
ködik), a másik pedig a valódi időt mutatja
(ez komótosan ketyeg, együtt a miénkkel).
Shakespeare zsenialitására jellemző, hogy
amikor a kétféle órát időnként
összeigazítja, ezek a találkozási pontok
egyben a drámai konfliktus csomópontjai
is.

A falstaffi időszámítás szerint élő Harry
herceg például ilyesféle „időzavarban" van
apjával való első darabbeli találkozásakor,
és Cserhalmi György nagyszerűen
érzékelteti, mennyire kínlódik, amikor
hirtelen átkerül a király „időzónájába" -
hiszen éppen ez a drámája, hogy itt még
nem lehet biztosan tudni: trónörökösi
„előélete" kényszerű időmúlatás-e, vagy
éppen a személyiség gondtalan
kiteljesedése, amely majd a hivatalba
lépéskor fog törvényszerűen beszűkülni.
Hasonlóképpen Falstaff is azért olyan
zavart a darab végén, amikor a királlyá
koronázott Harry megtagadja (Kállai
Ferenc páratlan érzékkel hang-súlyozza
ezt a tudathasadásos zavart, a
természetesebbnek látszó döbbent csaló-
dás rovására), mert szinte antihamleti
sokkhatás éri: egy pillanat alatt „vissza-
zökken az időbe" a maga parttalan idő-
számításából.

A Nemzeti Színház előadásában az az
eredeti - ami egyébként logikusan követ-
kezik a két IV. Henrik-drámát egyetlen
történelmi drámafolyamat rész preparátu-
mának, tekintő alapkoncepcióból -, hogy
nincs külső, „csupán" a jellemben rejlő
magyarázat Harry „megtérésére". Ez
magából a darab természetéből fakad,
valószínűleg ezért nem illett bele Kott
Nagy Mechanizmus-elméletébe. De alig
hinném, hogy Kottnak igaza volna, ami-
kor a IV. Henriket apologetikus drámá-
nak, hazafias epopeiának nevezi, a maj-
dani nemzeti hősre, a későbbi V. Henrikre
való tekintettel. Ha ő a IV. Henrik egyik
kulcsfigurája - amit nehéz lenne cáfolni -,
akkor semmiképpen sem a leendő király,
az agincourt-i győztes, ha-nem az a Harry
herceg, aki összekötő kapocs a dráma két
szélső pólusa, a törvényen kívüli, szabad
szellemű Falstaff és az illegitimitás
gyanújával is a törvényt, a hatalmat
képviselő IV. Henrik között.

A trónörökös Harry herceg majdnem-
királyi mivoltában mintegy közvetít a két
világ között; ez az átmeneti állapot teszi
lehetővé, hogy egyelőre szabad mozgás-
tere legyen, és ez egyben magának a drá-
mának a gondolati mozgástere is. Cserhal-
mi kitűnő a szerepben; érzékeltetni tudja a
herceg kvázi-szabadságát, és nem dönti

Gobbi Hilda (Sürge asszony) és Kállai Ferenc (Falstaff) Shakespeare IV. Henrikjében

Gelley Kornél (Bardolph). Cserhalmi György (Henrik herceg) és Sinkó László (Peto) a Nemzeti
Színház Shakespeare-előadásában



el, hogy közben mire gondol, Ez a sejtel-
messég jóféle bizonytalansággal veszi
körül alakját. Nem tudjuk, hogy Harry
Falstaffon csattanó vastag tréfái a jó cim-
borának szólnak-e, akit barátságból is
remek mulatság rászedni, vagy esetleg a
tréfák mögött ott van már a valamikorra

bekalkuláIt kegyetlen cserbenhagyás. Haj-
lok afelé, hogy úgy érezzem: Cserhalmi
hercegéből, jóllehet gyakran citált,
Falstaffnak szóló figyelmeztetései
természetesen elhangzanak, hiányzik a
tudatos rosszindulat; valójában élvezi az
ártatlanság korát. Ha így van, akkor ez a
hatalmi mechanizmus paradox logikáját
tükrözi; az ártatlanság kora ebben az érte-
lemben egyenlő a korhelykedéssel és az
útonállással, míg a felnőtté válás az ural-
kodást jelenti, a törvények sajátságosan
értelmezett tiszteletét, amibe az eddigi
vétkek már nem férnek bele, de a királyi
manipulációk igen. Lám, az épp hogy
megkoronázott V. Henrik tanulékony-nak
bizonyul: a belső viszály semlegesítésére
apja tanácsára azonnal meghirdeti a
külhoni háborút.

Az előadás IV. Henrik- és Falstaff-
fölfogását az előbbi gondolatmenet alap-
ján nem nehéz kikövetkeztetni. A király
az uralkodás kalodájába zárt személyisé-
get, a korona rabját képviseli, a kövér
lovag pedig az ösztönök gátlástalan ki-
élését. Az előbbi a manipulált rendet, az
utóbbi az anarchiát. Biológiailag egy
aszkéta és egy hedonista áll szemben
egymással. A királyt még betegsége is
gyötri, Falstaff pedig közismert életél-
vező.

Nem vitás, hogy melyiküké a hálásabb
szerep. Bessenyei Ferenc mindenképpen
csak vesztes lehet az összehasonlításban, s
aligha kell csodálkozni rajta, hogy IV.
Henrikét mértéken felül sápadtra, gyöt-
röttre. gyomorbajosra mintázta. A kont-
raszt annál élesebb, minthogy Kállai
Ferenc vitalitása Falstaffként szintén
mértéken felüli, de ez a személyiség része,
a tálcsorduló életműködés hedonizmusáé,
amely már nem bűnöket és erényeket,
egyenként mérlegelendő tulajdonságokat
mutat, „kiadva" végül a jellem
középarányosát, hanem szétbo-
gozhatatlanul és fölismerhetetlenül el-
lentétes vonásokból összegyűrt figurát,
magát a falstaffi „archetípust",
Mindenesetre Kállai A nép ellensége óta
nem okozott ekkora revelációt, pedig
azóta is volt már egy-két jó szerepe.

Ha kritikát írnék az előadásról - és nem
a kétrészes Henrik-dráma rendezői
értelmezésének modelljét keresném csu-

pán a , akkor most kellene eljutnom a
nemzeti színházi produkció részleteinek
elemzéséig. Mindenekelőtt a szerepföl-
fogásokat és ezzel összefüggésben a több
szerepet is játszó színészek teljesítményét,
vagyis mindazt, ami véleményem szerint
nem az előadás koncepcionális vonalához
tartozik, hanem színészgazdálkodási (köz-
vetve: színészpedagógiai) illetve társulat-
szervezési programjának része. Ezúttal
nem térvén ki e lényeges kérdésekre,
hadd idézzem meg befejezésül a záró-
pillanatot, amelyben a kép, a távozó urak
félbetört mozdulatával, kimerevedik. A
szín nem marad üresen. A cselekmény
megszakad, de a krónikás történelem -
ha csak a képzeletünkben is - folytatódik.
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