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Nem írta át Dürrenmatt

II. Richárd a Várszínházban

A királydrámák sorozata alighanem
olyasféle funkciót töltött be a maga ide-
jében, mint napjainkban a televízió Szá-
zadunk című sorozata, történelmi isme-
reteket terjesztett, s egyúttal nyilván fontos
ideológiai-politikai szerepet is játszott.
Mára ennek már természetesen pusztán
történelmi jelentősége van, illetve
tanulsága annyi, amennyit a társadalom
ideológiai életére, a történelem, a politika
és a művészet mindenkori bonyolult
kapcsolatára vonatkozóan le lehet belőle
vonni. Ugyanakkor ezek a darabok
iskolául, gyakorlásul szolgáltak
Shakespeare későbbi nagy tragédiáihoz.
Kérdés azonban, ha ez utóbbiak nem
születnek meg valamilyen ok miatt, elő-
vennék-e a színházak a rózsák háborújának
eseményeit krónikás részletezéssel előadó
darabokat. Vajon nem látnánk-e ma
bennük pusztán száraz történelmi
illusztrációkat, amelyek legfeljebb
nyersanyagul szolgálhatnak új tartalmakat
új módon előadott művekhez. Ahogy az
eredeti Koldusopera Brecht számára, vagy
ahogy a János király Dürrenmatt számára
nyújtott feldolgozandó-átdolgozandó
alapot.

Kétségtelen, hogy a hatalmi harc, a po-
litikai küzdelem formáinak nagyon színes
és tanulságos kavalkádja vonul fel bennük,
de korántsem emelkednek fel ezek a
történetek olyan magasabb szint-re, mint a
Hamlet, az Othello vagy akár épp a
királydrámákhoz is sorolható III. Richárd.
Főképp a hatalmi, a politikai mechanizmus
működését látjuk a király-drámákban, a
nagy tragédiák, az azokban feltűnő
átfogóbb és lényegibb emberi problémák
felé mutat azonban az, ahogyan bennük a
hatalomért folyó harc összeütközésbe kerül
az emberi személyiséggel, ahogyan vagy a
jellemet töri meg, vagy fizikailag
semmisíti meg az embert, esetleg mindkét
hatást együtt fejti ki. A szerző bármily éles
szemmel látja meg a legapróbb
különbségeket is, és bármilyen pazar
fantáziával színezi is a hatalmi harc egyes
meneteit, a király-drámák sorozatát mégis
a hasonló tanulságból folyó monotónia
jellemzi, politikai és háborús ütközetek
követik egy-

mást, s a rengeteg, de lényege szerint ha-
sonló esemény elfedi, alig-alig érzékel-
hetővé teszi azokat az emberi tragédiákat,
amelyeket sodor magával.

Az pedig, hogy a címben egy-egy király
neve szerepel, korántsem minden esetben
jelenti azt, hogy a címszereplő egyúttal
főszereplő is. Az események sorrendjében
éppen a Il. Richárdot követő I V .
H e n r i k két részének például a majdani
1 Henrik a főszereplője, az éppen
hivatalban lévő uralkodó szinte csak
asszisztál a történtekhez. A II. Richárd
azonban kétségkívül különös királyt mu-
tat, egy nem köznapi, az átlagtól elütő
jellemet vizsgál a trónon, az uralkodói
funkcióban. Olyan figurát, aki kilóg a
hatalomért folytatott harc mechaniz-
musából, nem tartja be a játékszabályokat,
a dilettáns és a független, a körülmé-
nyeknek fittyet hányó, a szükségszerű-
ségekkel nem sokat törődő szellem ke-
veréke. Története éppen ezért alkalmas
lehetne arra, hogy belőle egy személyi
tragédia bontakozzék ki, akár a könyör-
telen történelem naiv áldozatát, akár az
elembertelenedett marakodáson tudatosan
felülemelkedő s a küzdelemben el-bukó
hőst is láttasson benne az előadás. Vagy
éppen e kettő ötvözetét is mutat-hatná - ez
lenne a szerző szelleméhez talán
leginkább közel eső megoldás. Ha Richárd
szeszélyes és önveszélyes döntéseiben a
számításra képtelen rövidlátás a
nagyobbakra néző nagyvonalúsággal
együtt ábrázolódna.

A Várszínház előadásában egy tényező
mindenképpen megvan egy ilyen nagyon
mély értelmezéshez. Ez Bubik István. Aki
nemcsak akrobatikában és az egyes
jelenetek színészi megoldásában bravúros,
hanem abban is - és ez az igazi
teljesítmény -, ahogyan egyszerre mutatja
a címszereplőt puhánynak, szeszélyesnek,
önhittnek, saját hatalmától meg-
mámorosodott felelőtlen játékosnak, s
ugyanakkor színes, szertelen, szabad
egyéniségnek. A rendezői-
jelmeztervezői-maszkírozási beállítás egy feminin,
élveteg puhányt igyekszik mutatni, aki
körül rohad az egész udvar, akinek fele-
sége a főurakkal cicázik, míg maga fiúk-
hoz (is) vonzódik:. Bubik ebben is formá-
tumot mutat, élvezkedésében megvetés
van, amelyet ha módja lenne igazán el-
mélyíteni, talán érthetőbbé válna az is,
miért kótyavetyéli el trónját, miért sza-
badítja magára Bolingbroke-ot, s a belső
ellenség veszélyes támadása közepette
miért indul háborúzni az ország túlsó
végébe. 1 la az önhittséghez, a királyi

hatalom misztériumába vetett indoko-
latlan hithez, a szeszélyességhez egy
csepp csömör is társulhatna, akkor a kül-
sőségeitől, trónjától-koronájától, paró-
kájától-festékeitől s végül ruháitól is
megfosztott ember megrendülése, össze-
omlása is több lehetne színészi remeklés-
nél, szakmai-technikai parádénál, akkor a
darab végén nem egyszerűen egy puszta
fizikai valójára redukált, a megsemmi-
süléssel, a halállal szembenéző ember áll-
na előttünk, hanem egy olyan sors, amely
kezdettől magában hordozta a tragikus
felemelkedést meghozó végzetét.

Kerényi Imre rendezése azonban csak
annyiban segíti elő e nagy formátumú ala-
kítás érvényesülését, a címszerep fősze-
reppé való előlépését, hogy megfosztja
Richárdot igazi ellenfelétől, Bolingbroke-
tól. Nem mintha kivonná őt a játékból,
vagy a történtekben való szerepét
csökkentené. Mindössze emberi színeit
veszi el. Nem látszik hihetőnek ugyanis,
hogy Hirtling István egyszerre elveszítette
volna már számos előadásban
erőteljesnek, eredetinek, színesnek
bizonyult egyéniségét, és az sem igazán
valószínű, hogy éppen Bolingbroke
figurája maradt volna tőle teljesen idegen.
A nézőnek úgy tetszik, valamiért - sajnos,
nem fejtheti meg az előadás egészéből,
hogy miért, Bolingbroke-nak ezúttal
személytelennek kell lennie. Mowbrayval
folytatott szócsatájában, a kölcsönös
vádaskodások közepette még feltűnik
benne a középkori lovagok dühös szen-
vedélyessége, s ez az indítás mindeneset-
re árnyaltabb, mintha egyszerűen dema-
gógnak mutatkozna, később azonban sem
a hideg számítás, a politikai küzdelem
profizmusa, sem a hatalommal élés
demagógiája nem érvényesülhet nála.

Bubik színességével szemben persze
ellenpontot, másfajta magatartást jelez-
hetne Hirtling szürkesége is, akár jelez-
hetné azt a nem túl mély, de legalább
követhető gondolatot, hogy a hatalom, a
hatalmi harc elszürkít, megfoszt a ki-
bontakozás, az egyéniség gazdagságának
lehetőségétől. A rendezés azonban mind-
végig foglya marad a korábbi siker, János
király szellemének. Kerényi Imre szi-
porkázik, szinte minden pillanathoz van
valamilyen ötlete, s az igazán nem baj, ha
nem is mind a sajátja. A színházi jelrend-
szer évezredek óta munkálódik ki, s
igazán mindegy, hogy évezredes gesz-
tusokat vagy néhány esztendeje divatba
jött kellékeket alkalmaznak. Az előadást
körítő gorombább rendezői beavatkozások
azonban ezúttal bármennyire ötle-
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tesek és szórakoztatók, szakmailag bár-
mennyire jól valósulnak is meg, rendre
üreseknek, tartalmatlanoknak bizonyul-
nak. Az olyan anakronizmusok, mint
Gaunt huszadik századi orvosi assziszten-
cia melletti haldoklása, az olyan sokféle
funkciót betöltő kellékek, minta mindent
elborító, leszálló, felemelkedő fekete lepel,
az olyan banális megoldások, mint a halott
szereplők bevonulása az egyes részek
befejezésekor, nem alkotnak sem-milyen
összefüggő láncolatot, illetve csakis
közhelyes tartalmakat közvetítenek. A
harc, a küzdelem, az élet groteszkségéről,
torzságáról, a végső pont, a halál előtti
értelmetlenségéről mesélnek. Mindegyik
és mindig ugyanazt.

A II. Richárdot nem írta át Dürrenmatt,
mint a János királyt, nem áll tehát a
rendező kezére egy átértelmezett, mai
áthallásokkal átszínezett, a politikai me-
chanizmus működésének ábrázolására
kihegyezett szöveg. Ezt a munkát, ami
természetesen lényegesen több, mint
dramaturgi beavatkozás, ezúttal más sem
végezte el, és valószínűleg felesleges is
lenne elvégezni. Az eredménye legfeljebb
Dürrenmatt János királyának újabb
változata lenne, aminél bizonyára jobb,
erőteljesebb a meglévő. A shakespeare-i
szöveg viszont nem simul feszesen a dür-
renmatti világlátáshoz, jobban rejtegeti a
politika természetrajzának ábrázolását, és
többet mutat meg az emberi viselkedések,
állásfoglalások sajátos természetéből. A
groteszkre kihegyezett és rá-adásul az
alapgondolatot monotonul ismételgető-
variáló ötletparádé viszont elmossa-elfedi
a sokféle jellemet, azt a gazdag
panoptikumot, amely a darabban felvonul,
s az előadásban felvonultatható

lenne. Valójában csak Nagy Zoltán
rendőrfőnöki éberségű Northumberlandja,
Fonyó István erőszakosan jellemtelen
York hercege formál igazi egyéniséget, a
többiek belevesznek az események
áradatába, amihez a szerepkettőzések, -
háromszorozások is hozzájárul-nak, a
beavatatlan néző sokszor alig-ha tudja,
hogy egy-egy színész még az előző
szerepét játssza-e, vagy már új alakban tér
vissza.

De felvet ez az előadás önmagán túl-
mutató problémákat is. Nemcsak arról a
közhelyről van természetesen szó, hogy a
mégoly jó és jól bevált formai eszközök-
nek is csak bizonyos tartalmakkal telítőd-
ve van értelmük, lehet igazi művészi
funkciójuk. De arról is, hogy bizonyos
tartalmak vállalása, hirdetése egyúttal a
művészi arculat alakítását is jelenti, vagy
kellene jelentenie. Már az is nehezen
megfogható kétarcúság, ahogyan Kerényi
Imre pályáján egymás szomszédságában
megjelent, mondjuk, a Csíksomlyói passió
és a János király. Egymásnak tökéletesen
ellentmondó stílusvilág, s nem-csak az.
Ellentmondó világnézet is. Igaz, az egyik
a mi hagyományunk, a másik az angoloké.
De vajon jogosult-e kétféle mértékkel,
kétféle világszemlélettel vizsgálni a
különböző népeket, illetve valójában
másként nézni és látni a világtörténelmet,
mint a magunkét? Az a természetes érzés,
amely saját történelmünkhöz köt, vajon
megváltoztatja-e a történelem logikáját?
Vajon mindaz, ami a nagyvilágban
általában könyörtelen és cinikus,
értelmetlen és groteszk színjáték, nálunk
csupa hősies és értelmes, fennkölt és dicső
harccá lesz? Egyetemes emberi-történelmi

törvényszerűségek

ránk talán nem vonatkoznak? Ezt a kérdést
ilyen élesen persze már az István, a király
és a II. Richárd összevetése téteti fel.

S lényegében kétféle magyarázat kínál-
kozik. A rendező amolyan igazi profi
módjára könnyű kézzel kiszolgál min-
denféle szellemi irányt, mindenféle ízlést,
amely képviseletre igényt jelent be. Tud
üde népi-nemzeti optimizmust is sugá-
rozni, s ugyanakkor az egyetemes, on-
tológiai pesszimizmus sem idegen tőle.
Mély magyarok és híg kozmopoliták egy-
aránt megkapják a magukét. A másik ma-
gyarázat, amely valahogy egységet teremt a
kétféle törekvés között, az „Extra Hun-
gariam ..." gondolata, amely a ma-
gyarságot nemcsak a miénknek, de a más
nemzetektől objektíve, méghozzá pozitív
értelemben különbözőnek véli, amely
szerint itt nem érvényesek az egyetemes
törvényszerűségek, itt a tendenciák, a
mechanizmusok mind másképpen mű-
ködnek. Akármelyik megközelítés áll is
közelebb az igazsághoz, a legnagyobb baj,
hogy mindez a színház, a Nemzeti Színház
arculatát is befolyásolja.
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