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Küzdelem az emlékkel
A IV. Henrik a Vígszínházban

Emlékkel küzdeni igen nehéz, majd-nem
lehetetlen. Különösen akkor lehetetlen, ha
az emlék már valóban a megszépítő
messzeségbe vész, valamint ha ez az emlék
egy olyan időszakhoz tapadt, amikor
Pirandello drámájának előadása több volt,
mint színházi esemény. A negyvenes évek
elején, midőn Pünkösti Madách
Színházában Várkonyival a IV. Henriket
adták, a közönség egész beállítottsága más
volt, mint napjainkban. Várkonyi igazi
művészi érzékkel „játszott rá" erre a
beállítottságra. Eleinte úgy jelent meg,
mint aki az őrület pszichológiai
lehetőségeit kihasználva környezetének
urává válik, zsarnokká és
ellenállhatatlanná. Az őrültet nem szabad
ingerelni. Amikor Várkonyi megjelent,
ennek a tudatában volt. Egyetlen
szemrándulása, egy-egy hirtelen
kézfelemelése rendezte és újrarendezte a
színpadi sorokat. A modern társadalom az
őrület kímélete jegyében átvitte ezt a
kíméletet a nem személyes őrültségre, a
politikai őrületre is. És a darab első
részének értelme ez volt, nálunk nagyon
félnek attól, hogy megzavarják az őrület
nyugodt menetét, hogy még rosszabb lesz.

A Pünkösti-Várkonyi féle IV. Henrik
ezt a kíméletet intonálta, és bárhogy
emlékezzenek is egyesek manapság az
előadásra, bennünk, az akkori tizenéve-
sekben ez a benyomás rögződött meg
elsősorban. Annak a puhány, liberális
politikának és magatartásnak a kritikája
volt ez, ami a negyvenes évek hivatalos
magyar kormánypolitikáját jellemezte (vagy
legalábbis annak úgynevezett bal-oldali
vonalát) a fasizmussal szemben. Így azután
Várkonyi betöltötte a szín-padot, dirigense
lett, igazi pirandellói szellemben, nem volt
benne semmiféle külső enerváltság,
egyszóval színpadi diktátorrá vált. Le- és
elsöpört mindent, mert senki nem vállalta
a kockázatot, hogy az őrültet nyíltan
ingerelni merje. Azt tett, amit akart, hiszen
megterem-tette a játékközeget, ahol már
minden mozdulat szükségképpen jó volt,
elismerendő volt, méltánylandó volt, sőt
követendő is.

Persze a darab nem arról szól, amit
Várkonyi játszott, és amilyen benyomást
keltett. De ez akkor mindegy volt. A
széthasogatott tudatú közönség eleinte
széthasította a darabot is, és a Madách
Színház igen aprócska színpadán (ahol is a
Hamlet előadásakor a halottak alig fértek
el egymástól a darab végén) olyan
hangulatot tudott kelteni, amely a
részletekbe is bevonta a közönséget, és
minden résznek, mozzanatnak külön
hatása volt. S ami ezután következett, az
olyan groteszk fordulat volt, mely nem
semmisítette meg az első rész vivő-erejét.
Hirtelen kiderült, hogy Várkonyi csak
játszotta az őrültet, csupán játszotta IV.
Henriket, s még akkor is, ha egy időben
tényleg eszét vesztette, most már évek óta
játék az egész, és csúfot űz környezetéből.
Elméletileg itt szét kellene foszlania
minden olyan hatásnak, amit az
előbbiekben az előadás fel-keltett.
Gyakorlatilag mégsem így történt. Miután
tudomásul vettük azt, hogy az őrültet
kímélni kell, hogy az őrülettel nem szabad
szembehelyezkezni, s ezen az alapon az
őrült környezetében mindenki
kényszerképzeteknek megfelelően bokázik,
hirtelen kiderült, hogy az őrült nem is
őrült. Újabb döbbenetes hatás. Valaki
tudatosan megjátszhatja az őrültet csak
azért, hogy a játékból adódó pszichológiai
előnyöket kihasználja. Itt hirtelen Várkonyi
cinikussá vált. És megint valami politikai
aktualitást érzett mindenki ebben a
cinizmusban, noha Várkonyi még nem
rukkolt ki a végső lappal.

Ezután következett az, ami betetőzte az
előadást. Várkonyi hidegvérűen elkezdte
elemezni az őrület szükségszerűségét az
olyan ember számára, aki egy hazug
világban meg akarja őrizni emberi
integritását. Ez már teljesen meg-felelt a
pirandellói darab végső mondanivalójának,
és Várkonyi zseniálisan hozta a még
aktuális avantgarde gondolatot is, hogy az
őrület és normalitás a modern világban
nagyon is paradox viszonyban állnak
egymással. Normális az, amit erkölcsi
szempontból felelőtlennek kell tekinteni,
és őrült az, ami az integritás védelmezése, s
tulajdonképpen nem lehet tudni, mit is
nevezzünk őrületnek, és mit nevezzünk
normalitásnak. Hogy ez a játék akkor
nagyon is találkozott a baloldali fiatalság és
a bal-oldali beállítottságú emberek
gondolat-és érzésvilágával, az kézenfekvő.
Hiszen éppen azt vallotta ez a réteg, hogy
normálisnak tekintenek őrültségeket, és
őrültségnek azt, ami erkölcsi szempont

ból teljesen helyesnek, nyilvánvalónak
látszik. És ha a Várkonyi által közép-
pontba állított három mozzanat között
nem is volt egyenes vonalú, közvetlen
kapcsolat, a három különböző mozzanat
egymást követése állandóan felkavarta a
nézőket, és a felkavarás után mégis-csak
rájöttek arra, hogy a három mozzanat
összetartozik. Igenis, az őrülthöz
igazodnak, félnek ingerelni, továbbá ezt a
helyzetet ki lehet aknázni pszichológiailag
és politikailag, végül mindebben
kifejeződik az adott világ teljes paradoxiája.

Ezzel a hangulati találkozással kellett
megmérkőznie a Vígszínház mostani elő-
adásának. Nem kevésbé tehetséges színész
áll a középpontban, mint Várkonyi.
Latinovitsnak ugyanis az a képessége van
meg - ami csak a legnagyobb színészek
osztályrésze -, hogy képes folytonosan
aszinkronban lenni önmagával, és
miközben az arca valamit kifejez, a hangja
már egy réteggel mélyebb gondolatot és
érzelmet intonál vagy fordítva. Ebből
következik az, hogy IV. Henrik szerepére
elvben aligha lehet alkalmasabb művészt
találni, mint Latinovitsot. Szuggesztív
erejével össze kell fognia a színpadot,
hihetetlen tónus-akrobatikájával létrehozza
azt a hullámzást, amit annak idején
Várkonyi létre-hozott, és a rá jellemző
egészen kristály-tiszta hangsúlyértéssel
gondolatilag is tökéletes interpretátorrá
válhat. S az érdekes az, hogy mindez nem
következett be. Nem azért, mintha
Latinovits nem tett volna meg mindent, s
nem is azért, mintha Tomanek nem lett
volna rendkívül fanyar, majdnem azt
mond-hatnám: süket hangú rezonőr. És a
többi szereplő ugyanígy a helyén van, hi-
szen Bánki Zsuzsa grófnője mind sze-
relmének felidézésében, mikor is életének
nagy szenvedélylehetőségét idézi fel
szemben jelenlegi rezignált és kiégett
viszonyával, mind pedig jelenlegi vi-
szonyának ábrázolásában finom, okos, és
nagyon jól játszik a fellobbanó, majd kialvó
parázzsal. Tehát ilyen szempontból a
feltételek megvannak.

De két feltétel hiányzik. Az egyik a kis
színház. Nem azért, mert Pirandello
jellegzetesen staggione szerző, és az ő
„maszk és tükör" színháza a közvetlen
szuggesztivitásra épül. Ezen túlmenően
azért is, mert - mint láttuk - ez a darab
egészen speciális módon kell hogy
összerántsa minden egyes mozzanatában a
színpadot és a közönséget. A nagy tér ezt
rendkívüli mértékben megnehe-



zíti. Latinovits, aki tud térben gondolkozni,
az adott színpadon kénytelen mozgással is
bejátszani a teret, holott a kisebb térben
sokkal jobban érvényesülnének az
aszinkron képességéből kifejlesztett
eszköztelen eszközei. Itt is jelen vannak
ezek, de a tér bejátszásának
szükségszerűsége háttérbe szorítja őket.

A másik, sokkal fontosabb feltétel
azonban a közönség és a darab hangulati
közösségének nehézsége. Ma is kímélik az
őrülteket. Csakhogy a közélet porondján ma
nem az játszódik le, mint a negyvenes
években. A negyvenes években a cinikus
fasiszta politikusok a mítosz, az őrülettel
megtöltött mítosz köntösébe burkolóztak,
mert akkor az volt a célravezető. A ma őrült
politikusai is - szélsőséges kivételektől
eltekintve - a józanság maszkját viselik
magukon, hogy elfogadtassák az őrültséget.
Ma joviálisak, ma a Law and order-re, a
törvényre és a rendre apellálnak. Ma nem
közvetlenül bokáztatják az embereket,
hanem közvetetten, manipulatív úton. S így
mindaz, ami a darab első részét illeti,
Latinovitsnál is tökéletes, csak éppen egy
hideg közegbe hullik.

Az első, kiválóan eljátszott és mégis az
űrbe hulló rész után nem következhet az a
hirtelen váltás, mikor is kiderül, hogy a
főhős nagyon is tudatosan, nagyon is
cinikusan játssza Henrik szerepét. Miután
Latinovits kitűnően megjátszotta magát
Henriket, a Canossa-járásokat és a Canossa-
járások hangulatát, egy mozdulattal utalt
arra, hogy tudja, mi van a csuhák mögött,
rezignáltan vallja be: őrültsége csak
tettetés. Ebben a pillanatban különös
magasságokba érkezik, igazi humanisztikus
sajnálkozás ömlik el rajta, megalázottnak
látja a környezetét, és megalázottnak érzi
ön-magát is. A Canossa-járásból, illetve a
megjátszott megalázkodásból vezeti át a
hangulatot ennek a megalázottságnak a
tudatosításához. Ezekben a percekben
aktuális. Hirtelen rátapint a közönség
önmegalázásainak eredményeként kialakuló
pszichikai légkörre. Mert a modern
közönséget, a mai közönséget ez valóban
szíven találja. Ezek percek, vagy inkább
másodpercek, mikor ez tudatosodik, és
ezután a most már ép eszű ember hirte-
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len küzdeni kezd, és Latinovits megpró-
bálja végigjátszani a drámát. De ezt úgy
teszi, mintha a dráma lényege az volna,
hogy saját környezete elárulta. S még ha
nem is a lényege, de legalább-is
kiindulópontja a következő drámai
jeleneteknek ez az árulás. Egyet nem ér-
zünk. Hogy mi hozzátartoztunk a kör-
nyezethez. Hogy mi magunk is elárultuk.
Hogy ha egyszer levette az őrültség
maszkját, akkor ezt közhírré tettük.
Nemcsak a testőrök, nemcsak a közvetlen
bizalmasok, hanem a legfőbb bizalmas, a
pirandellói közönség is. S itt már nem a
művészi alakításon múlik a dolog. Az a
baj, hogy előbb nem alakultunk pirandellói
közönséggé. S így mikor a dráma végén
szinte döbbenetesen és kényszerűen
visszahull Latinovits az őrültségbe, a
jelenet megrendítő, teátrális, de senki nem
hiszi el, hogy megint el lehet játszani az
őrületet. És így azt sem hisszük el, hogy az
egész régebbi játéknak megvolt a tartalma,
az értelme és a célja.

A pirandellói gondolat az élet játék
voltáról, illetve a játék élet voltáról
kétségtelenül paradox, mégpedig olyan
paradoxia, amelyet Latinovits átél. La-
tinovitsnál minden hiteles. Az alakítás

önmagában zárt és tökéletes, csak a kö-
zönség képtelen bensőleg a játék és élet
kapcsolatot úgy felfogni, mint ahogy La-
tinovits intonálja. Ezért azt mondhatnám,
hogy játéka inkább parabolikus,
példázatszerű hatást kelt, mint piran-
dellóit. A parabolában a mese mese marad.
A maszk maszk és a játék játék. S ez a
parabolikus fejlődés a modern színpadi
fejlődés egyik vonulata. Pirandellóé
viszont az egyik utolsó nagy kísérlet volt
arra, hogy szembeszálljon ezzel a
parabolikus fejlődéssel a paradoxia
jegyében. A Hat szerep keres egy szerzőt
éppen ezt mondja ki: az életet nem lehet
metaforikusan ábrázolni, ha a metafora
nem megy át életbe, a példázat nem válik
valósággá, a maszk mögül nem lép ki az
ember, akkor a pirandellói színház szerint
lehetetlen színpadot teremteni.

S éppen ezek miatt nagyon tanulságos a
Vígszínház Várkonyi rendezte IV.
Henrikje. A művészi fejlődés egyik vo-
natkozása tekintetében távolodtunk Pi-
randellótól, vagy ha akarjuk, így is
mondhatjuk: túljutottunk rajta. De ez csak
egy aspektus. Kérdés, hogy ha a fejlődés
mindenoldalúan fog végbemenni, nem
kanyarodunk-e sok tekintetben visz

sza hozzá? Ez is tanulság, és az is, hogy az
igazi színpad soha nem nélkülözheti a
közönség atmoszférájának érzékelését,
mert enélkül csupán parabolikus lesz, még
ott is, ahol nem az akar lenni. S mégis
győzött Pirandello. Győzött a
Vígszínházban is, mert paradoxiát
teremtett. Most egységes alakítást és elő-
adást láttunk, amely azonban hatásában
darabokra töredezett. Pedig láttunk már
ugyanebből a darabból széttört előadást,
amely hatásában nagyon is egységes volt.
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