
cát látva is - kívül maradunk a drámán.
Amikor Martinovics rádöbben, hogy
minden hiába, hogy társait sem az ő lo-
gikai erőfeszítései, sem taktikája nem
menthetik meg, hogy mozgalmának sorsa
eleve megpecsételtetett - egyszer csak
„átpártol" az igazsághoz. A történelemből
tudjuk, hogy Martinovics jellemével
egyáltalában nem volt ellentétes az ilyen-
fajta politikai, taktikai, morális pálfordu-
lás. De a színpadon az életrajzi adalékok
meggyőző ereje kevés: ott a fordulatnak a
drámai előzményből és a drámai
szituációból kellene következnie. Kocsis
azonban - Hernádihoz hasonlóan - a
koncepció parancsa szerint s ennyiben
önkényesen irányítja történelmi hősének
útját. Ezért nem forrósodik fel igazán a
színpadi levegő. Ezért nem rendít meg
Martinovics utolsó menekülési kísérlete,
tragikus, de előre látható halála.

A nagy játékos - szerepekre tagolt mo-
nodráma. Szerkezete az Árva Bethlen
Katáéhoz hasonlítható. Ott az egymást
követő sorscsapások lineáris rendje, itt
Martinovics felsorakoztatott érvei és
logikai fogásai alkotják, pótolják a cse-
lekményt. Csakhogy A nagy játékos ilyen
módon végül is tézisdrámává szegényedik,
s hiányzik belőle mindaz, ami az Árva
Bethlen Katában annyira magával ragadott:
a nagyszabású jellem árnyalt rajza, a
lenyűgöző nyelvi teremtőerő. A tézis, amit
Kocsis István bizonyít, érdekes és
időszerű is, de nem megy túl a történelmi
evidencián. Ugyanakkor, az egyes
részleteiben bravúros bizonyítási eljárás
sajnálatos módon légüres színpadi térben
zajlik: jellemek helyett történelmi árnyak
sorakoznak Martinovics körül.

A veszprémi előadás sajnos nem ellen-
súlyozta, inkább csak leleplezte és fel-
fokozta a dráma gyengéit. Pétervári István
rendező nyilatkozatában a megszületett
gondolatok megelevenítésének rea-
lizmusára hivatkozik, de a cselekmény
egészét vízióként felmutató előadás a
történelmi és képzeletbeli motívumok
egybemosása által végül mégis földhöz-
ragadttá válik. A képzelet naturalizmusa -
aminek a Lipót császár feje fölé képzelt és
a színpadon megjelenített kötél, a
legeklatánsabb példája - rendezői
melléfogásnak tűnik, pedig valójában:
szerzői utasítás. De ettől még a hurok
hurok marad, s kár volt beledugni a szí-
nész (és az előadás) fejét . . . A rendezőt
terheli viszont a melodramatikussá szí-
nezett finálé. Kocsis szövegében a ki-
végzés percében is futni készülő Marti-
novics halála jóval kíméletlenebb és

visszamenőleg is motiválja, bírálja a drá-
ma hősének jellemét. Az előadás, való-
színűleg Martinovics tragikus hőssé mi-
nősítésének érdekében, ettől a kritikai
momentumtól eltekintett.

A színészek érezhetően kívül maradtak
a drámán. Még Dobák Lajos sem hiteti el
velünk, hogy belülről azonosul
Martinovics figurájával. Kezdettől végig
tanult szöveget ad elő, nagy mesterség-
beli rutinnal, széles színészi skálán, ám
meglehetősen sok hibával és nemegyszer
a kelleténél harsányabban. Kocsis István
drámája - minden dramaturgiai
fogyatékossága ellenére is - nagyobb kö-
vetelményeket állít a színészek elé, mint
amit teljesítenek. Sokszor szinte szituáció
nélkül, csak szavakkal kellene jellemet
formálniuk. Vagy legalábbis a funkciónak
megfelelő történelmi, társadalmi és
dramaturgiai súlyt adniuk az általuk
megelevenített figuráknak. Erre azonban
ezúttal a tehetséges veszprémi társulat
tagjai közül szinte senki nem képes.

Az egyes drámák és előadások mérlegét
megvonva, nem titkoltuk elégedet-
lenségünket. A kifogások azonban java-
részt elismerésből, tiszteletből táplálkoz-
nak: abból az őszinte meggyőződésünk-
ből, hogy Hernádi Gyula is, Kocsis István
is lényegesen jobb drámaírók, mint ahogy
erre most bemutatott műveik alapján
következtetni lehet. Száraz György
értékes drámája és a veszprémi előadás
pedig inkább visszhangtalanságával
nyugtalanított. Nagy kár lenne, ha a 30-40
előadás ahelyett, hogy elindítaná, lezárná
e dráma színpadi életét.

Nem először sürgetjük a vidéken be-
mutatott drámák és előadások országos
nyilvánosságát. Köztudott, hogy a köl-
csönös vendégjátékok lassan bontakozó
rendszere már hozott némi javulást ezen a
téren, a televízió képernyője pedig a
legszélesebb kapunyitás. Mégis úgy ér-
zem, hogy a magyar dráma most kezdő-
dött fellendülésének korszakában jó len-
ne intézményessé tenni az évad végi se-
regszemlét. Annak idején Kaposvárott a
dunántúli színházak találkozóját erre
szánták, de akkor hiányoztak a művek és
talán hiányzott a kitartás is, amely a jó
kezdeményezést hagyománnyá gyö-
kerezteti. Most azonban, hiszem, itt lenne
az ideje az elmulasztottak pótlásának, nem
is Kaposvár, hanem a magyar dráma és a
magyar színház érdekében.

KOLTAI TAMÁS

Bohóc ül a koronában

A II. Richárd a Nemzeti Színházban

A II. Richárdot mai elemzők gyakran ér-
telmezik úgy, mint erkölcs és politika
ellentétének drámáját. Ez a fölfogás a
darab figyelmes olvasatából fakad. Nem
nehéz végigkövetni a két központi alak, a
király és az őt trónjáról letaszító Boling-
broke, a későbbi IV. Henrik ellentétes
darabbeli útját. A szeszélyes, országát
tékozló, kevély Richárdból a veszély nö-
vekedésével fokozatosan tűnnek elő az
emberi értékek; lemondásakor már egy
érzékeny, költői hajlamú töprengőt mutat,
halálában pedig tragikussá emelkedik.
Bolingbroke-nál a változás éppen
fordított; a kezdeti nyílt tekintetű, király-
hűen lobogó fiatalember a trón közelében
- majd mint király különösen - prózai,
gyakorlatias és érzéketlen uralkodóvá
józanodik.

Gyakran úgy játszották a darabot, hogy
„Richárd éje után Bolingbroke hajnalát"

mint egy sötét kor utáni megváltást
ábrázolták. Az alkalmatlan király bukása
után az alkalmas uralkodó eljövetelét. De
nem kerülhették meg annak az
érzékeltetését sem, ami a történelemből és
Shakespeare-ből köztudott: hogy a
törvényes király lemondatása átmeneti
megszilárdulás után a zűrzavar és trón-
viszály évszázados korszakát, az úgyne-
vezett Rózsák háborúját váltotta ki. Töb-
bek között ebből és néhány modern tör-
ténelemfilozófiából indultak ki azok, akik
nem Richárd és Bolingbroke tulaj-
donságaiban, hanem magában a hatalom
természetében fedezték föl a drámai konf-
liktust. E szerint a II. Richárd a könyör-
telen királyi pozíció győzelmét ábrázolja a
játékszerember fölött; a történelem
kérlelhetetlenül előreforgó kerekét, amely
groteszk komédiában maga alá gyűri az
egyént.

Hosszan lehetne idézni e nézet külön-
féle árnyalatait. George Steiner szerint
Richárd királyi költő, akit a próza láza-
dása ver le, „mert a politikai realitások
durva, lázongó követeléseire rá akarja
kényszeríteni a költői igazság kritériu-
mait". Legvilágosabban Jan Kott fo-
galmazza meg a maga véleményét, amely-
nek lényege, hogy „nincsenek rossz ki-
rályok, se jó királyok; a királyok csupán



királyok. Vagy másképp szólva, mai
terminológiával: csupán királyi szituáció
van, meg a szisztéma. Ebben a szituáció-
ban senki sem választhatja meg szabadon
a cselekedeteit".

Nem célom ezúttal vitába szállni Kott
fejtegetéseivel - megtették ezt már töb-
ben, legszínvonalasabban talán Alick
West. Említésük mégis kikerülhetetlen-
nek látszik, mert a modern Shakespeare-
előadások gyakran Kott hatását mutatják.
Részben Major I I . Richárdja is közéjük
tartozik. El kell oszlatni viszont egy
félreértést, amely abból származik, hogy
történetesen Kott - részleteiben vagy
egészében önkényesnek ítélt - föl-
fogására hivatkozva utasítanak cl szo-
katlan Shakespeare-interpretációkat.

Kott gondolatmenetének egyik lényeges
- a I I . Richárddal kapcsolatban fönt
idézett - motívuma ugyanis eredetileg
nem Kott-tól való.

Edmund Plowden írja: „Mert a kirá-
lyoknak két valójuk van, úgymint egy
testi és egy testületi. Testi valójuk (ha
magában szemléljük) halandó; tárgya
minden gyöngeségnek - amely a termé-
szettől vagy a véletlenből származik
a gyermekkor vagy az öregség értelmi
fogyatkozásának és hasonló defektusok-
nak, amelyek más emberek testi valóját
érhetik. De a testületi való olyan, hogy
nem látható vagy tapintható; összetevője
az államvezetés és uralkodás, és a nép
valamint a közjog szolgálatára irányul. És
ezt a valót tökéletesen elkerüli az
éretlenség meg az öregkor, meg más
természetes defektusok és fogyatkozások,
amelyek a testi való tárgyai; ennél-fogva
amit a király testületi valójában tesz, azt
nem hatálytalaníthatja vagy hiúsíthatja
meg semmiféle alkalmatlanság, amely
testi valójában rejlik."

Ami a leginkább figyelemre méltó a fen-
ti gondolatmenetben, az a dátuma: 571.

A történész Ernst Kantorowicz bő teret
szentel „a királyok kettős valójáról" szóló
középkori doktrínának, amely
meglehetősen elterjedt az Erzsébet-kor-
ban. Eszerint a királyban meglevő két
személyiség (a makulátlan, absztrakt és
halhatatlan meg az esendő, egyedi és ha-
landó) a koronázás pillanatában egyesül,
hogy ilyen módon megfeleljen az isten
kegyelméből való királyság eszméjének.
(Richárd a darabban folytonosan hivat-
kozik is hatalmának isteni eredetére.)

A király tehát koronázása pillanatáig
földi halandó: ember. Amint megkoro-
názták: csak király. Személytelen.

Ez az összefüggés megérteti, h o g y a z

Erzsébet-korban miért nem játszhatták azt
a jelenetet, amelyben Richárdot le-
taszítják a trónról. Amikor a királytól
elveszik a koronát, megszűnik király
lenni, s ezt a korabeli államideológia meg-
engedhetetlennek tartotta. A koronás főt
leütni lehet, mert az a királyé - ezért volt
veszélytelenebb a reneszánsz szín-padon a
király meggyilkolása, mint a király
lemondatása.

„A királyok két valójáról" - mondjuk
mai terminológiával: kettős énjéről - szóló
doktrína ismerete nagyon megkönnyíti a
II. Richárd elemzését. Richárd királyból
magánemberré, Bolingbroke
magánemberből királlyá válik - ilyen
egyszerű az egész. Richárdról lassanként
lefoszlik a szerep, hogy csak önmaga
legyen, vagy még az sem („nincs nevem,
címem"), és kétségbeesve kényszerüljön
keresni új, magánemberi személyazonos-
ságát. Bolingbroke pedig nem tesz mást,
mint fokozatosan úrrá lesz nyers és egye-
nes magánemberi természetén, amely a
Mowbray elleni szenvedélyes szóáradat-
ban tört utat, és magára véve Richárd elár-
vult szerepét, szemünk láttára válik hall-
gataggá, magányossá és személytelenné.

Látszólag csupán egy példázattal van
dolgunk a korona jelképezte mély kútról:
„Melyben két vödör tölti váltva egymást,
Az üres mindig fenn táncol a légben, / A
másik lent megtelten elmerül."

Shakespeare azonban aligha eléged-

ne meg puszta példázattal. (Néhány elő-
adás megelégszik: a legutóbbi stratfordi
fölújításon a két főszereplő felváltva ját-
szotta Richárd. és Bolingbroke szerepét.)

Richárd és Bolingbroke sorsa színéről és
visszájáról ugyanazt az igazságot tükrözi,
de jellemük - épp helyzetük különbsége
folytán - egymástól élesen el-ütő
formában nyilatkozik meg. Richárd-dal
már akkor találkozunk, amikor sze-
mélyiség és szerep egysége megbomlik,
vagyis az isteni kegyelem tökéletlennek
bizonyul. Amikor azzal a fohásszal indul
el nagybátyja, Gaunt halálos ágyához,
hogy „Késsünk el, bár mégúgy sietve is",
vagy amikor magához ragadja
Bolingbroke földjeit és vagyonát, akkor a
privát arc, amelynek rejtve kellene
maradnia, nemcsak manifesztálódik, ha-
nem ellentétbe kerül az elfedésére szol-
gáló személytelen királyi maszkkal. Az ár,
amit mindezért fizetnie kell, ismert.
Bolingbroke ezzel szemben nem követi el
elődje hibáját: arca mindvégig rezze-
néstelenül hivatalos marad - legalábbis a
I I . Richárdban. („Saját drámájában", a
I V . Henrikben majd ugyanúgy ő is vé-
gigéli Richárd sorsát.)

*

E bevezetésre, bármilyen hosszúra nyúlt
is, azért volt szükség, hogy közelebb
kerüljünk Major Tamás rendezésé-

Shakespeare: II. Richárd (Nemzeti Színház). Őze Lajos a címszerepben



nek magvához. Major elképzelése részben
közelít ehhez az alapképlethez, részben
eltér tőle.

Van itt két pont, ami talán fontos le-
hetett Majornak.

Az egyik a szerepjátszás. A szerepjátszó
királyok és a szerepjátszó színészek. Az
előbbire a fenti elemzés remélhetőleg kellő
magyarázattal szolgált, az utóbbi Majorról
szólva nem szorul magyarázatra. Ami
érdekes: a kettő összekapcsolása. Királyok
és színészek egyaránt kettős
individuummal rendelkező lények - saját
személyiségüket egyaránt alárendelik a
szerepnek, és az az új személyiséggel való
egyesülés mindkettőjük számára átmeneti
és veszélyes.

A király és a színész is emberek előtt
játszik. Richárd minden megnyilvánulá-
sába - gondoljunk teátrális földre boru-
lására Írországból való megtérte után, a
lemondási ceremóniára, de akár a párbaj-
jelenet színházias megrendezésére - va-
lósággal belekalkulálja környezetét mint
alkalmas közönséget. (Somlyó György
bizonyára nem magára Richárdra gondol,
hanem a drámaköltő mondanivalójának
személyességére céloz, amikor fordításáról
szólva monológokat említ. Richárd olyan
értelemben nem mond monológokat - belső
monológokat -, mint például Hamlet.
Börtönmonológján kívül - ez csakugyan
monológ - a darab folyamán egyszer sem
marad egyedül.)

Richárd színészkedik, de a nép előtt ha-
sonlóképpen színészkedik Bolingbroke is :
York úgy beszél róla, mint az el-fogott
Richárd előtt a londoni koronázáson
lovagló j ó l f o r g ó színészről („wellgrac'd
actor" - Somlyó György találó
fordításában: „bókolva erre-arra"), aki
lejátssza a színről a kevésbé népszerű
partnert. Az egész jelenet York elbeszé-
lésében színházi előadás képét ölti, és
jóllehet Richárd itt már csak elszenvedi e
gonosz teátrumban rá osztott szerepet,
Írországból visszatérve mintha maga is a
legmegfelelőbb szerepeket próbálná ki egy
sikerrel egyre kevésbé kecsegtető
előadásban.

A másik mozzanat, amely föltehetőleg
közel állt Majorhoz: az énhasadásos király,
akinek homlokán, a koronában „Halál tart
udvart s udvari bohóc ül, /Ki hatalmát és
pompáját gúnyolva/Egy röpke jelenésre
engedi,/Hadd trónoljon, hadd játsszék
nagyurasdit,/Míg végül hiún elhiszi
magáról, / Hogy e rossz hús, mely életünk
fala, /Áttörhetetlen ércből van, hogy aztán
/ Ő jöjjön s egy szálkával átszakítsa / E
várfalat - s jó éjsza-

kát, király!" A hasadás a királyi és ma-
gánemberi én között egyszersmind meg-
indít egy folyamatot, amelyben a fenn-
költből groteszken kisszerű válik.

A szerepjátszás és a gunyoros bohóc -
alighanem ez Major két vezérszava.

*

Ha mottót kellene írnom a Nemzeti
Színház előadása elé, ezt választanám:
„Fel és le járt a könnyelmű király, / Bo-
hócokkal, szalmaláng szellemekkel."

Az egykori Bolingbroke jellemzi így
Richárdot - a I V . Henrik első részében.
(Saját felemelkedéséről és csillagának
hanyatlásáról is figyelemreméltó észre-
vételeket tesz egyébként - sokkal kész-
ségesebben árulkodik magáról, mint a I I .
Richárdban. Most már tudjuk, hogy miért:
az ő királyi arcát is töri a maszk, saját
gunyoros bohóca lassan dolgozni kezd
homloka mögött - isten földi hely-
tartójából előbújik a magánember.)

Figyeljük csak tovább IV. Henriket,
hogyan emlékszik vissza évek távolából
Richárd uralkodására: „ . . . rangja olvadt,
/ És királyságát bakugró bolondok /
Lepték ..."

Széllelbélelt szalmalángszellemek, bak-
ugró bolondok rajzanak Richárd udva-
rában a Nemzeti Színház színpadán.
Aligha lehetne jobban jellemezni őket,
mint továbbra is a fia előtt tanulságként
történelmi leckét fölmondó Henrik sza-
vaival: (Richárdot) „Unottan hallgatták, s
a megszokástól / Bágyadt szemekkel
néztek csak reá, / És nem a kivételes
ámulással / Hajoltak meg a nap-felség
előtt, / Mely a csodáló szemekbe néha süt
csak. / Ők nehéz szempillákkal szun-
dikáltak / Arcába, olyan képpel mint
borongó / Emberek ellenségeik előtt, /
Kiknek jelenlétét utálva unják."

Könnyelmű király és unott udvaroncok -
úgy tetszik, ez az előadás alapképlete.

Próbáljuk megfejteni a kulcsjeleneteket.
A coventry „sorompónál" zajló össze-

csapást, főrangúak politikai gyilkossággal
kapcsolatos országos méretű ügyét
Richárd úgy tekinti, mint holmi lovagi
tornát vagy vasárnapi mérkőzést. Keserű
Ilona színpadképe és jelmezei az egész
előadásban itt működnek legegyértel-
műbben. A király mulat - erről szól a je-
lenet. Az egész csakugyan jobban hasonlít
az epsomi derbyhez, mint egy közép-kori
lovagi párbajhoz. Amikor pedig Richárd
hirtelen elhatározással megtiltja az
összecsapást, és száműzi az ellenfele

ket, ez a gesztusa arról vall, hogy döntés-
képtelen. Még azt sem meri vállalni, hogy
része legyen a döntésben - inkább nem ad
engedélyt a küzdelemre. A konfliktust
azzal „oldja meg", hogy kirekeszti a
hatóköréből: ha nem történik semmi,
abból lehet legkevésbé baj .. .

Richárd elhatározza, hogy lemond:
action gratuite. Váratlanul éri őt magát,
Bolingbroke-ot és mindkettőjük kör-
nyezetét. A szituáció kétségkívül gro-
teszk: Richárd odafönt (az imitált
Shakespeare-színpad fölső részén) élvezi
színjátékának hatását, lent Bolingbroke
idegesen járkál, Richárd alattvalói hülyén
bámulnak, Bolingbroke küldöttei
bosszankodnak, türelmetlenkednek, és
nyíltan kinevetik a pojácakirályt.

A lemondás. Senki sem tudja, mi fog
történni. Meglehet, hogy semmi: Richárd
mégsem mond le, Bolingbroke pedig
szemmel láthatóan nem fogja
kényszeríteni. A jelenlevők hol elképed-
nek, hol unatkoznak. Van az egészben
valami burleszkszerű. Időnként úgy tet-
szik, hogy Richárd végre abbahagyja a
monodrámát, amelyet játszik, és a királyi
előadást be lehet fejezni. De aztán mindig
eszébe jut egy-egy új rögtönzés, cifrázza,
elmélyíti a szituációt, és a „közönség",
amely már föllélegzett, kénytelen
tudomásul venni, hogy a darabnak még
nincs vége.

York és családja. A jelenet címe ez le-
hetne: „Akik már nem tudják követni,
hogy kihez hűségesek." Árulás, élet és
halál tragikus kérdései egy ponton ellen-
állhatatlanul mulatságossá válnak. Bo-
lingbroke - aki most először mutatkozik
mint IV. Henrik király - inkább gyorsan
megbocsát, csak hogy ne kelljen
foglalkoznia ezzel a családi bohózattal.

A dráma utolsó jelenete Bolingbroke-é.
Az udvaroncok - akik Richárd egykori,
ma már halott udvaroncainak ruháit
viselik az előadás elejéről - egy királyi
lakoma fogásaiként jelentik be a Henrik-
nek frissen föltálalt fejeket. A király-
gyilkos Exton hasonló lendülettel magát a
„főételt" szervírozza. A jelenlevőknek
hirtelen elmegy az étvágyuk: úgy állják
körül Richárd koporsóját, mint akik el-
rontották a gyomrukat.

Ha a fenti pilléreket megpróbáljuk
áthidalni, nagyjából kialakul előttünk az
előadás egységes képe, középpontjában
Őze Lajos Richárd-alakításával.
Őze Richárdja kezdettől fogva látja a

bohócot, aki a koronájában ül. Szabadjára
is engedi. Ő maga a bohóc, aki egy
királyt játszik. Ennyivel több, mint



mindenki más: kívülről látja magát, ezt az
egész színjátékot. Ahogy Coventryben
kipillant a korlát alól, ahogy kaján
üdvözlésre emeli karját, vagy ahogy az
átadott korona megragadására ösztökéli
Bolingbroke-ot, az egy szeszélyeknek
engedelmeskedő, a világot bolonddá tartó
király képe.

Mindez nem önkényes: mint láttuk,
megfelel IV. Henrik „visszaemlékezései-
nek". Nem kell hozzá más, csak annyi,
hogy a színész eljátssza Richárd énhasa-
dását. A leírások szerint volt már, aki
eljátszotta: Gustaw Holoubek, a varsói
Nemzeti Színház 1964-es előadásán. A darab
első felében mintha két személyt alakított
volna: a királyt és azt, aki néha
megfeledkezik arról, hogy király. Ami-kor
már csakugyan nem az, fölismeri és
mindjárt el is fogadja a világ kegyetlen-
ségét: nem védekezik a gyilkos tőr ellen.

Holoubek valószínűleg tragikus II.
Richárd lehetett: énhasadásának fölis-
merése tette a z z á . Őze Richárdja minden
bizonnyal abban különbözik az övétől,
hogy nincs mit fölismernie: soha, egy
percig sem volt azonos a szereppel,
mindig csak játszotta. Inkább Ill. Richárdi
alkat: megveti a világot. Ahhoz nincs sem
intellektusa, sem ereje, hogy uralkodjék
rajta, így csak bohócot csinál belőle. És
magából is.

Van néhány nagyon értékes mozzanata
ennek az alakításnak. Őze Brechten
csiszolódott játékstílusa szerencsésen ta-
lálkozik a szerepjátszó király szerepével.
Mindkettő azt írja elő, hogy ne élje át a
szituációkat, ne azonosuljon velük, álljon
egy kicsit fölöttük. Őze Richárdja őrzi
fölényét - még ha ez csak egy bohóc
fölénye is.

Másrészt épp ebből következnek a
szerep és az előadás ellentmondásai.
Mindenekelőtt az, hogy egy elfuserált III.
Richárd, aki kisszerűségét bohóc-maszk
mögé rejti, nem rendíthet meg akkor sem,
ha lemond a maszkról, és őszinte, emberi
arcát mutatja felénk. Őze Richárdja nem
kelti föl részvétünket sem a börtönben,
sem halálában. Nem érezzük áldozatnak.

Legkevésbé a történelem áldozatának.
Major legutóbbi Shakespeare-rendezései
(Athéni Timon, Szeget szeggel) széthulló
világot ábrázoltak ugyan, de ha többé-
kevésbé időtlenné stilizálódtak is, teljesen
sohasem hiányzott belőlük a történelmi
elem. A I I . Richárd viszont ,,ab-szolút
történelmietlen drámának" mutatkozik
fölfogásában. Olyannyira, hogy néha már
paródiának látszik.
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olingbroke mint IV. Henrik (Avar István) és a York-család (Gelley Kornél. Máthé Erzsi és
Mindez korántsem valami bűnös dolog.
hakespeare-t nem lehet megsérteni. Ő
lyan gazdag, hogy végtelen számú
rtelmezésre ad lehetőséget. És a
zínpadon történjék akármi, a szövegek
egmaradnak, bármikor leemelhetők a

olcról.
Gondot egyedül az okoz, hogy nem

ehet eldönteni: amit látunk, azt komo-
yan vegyük-e vagy paródiának. Király-
ráma ez vagy szatócsdráma? Major
kos, ironikus tekintetét véljük kipillan-
ani a jelenetek mögül, és nem tudjuk,
ogyan viselkedjünk. Talán mégis gú-
yolódik velünk .. .
Mert mire véljük, hogy a shakespeare-i
ilág nyilvánvalóan devalválódik? Az
rulásaikban, élethabzsolásaikban, tusá-
kban még kicsinyességükben is - nagy
ormátumú hősök helyett percemberkék,
is akarnokok és közepes törtetők jelen-
ek meg. Richárd dall-komédiásságához
ellett hozzáigazítani őket, vagy egy-
zerűen azért lettek ilyenek, mert sok
ontos szerepet nem lehetett megnyugtató
ódon kiosztani?
Avar István prózaian kedélytelen, ka-

onás Bolingbroke-ja kétségkívül tudatos
lakítás. Tyll Attila John of Gauntja
endkívül meggyőző; halála előtti gro-
eszkbe hajló tirádája, akár szándékosan
ett groteszk, akár nem, szép példája az
lőadás egyik ki nem bontott lehetőségé-
ek: a tragikus történelmi bohózat-

nak. Gelley Kornél az egyetlen, aki mint
York végigélhetett egy teljes emberi sor-
sot; az ő különdrámája önmagában is
sokat elmond a tisztesség fogalmának
eltorzulásáról egy méltatlan korban.

Egy biztos: Major I I . Richárdjának
színtere nem a történelem, még kevésbé
az angol királyi udvar. Inkább valamiféle
absztrakt közösség, amely elzüllik egy
alkalmatlan (és cinizmusra hajló) bohóc
vezetése alatt. A csődtömeget egy köze-
pes hivatalnok veszi át, de addigra már a
korábbi, legalább kedélyes zűrzavart
fölváltja a terror és az általános félelem
légköre.

A Nemzeti Színházban erről szól a I I .
Richárd.

William Shakespeare: II. Richárd (Nemzeti
Színház)

Fordította: Somlyó György; rendező: Ma-
jor Tamás; díszlet és jelmez: Keserű Ilona
m. v.

Szerep/ők: Őze Lajos, T y l l Attila, Gelley
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