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A színész király

Füst Milán Negyedik Henrikje a
Várszínházban

„A hetedgimnazista kölök tehát elhatá-
rozta, hogy egyetlen drámát ő is fog írni
életében, mielőtt az élettan soha nem
látott, nagy tudósává képezné ki magát. És
mért ne mindjárt most?" - emlékezik
vissza Önvallomás a pálya végén című
írásában Füst Milán egykori
kamaszönmagára. Felment a Múzeum
könyvtárába, s egy történelmi drámát írni
kívánó hölgy képviseletében forrás-
munkákat kért. Hogy melyik korszak-hoz?
Azon még nem gondolkozott. Az
olvasótermi tisztviselővel végül is a kö-
zépkorban egyeztek meg. Hóna alatt
német és magyar kultúrtörténetekkel
távozott az ifjú ember, s hamarosan
készen állott a terv: a Canossát járó
Henrik király lesz a dráma hőse. A köny-
veket „a barátságos lélek, a tiszta szívű
Bányai Elemér" adta, maga is író, újság-
író; Ady „jóságos verekedő emberei-nek"

egyike. Művésznevén Zuboly.
Már az irányt is Shakespeare jelölte ki.

A drámaíró Füst Milán „igen korán lett
Shakespeare bolondja", s az is maradt
egész életében. Csakhogy mégsem igazán
a bolondja: nem csörgősipkás, pimaszul
őszinte, bölcs humorú kontra-dikció a
király mellett, hanem - maga is fejedelmi
alkat - hűséges, túlhűséges alattvaló a
zsenialitás udvarában. Rejtve és mégis
kikiáltva önnön uralkodói vágyait.

A shakespeare-i bolondok nem akar-
nak hasonlítani gazdájukra, hiszen ők
ellenbirodalmak királyai. Füst Milán
reménytelen reménnyel törekedett a
hasonlóságra, s talán ezért ott alkotott
remeket, ahol - tudatosan vagy ösztönösen
- különbözni tudott. Ahol Henrikje más,
mint a Henryk s egyéb királyok: ahol a
Negyedik csak távoli rokona a II-nak, V-
nek és a többieknek.

Mielőtt az egyetlen drámát megírta volna,
két másikat írt Füst Milán; a shakespeare-i
előtt nagyon nem shakes-

peare-i színműveket: a Boldogtalanokat és
a Catullust. Naplójába csak 1931. október
1-én jegyezhette be: „Ma készültem el a
Henrik király lediktálásával.

Holtfáradt vagyok."

A dráma, „férfikorának fényessége"

csak kilenc évvel később, 194o-ben jelent
meg, az író saját költségén. Füst Milán
alkotói pályájának megváltását várta a
darabtól, néhány közeli barát magasztaló
véleményénél többet azonban nem kapott.
Krisztusi életidőnek kellett eltelnie, mire -
harminchárom évvel születése után --
1964. október 3o-án, Pártos Géza
rendezésében először léphetett a színpad-
ra Henrik király.

A címszerepet alakító Gábor Miklós
ekkor már két és fél esztendeje játszotta a
Madách Színházban művészpályájának
alighanem legnagyszerűbb, legsikeresebb
szerepét: Hamletet.

„Oh semmi sem segít. Hogy itt élt
egykor Henrikem, a király, itt vérzett

a szíve,
Ki tanúsítja? S itt jártam én is, -- hogy

lennék utolsó kürt, amely megfuvatik
néki,

Szegény porai hogy attól megremegjenek
valahol .. .

Hisz még annyi se voltam, - gyenge
gyertyafény csak az arca előtt, pislákoló

lángomat a fuvalomtól
Egy finom kéz óvta ..."

(Füst Milán: Henrik király)

A Várszínház színpadán Székely László
középkoriasan kopár díszleteit s a célszerű
takarékossággal elhelyezett tárgyak közt
zajló cselekményt kétféle fény világítja
meg. Aranyozott csillárokban gyertyák
lobognak, s más gyertyatartók állnak őrt
egyes jeleneteknél; a teret horizontálisan
tagoló, négy-öt méter magasságban
fölfüggesztett hídra, vala-mint a színpad
hátsó - a közönséggel szembeni - falára
reflektorokat erősítettek. A rendező, az
egykori címszereplő Gábor Miklós
elképzelése funkcionálisan engedi
érvényesülni mindkettőt: gyertyák a
szentélyben és reflektorok a színpadon. Az
egykori templomépület hajdanvolt oltára
előtt - s a mai színház nem létező
súgólyuka előtt játszódik a dráma. A
gyertyafény sejtelmesen és hangulatosan
idézi föl a középkort

- „történik különböző helyeken, 1070 és
1106 között Krisztus után" -, a fölizzó
színpadi lámpa pedig tolakodás nélkül
figyelmeztet minduntalan: itt színjáték
zajlik.

Gábor Miklós koncepciója egyszerre
látja és láttatja Henrikben a királyt és a
„nagy komédiást". „Percenként változol,
hol férfi, hol nő, hol filozófus, hol szent,
hol hős, hol költő - minden jelenet végén
kétségbe vonod önmagad! Henrik nem
Shakespeare-hős, hanem ironikus-
szenvedélyes lovag; színész" -- írta a
színész-rendező egyik könyvében.

Miként jellemzi Füst Milán a „zseniális,
lánglelkű embert"? „Szinte felsorol-
hatatlan, hogy hányféle tulajdonsága van

írja -, s ami még fontosabb: hogy ezek
egymással milyen ellentétesek, s mégis
megférnek ugyanegy emberben. Vegyük
csak ezeket:

a) Játékos és játékos, mindenekfölött
az, ő, a búskomorság megtestesítője:
emberekkel és dolgokkal állandóan ját-
szani hajlandó .

b) Érzelmes és érzékeny szív, és amel-
lett végzetesen közönyös tud lenni némely
pillanataiban .. .

c) Az érzékeny ízlés netovábbja, s
amellett milyen durva tud lenni! .. .

d) Nagyravágyó, igenis az, éppen ő, aki
az öngyilkosság kapujában áll állandóan ..
.

e) Tökéletesen kiképzett udvaronc, s
amellett megveti az udvaroncokat .. .

f) Zseniálisan eszes, amellett irtózik az
okoskodástól...

g) Gyűlöli a sok beszédet, amellett
beszédes .. .

h) Szelíd, szelíd, igen, az .. .

Füst Milán mindezt nem Henrikjéről,
hanem egy másik „zseniális, lánglelkű
emberről" írta: Hamletről (Általános
tudnivalók. Shakespeare-ről című, 1954-es
tanulmányában). A jellemzés azonban tö-
kéletesen megállja a helyét canossai
Henrik esetében is -- ennyiben tehát a
főalak mégiscsak shakespeare-i figura;
noha - azaz: éppen mert? - komédiás.
Henrik: színész király. Jellemző, hogy nincs
udvari bolondja (mert aki van, az a
nyihogó, félnótás szerencsétlen, nem
méltó erre a rangra). Henrik önmaga
képviseli saját egyéniségének, jellemének
állandó ellenpontját és kritikáját. Nem
önkritikáját: Henrik ugyanis nem belát,
megbán valamit, csupán kipróbálja mind-



Andorai Péter Füst Milán Negyedik Henrik királyának címszerepében (Iklády László felvételei)

ennek az ellenkezőjét is. Belőle „igen jó
bolond válnék" - a Füst Milán számára
talán legkedvesebb Shakespeare-dráma, a

Lear király bolondjának gazdájához intézett
szavait idézve (Vörösmarty és nem Füst
Milán fordításában, mert bár nagy
munkával ő is magyarra ültette a szöveget,
a könyvkiadás és a színházi gyakorlat
változatlanul Vörösmarty Mihály
magyarítását részesíti előnyben).

Ha Henrikből mégsem válna jó bolond,
az csak azért lehet, mert ő kevés
bolondnak, több lévén bolondnál. Ki-
rálynak is kevés, mert annál is több. Király
és bolond nem lehet egy személyben, mert
az már oly sok, hogy környezete nem tűri
el. A férfi, aki udvara, családja, népe
valamennyi tagjánál több, ebben az
egyszerre választott és kényszerült
szerepjátszásban kevesebb lesz, mint
amennyi önmagához elég („Mind, mind a
részletek! / Hadd legyek csak övék. / Így
lesz majd kevesebb, / mintsem hozzám
elég" - mondja ezt majdnem ugyan-így,
egyes szám első személyben Tandori

Dezső egyik versének hőse. Természete-
sen a Töredék Hamletnek című kötetben).

A király és a bolond szituációtól füg-
gően egyaránt érvényes énje lehet az
embernek. Gábor Miklós, aki eljátszotta
Hamletet s el a Lear bolondját is, tudja s az
előadásban tudatja ezt. Kilencszáz évvel
Henrik Canossa-járása után; érvényesen.

Végül is kicsoda Negyedik Henrik, ez a
végletek között száguldozó figura? A
várszínházi előadás fölfogása szerint
elsősorban örök lázadó. A lázadás ön-

magában nehezen értékelhető, általában
mégis vonzó tartalmakkal bír, hiszen
bátorság, kezdeményezés, az új iránti
fogékonyság, tudati és morális szabadság
kötődik hozzá. Mindez Gábor Miklós
rendezésének Andorai Péter formálta
Henrikjét is jellemzi. Andorai folytonosan
kereső tekintettel járkál: mindent és
mindenkit figyel, a világ összes jelenségét
azonnal értelmezni kívánja, hogy a

kommentár során maga is alakuljon, új
magatartáslehetőségre érezzen rá, s mind-
járt ki is próbálja azt. „Óvakodjál attól,
hogy végérvényessé váljék benned az
életismeret!" - írta naplójába 1931-ben
Füst Milán; ehhez a tanácshoz Andorai
Henrikje következetesen tartja magát.

Henriknek morális aggályai nincsenek.
Mivel fölébe helyezte magát a világnak -
s a világ is maga fölé helyezte őt mint
királyt -, joga van saját érték-rendszert
kidolgozni, s ez nem etikai természetű. Itt
minden cselekedetet egyet-len dolog mér:
miként viszonyul a személyiség feltétlen
szabadságához. Csak a szabadság az
érték; kifejezője az állandó lázadás,
ellentmondás. Még akkor is, ha olykor
színleg a belenyugvás, a megalázkodás
képében mutatkozik. Kiváló pillanata az
előadásnak Henrik leghíresebb tette: a
canossai bocsánatkérés. Az egy szál
lepelben dideregve toporgó király úgy
tud feloldozást könyörögni a pápától -
oly cinikusan, kántálva, bohóckodva -,
hogy szinte ő, a kiközösített közö-



síti ki a pápát - aki ezt maga is bizonyára
tudja.

Andorai Péter egy visszhangos sikerű
Shakespeare-szerep, a Vízkereszt
Malvoliója után érkezett el Henrikig - s itt
talán hálás dolog lehetne újabb shakes-
peare-i párhuzamokat fölvillantgatni.
Mostani alakítása azonban, ha természe-
tesen kamatoztatja is azt a pszichikailag
cizellált szerepformálást, amely Malvolió-
ját jellemezte, nem e képmutató alakjával
tart rokonságot. Sokkal inkább Kis
Jánossal: Oszlopos Simeonnal. Sarkadi hőse
volt -- a Gábor Miklós rendezte
kecskeméti előadásban - olyan lázadó, aki
kivételes intellektusát, morális határokat
nem ismerő logikáját és szélsőséges
szerepjátszóhajlamait kiélve-mozgósítva
támadt a világ ellen, miközben színleg
éppenséggel elfogadta azt: társult vele a
rosszban. Andorai itt szerzett
tapasztalataiból is fölhasználhatott
valamit, amikor - szerepe legfontosabb és
legnehezebb vonásaként - megterem-tette
a zaklatott és végletek közt csapongó
Henrik-figura jellemegységét. Az ál-
landóság: a kiemelkedően értékes ember
külső gesztusokkal is kifejezett belső
feszültsége uralja a változásokat: a király
néha megmagyarázhatatlan tetteit, hang-
jait.

Gábor Miklós koncepciójában, Andorai
Péter alakításában meghatározó je-
lentőségű a Henrik képviselte maga-tartás
kritikája is. Henriknek - láttuk - kritikai
érzéke van, önkritikája nincs. Füst Milán
kritikával is szemlélte hősét, hozzá való
viszonya azonban alapvetően a rajongóé.
Gábor és Andorai a nagyra-becsülésüket
ellenérveikkel együtt fejezik ki.

Az örökös lázadó: vonzó ember, de
menthetetlenül tragikomikussá váló sze-
mélyiség. A régi értékrend lerombolásá-
ban vele tarthatunk, de mert új érték-
rendet - jelleme logikájából következően -
képtelen létrehozni, útján csak egy
bizonyos pontig járhatunk. Magányos
küzdelmének folytonossága tiszteletet
parancsol - soha sehová nem kötődő volta
viszont negatív példa és tanulság.

A várszínházi Negyedik Henrik kettős
dráma: a királyé és a bolondé, az örök
lázadóé és a gyökértelen emberé - egy
személyben.

Füst Milán drámájában mindvégig lappang
az irónia. Az író a jellemformálás és a
jellemek rendszerének formálása

mellett ebben hű leginkább Shakespeare-
hez (és legkevésbé a cselekményben,
amelynek csak főszála van, az is elég
vékonyka): a világ polifonikus bemuta-
tására törekszik. Gábor Miklós rendezése
fölerősíti az irónia hangjait. Első-sorban
megint az abszolút főszereplő, Andorai
Péter játéka által, aki - paradox módon -
épp a fenségest szorítja vissza a figura
színei közül, s diadalpillanataiban is az
esendőt, nevetségeset hozza elő-térbe.
Kis, kapkodó, gyors mozdulatait, villanó
tekintetét csak pillanatokra cseréli föl
illően nyugodt, nemes tartásra, királyi
nézésre. A különböző szituációkban
groteszk testhelyzetek sorozatát veszi föl -
anélkül, hogy mindez ki-rívó,
túlhangsúlyozott volna.

Ironikus célokat szolgál az előadás
ruhatára is. A gyertya s reflektor mm-
tájára, párhuzamára itt is érvényesül a tör-
ténelmi hűség és a színháziasság egysége.
Gombár Judit jelmezei színükben,
anyagukban, szabásukban szokatlanul

valósághűeknek tetszenek - ugyan-akkor
mintha egy közepes színvonalú
divattörténet illusztrációi kéredzkedné-
nek öltözékül a színészekre. Mint a ter-
vező egyik nyilatkozatából kiderül, Gábor
Miklós ötlete volt, hogy a darabhoz
szükséges majdnem háromszáz ruhát a
húszas-harmincas években népszerű
lexikonok nemegyszer primitív rajzai
alapján, de a hitelességre is ügyelve ké-
szítsék el. (Valószínű, hogy Füst Milán
nemcsak a történetet alapozta - a fantázia
mellett - egy-két közkézen forgó történeti
munkára, hanem, ha esetleg elképzelte -
és bizonyára elképzelte - a dráma
látványvilágát, a vizuális képet ilyesfajta
ábrák alakíthatták.)

Kevésbé örülhetünk az előadás har-
madik ironikus rétegének. A sokszereplős
darabhoz a Várszínháznak nincs társulata.
A kisebb szerepek egész sorának
megoldása - a kétségtelen igyekezet
ellenére ezúttal is lelkes amatőr-
munkának hat. Ha viszont érett, mély

A Canossa-jelenet a Negyedik Henrik királyban (Várszínház) (Iklády László felv.)



művészet és buzgó műkedvelés találkozik
a színpadon, az esetek többségében az
utóbbi nevetségessé teheti az előbbit.
Számos jelenetben most is ez történik.

A címszereplő és az epizódfigurák
között elhelyezkedő rétegben a király
családjának és udvari környezetének tagjai
forgolódnak. Ide tartozni nem hálás dolog.
Se darabbéli figuraként, se színészként.
Füst Milán csak figyelme maradékát
áldozta nekik, hőse olyannyira elfoglalta.
Gábor Miklós érezhetően igyekezett
változtatni ezen az aránytalanságon -
részben sikerrel. Különösen Vass Éva
esetében, aki talán visszafogottnak, szín-
telennek tűnhet, holott azt játssza el
hitelesen, hogyan fárad bele a zseniális
emberbe a vele együtt élő hétköznapi:
felesége, a királyné. Bertha a lángeszű
lázadással és amoralitással az iskolás hét-
köznapi észjárást és a rendíthetetlen morált
szegezi szembe. Vass Éva járásában,
minden mozdulatában, dühkitöréseiben és
konspirációiban ott a tudat, hogy ezek-kel
a fegyverekkel éppúgy vereséget fog
szenvedni, mint akármely másokkal.
Színre lépése pillanatától hordozza a
királyné életének tragikus kötelességét,
programját: ő bele fog halni Henrikbe.

Trokán Péter (az ifjú Henrik), Farády
István (Konrád), Hetényi Pál (Hohen-
staufen Frigyes) korrektül látták el
feladatukat, de jóval egysíkúbban, mint
ahogyan azt e Henrik diktálta tempójú
előadás megkövetelte volna. Sára Berna-
dette és Zala Márk is csak olykor-olykor
tudott igazi életet lehelni szerepeibe.
Kézdy Györgytől néhány előadáson Gábor
Miklós vette át a kölni érsek szerepét -
súlyos egyéniséget formálva. Még-sem
igazán színészi énje volt jelen: inkább a
figyelő, elemző rendezőé.

„ A Tanú első számában, regényismer-
tetések során, felvillant már egyszer Füst
Milán művész-profilja" - kezdte 1933-ban
írott portréját Németh László

„s akinek van érzéke az árnyalatok
iránt, a regénynek szóló kötekedésben
megérezhette a művésznek szóló meg-
becsülést. A regényüzem sebtében össze-
vágott idénycikkei között olyan alkotás-
hoz értünk, melynek éppen a túlságos
nekikészülődés, az idegesen fokozott
tónusa a hibája; a részletekbe beleölt
művészszenvedés mint kínosság ragad át
az olvasóra, az embernek szinte jólesett
volna egy kis henyeség, a bágyadtság-nak
egy-egy mellékmondatnyi szünete,

hogy ez az agyondolgozott próza ki-
simuljon, s a vers mérgei kissé felhígul-
janak.

Az a néhány vonás, amelyet A kapitány
felesége ismertetésében kaptunk, Füst Mi-
lán egész munkásságára jellemző, bár
kiegészítésre szorul. Füst Milán minden
írása a nagy igyekezet, legmagasabbra
szegezett igény munkája, s ha nagy
igyekezetről beszélünk, nem csekély
tehetségre gondolunk." Németh László
valószínűleg nem ismerte még ekkor a
Negyedik Henrik szövegét - de megálla-
pításai valóban az egész életműre s így e
drámára is nagyjából érvényesek.

Mindezt azért szükséges elmondani,
mert a Várszínház előadása szép és
fennkölt; gondos és invenciózus rendezői
munka eredménye, egyes pontjain
jelentékeny színészi teljesítményekkel - de
nem tagadható, hogy kissé unalmas. E
tekintetben sajnos nem shakespeare-i.
Gábor Miklós racionális szellem, elemző,
precíz intellektus; s bizonyára fokozottan
hű kívánt lenni - nem a tizenöt évvel
ezelőtti, személyes sikert hozó előadás-
hoz, hanem Füst Milán szövegéhez és
szelleméhez. S nem csupán az irón: a
rendező munkáján is érződik az, hogy
szinte mindent kiérlelő, hosszú készülődés
előzte meg.

Szép, de nem mindig életteli rend mo-
notóniájában hullámzanak Füst Milán nem
hibázó jambusai.

Mi lehet az oka, hogy nemcsak Füst Milán
dédelgette magában évtizedekig a dráma
tervét, hanem Gábor Miklós is
valószínűleg évekig készült e bemutatóra -
amelynek értékeit nem kívánja elvitatni
hibáinak említése?

Füst Milán sokszor írt e darabjának
keletkezéséről; többek közt a címszerep-
lőről így: „Az alak úgy jelenik meg előt-
tem, hogy olyan, mint én ... hepciáskodik,
könnyed - aztán észbe kap, száz-szorosan
bocsánatot kér . . . megalázza magát
önkéntesen ... s aztán dühöng, hogy nem
emelték fel térdeléséből, hagyták, hogy
ennyire megalázkodjék..
Az írót nehéz természetű, fejedelmi egyé-
niségnek ismerték környezetében, kortár-
sai és tanítványai körében, s az olvasók is
tudhatnak különböző forrásokból a
színészi hajlamú poéta - különösen az
aggastyán - szerepjátszó kedvéről, ami
egyéniségének eltéphetetlen része volt. A
Henrik tehát nem kis részben önélet-

rajzi dráma. Érthető, ha írója sok tekin-
tetben elfogultan szemlélte művét és
hősét.

Gábor Miklós számára nyilván csak
egészen más tekintetben lehetett „ön-
életrajzi" a színész király sorsa - de
lehetett az. Hiszen a történelemben élés és
a színjáték összefonódásáról van szó - s e
kettő a színész Gábor Miklós legfőbb
élménye: pályája és művei tanúsága
szerint. Ezen túl a Negyedik Henrik alkotói
életútja egy kiemelkedő szakaszának
ténye, emléke, dokumentuma - s
ugyanakkor pályájának legutóbbi éveit is
részben összegezni látszik. A rendezői
analízis a kimért út, sors elleni lázadás
lehetőségeit, teremtő voltát - és a lázadás
határait mutatja be.

A shakespeare-i mintájú „lélektani
realizmus", Negyedik Henrik király drámája
lesz itt - Gábor Miklós szavával - „a
hitetlenség", „a tett utáni vágy" drámájává;
„a világ nagy hiányának drámájává".

HENRIK: Nagy szó ám az: király -
hallod-e? Úgy érzem s egyre inkább
érzem át, mily bűvös szó ez! Nézd, hogy
borzong tőle még a bőröm is - hát
nézz ide. E méltóságot még az Írás is
elismeri, még Jézus is király. Rejté-
lyes szó ez - furcsa, furcsa szó, s én nem
is értem meg a mélyét, meg nem
értem, esküszöm, ha százszor megismét-
lem is. Lásd, most még magamat is tisz-
telem. De mondd, hát mondd, van-é oly
ember, mit gondolsz e nagy világon, aki
kivonhatná magát ez alól, e szédület alól.
Nem állja bűvkörét, s e hallatlan erőt,
én nem hiszem. Nézd, újra reszketek.
Hogy Istentől vagy ördögtől való e szó:
megesküszöm. Haj, király vagyok újra,
édes Istenem az égbe' fenn, most mit
tegyek ?
(Füst Milán: Negyedik Henrik király, I.

felv.)

Füst Milán: Negyedik Henrik király (Vár-
színház)

Rendező: Gábor Miklós. A rendező mun-
katársai: Muskát László és Molnár István.
Dramaturg: Forgách András. Díszlet: Szé-
kely László. Jelmez: Gombár JudHt. Maszk-
mester: Sommer Kati. Zene: Jakab György.
Szereplők: Vereczkey Zoltán, Andorai Pé-

ter, Vass Éva, Farády István, Trokán Péter,
Kézdy György, Komlós Róbert, Nemes
Kálmán, Gieler Ferenc, Császár Gyöngyi,
Mihály Pál, Gyulai Károly, Kocsó Gábor,
He-tényi Pál, Galán Géza, Sára Bernadette,
Váradi Vali, Dombóvári Ferenc, Rónai
Éva.


