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A Don Carlos
mint nemzedéki dráma

Schiller-bemutató a Vígszínházban

„Aranjuez tündöklő napjai / Elmúltak már
..." E metaforikus érvényű, a mű
világképét előre vetítő vízióval indul
Schiller hatalmas drámája, melyben kor-
eszmék, izzó szenvedélyek csapnak öszsze,
egymásba torlódik politika és szerelem,
féltékenység, intrika, hatalomféltés és
hatalmi harc. Az alakok szellemi arcát
nemes pátosz koszorúzza, a dikció
emelkedett, retorikus, s a drámát e több
síkú és sokszólamú drámai építményt -
nemcsak a jellemek, eszmék
összeütközése, a cselekmény fordulatai, a
kiszámíthatatlan helyzetek, váratlan
intrikák és sokszor alig áttekinthető
félreértés-sorozatok hordozzák, de gyak-
ran a nyelv, e tragikus pátosszal fűtött,
költői szárnyalású szöveg. Schiller ifjú-
kori - huszonöt-huszonhat évesen írott -
„szertelen" darabja shakespeare-i típusú
dráma, amit nemcsak Hamlet-allúziói
bizonyítanak, hanem a retorikus váz
mélyén húzódó konfliktusszerkezet is
egyértelművé tesz. A drámai összeütkö-
zések rendje persze jócskán túlbonyolított
itt; számtalan váratlan fordulat, ármányos
levél, üzenet, félreértés vagy intrika
lépcsőfokain halad a kibontakozás felé a
cselekmény, s a figurákat mozgató erők
nemegyszer absztrakt színezetűek, hiszen
Schiller alakjai gyakran -
Marx kifejezését használva „koreszmék
szócsövei". A Don Carlos is első-sorban
eszmedráma, három pólusú drámai
építményének mélyén, a politikai
konfliktusszálak csomópontjában a zsar-
nokság ellen küzdő szabadság mint meg-
határozó koreszme áll. Posa márki alak-
jában ölt testet legplasztikusabban e ve-
zérlő gondolat, ő a dráma kulcsfigurája, s
nem véletlen, hogy a színpadra állítások
gondolati irányultsága is lemérhető azon,
milyen súlyt, szerepet szán neki az előadás
rendezője. A Don Carlos persze nem lenne
kétszáz év után is élő, nézőt-olvasót
lenyűgöző alkotás, ha eszméi puszta
általánosságok szintjén maradná-nak, s
nem nyernének figuráiban érzéki alakot, s
ha nem válnának korról korra haladva újra
időszerűvé, módosult alak-változatokban
is. Am Schiller ezen ifjúi lelkesültségtől,
túlhabzó érzésektől áradó

szabálytalan drámája egyénített jellemeket
is kínál, s a társadalmak történetének
olyan alaphelyzeteit fogja fénykörébe,
amelyek konkrét politikai korszakokat is
túlélve, általános, mondhatni filozófiai
vetületét nyújtják az emberiség történe-
tének.

Viszonylag ritkán játsszák e művet a
hazai „prózai színházak" - operaszínpadon
honosabban mozog -, aminek sok oka
lehet. Mindenekelőtt a dráma rend-kívüli
terjedelmessége: közel háromszáz oldalt
tesz ki a szöveg, s a normál játék-időt
többszörösen meghaladó teljes elő-adása.
A rendező munkája ekképpen a szöveg
húzásával kezdődik, ami koránt-sem
fájdalommentes művelet, s főként
koncepciózus sebészt kíván.
(Mikrofilológiai vizsgálatot kívánna ama
kérdés el-döntése, meghúzható-e úgy c
drámai nyersanyag, hogy egységes
értelmezésű, de csonkolatlan, azaz
működőképes változat jöjjön ki belőle.)
Schiller retorikája úgyszintén nehezíti a
színpadra állítók dolgát: a pompázatos
nyelv könnyen háttérbe szoríthatja az
akciókat, vagy elterelheti a figyelmet a
cselekvésekről, arról nem is beszélve,
hogy a nézőtől eleve nagyobb odaadást,
lelki rá-hangolódást kíván, aminek híján
üres deklamálássá, unalmas és élettelen
szöveggé válik minden, ami a színpadon
el-hangzik. S végezetül azt sem feledhet-
jük, hogy a Don Carlos előadása érett és
igen erős, egységes társulatot kíván,
amiben az egyes játékosok külön-külön
és ensemble-munkájukban is egyenran-
gúan képesek helytállni.

Ila visszatekintünk e dráma hazai
színpadokon megtett útjára, előadás-
történetére, látnunk kell, hogy az sosem
volt sikersorozat; ritkán játszották nálunk,
s főként ritkán születtek jelentős Don
Carlos-előadások. A múlt század húszas
éveiben szólalt meg előszöz - való-

színűsíthetően magyarul Schiller műve;
az 1829-es kolozsvári bemutató már
színháztörténeti tényként regisztráltatott,
s a Nemzeti Színház 1846-ban tűzte
műsorára először a drámát. A későbbi-
ekben a Nemzeti többször is otthont adott
Schiller művének, melyek között
nevezetes előadások is akadtak, például
1932-ben, amikor Fülöp királyt Ódry
Arpád keltette életre, az egykorú fel-
jegyzések szerint emlékezetesen. A kö-
zelmúlt évtizedeiből két jelentősebb
előadást tartanak számon a krónikák s
kritikák: Apáthi Imre 1956-os Petőfi
színházbeli rendezését, s Ruszt József
„kecskeméti korszakának" egyik legerő-
sebb produkcióját, 1974-ből. E két ne-
vezetes Don Carlos-előadás kritikatörté-
netébe bepillantva az új bemutató hang-
súlyai is élesebben rajzolódnak ki.

A Petőfi Színház előadásának kivételes
akusztikáját maga a történelmi szituáció
adta: ellentmondásokkal terhes politikai
helyzetben került sor a bemutatóra 1956.
április z7-én, s a Don Carlos sokrétegű
történelmi-politikai drámája. mögé maga
a kor, a társadalom rajzolt díszletül
nehezen áttekinthető hátteret. Apáthi
Imre, a rendező, így nyilatkozott az
előadás műsorfüzetében: „A mi Don
Carlos-előadásunk középpontjában az a
Posa márki áll, akinek egyetlen célja a
szabadság és emberi jogok tör-vényein
alapuló állam megteremtése. A mű Posa
márki nagy tragédiája, aki ezért a nagy
célért nem úgy harcol, hogy maga vegye
kezébe az ország sorsának intézését,
hanem, aki maga helyett erre a feladatra
alkalmatlan Carlos trónörököst tolja
előtérbe. »De jaj nekem, és jaj neki kiált
fel -, ha a gondviselés nagy intését nem
értettem, ha engem, nem őt akarta volna
a trónra. « És valóban tévedett, s ő is,
barátja is belebuktak a harcba. A nép
élére nem örökölt, nem kijelölt vezér
való, hanem aki érti

Schiller: Don Carlos (Vígszínház). Hegedűs D. Géza (Carlos) és Lukács Sándor (Posa)



annak baját és segíteni is tud rajta."
Továbbá Apáthi azt is megjegyzi: „Fülöp
király, a nagy zsarnok alakjából nem
kívánjuk eltüntetni azokat a vonzó
jellemvonásokat, amelyek zsarnoki sze-
mélyiségét mégis emberivé teszik."

Természetesen: kritikával kell kezel-
nünk minden rendezői nyilatkozatot, hisz
az csak az alkotó szándékáról adhat hírt. A
megvalósult előadás kritikái többségükben
erőteljesnek és gondosan kivitelezettnek
látták Apáthi rendezését, amelyben Fülöp
királyt Kovács Károly, Carlost
Somogyvári Rudolf, Erzsébetet Bara
Margit, Ebolit Bánki Zsuzsa, Posát Halász
Géza s a főinkvizítort maga a rendező
játszotta.

A Szabad Nép egykori, 1956. május 23-
i kritikája szerint „a rendező a schilleri
ábrázolás nyomán elemzett jellemekben
mindenekelőtt az emberit tárja fel, s finom
beállításokkal érzékelteti a mű kettős -
szerelmi és politikai - vonalát úgy, hogy
abból mindig kitapintható a zsarnokság
ellen küzdő szabadságeszme, Schiller
demokratizmusa, szenvedélyes
embersége". Demeter Imre kritikájában az
előadás legjobbjának tartja Kovács Károly
Fülöp királyát, „ .. akiről el-hisszük, hogy
gőgös és zsarnoki - ám roppant eszes és
tehetséges is. És ember. A színész nagy
elhitető erővel, mesterien tárja fel Fülöp
belső vívódásait, a férj és az apa szörnyű
kételyeit. Szuggesztíven drámai
alakításából talán csak a király
kegyetlensége nem rajzolódik ki eléggé".

A fenti idézetekből is világossá lehet:
Apáthi rendezése nem „aktualizált" 1956-
ban, hanem a dráma immanens tartal-
maiból fogalmazta meg gondolati üze-
netét, s rendezése jelentősebb volt annál,
hogy a Schiller-szöveg plakátszerű-en
aktuálpolitikai értelmezését adja.

Ruszt József egy évtizeddel ezelőtt
passiójátéknak rendezte meg Don Carlos
drámáját, melyben a tragikus sorsú infáns
sorsa és halála Jézuséval vált pár-
huzamossá. S több korabeli kritika is szólt
arról, hogy a szerelmi és politikai
cselekményszál mellett erős hangsúlyokat
kapott a kecskeméti előadásban a
nemzedéki vonulat, a fiú és az apa
összeütközése. (Fülöp királyt ekkor Gábor
Miklós keltette életre.) Nádas Péter így írt
erről 1975-ben: „A szabadságért
ármánykodó fiatalok egy olyan embert
ostromolnak, akinek kormányzási
módszereit már használhatatlanná

tette az idő, akinek a puszta léte is aka-
dály. Mintha Ruszt színpadán egy re-
formhangulatú nemzedéki dráma zajlana.
De mégsem az. Hiszen ott járkál a két
pribék. Visszaigazítják az elmozdult trónt,
és szerelemre terítik a vörös drapériát."
Nádas elmarasztaló véleményét se titkolja
ugyanakkor, arról szólva, hogy Ruszt
„pátosszal helyettesíti a forradalmat,
romantikus hevülettel az elmeélt,
naturalitással az összefüggéseket".
(Vigília, 75/2. sz.)

E kissé hosszúra nyúlt színháztörténeti
kalandozás után legfőbb ideje visszatérni
a mába, s arra fordítani figyelmünket,
miként kel életre a Don Carlos 1984-ben, a
Vígszínház Szinetár Miklós rendezte
bemutatóján.

Szinetár rendezése legelőbb azzal lep
meg, hogy következetesen végigvitt hú-
zásokkal mintegy dramaturgiai „vérát-
ömlesztést" hajt végre Schiller darabján: a
gyakran sokszoros áttételekkel, kitérőkkel
s romantikus tirádákkal is terhelt
bonyolult szerkezetet dramaturgiai
csomópontjaira redukálja. Ott is bele mer
nyúlni a szövegbe, ahol egyébként
kulcsepizódok zajlanak (melyek később
magyarázatul szolgálnának ármányos lé-
pések megértéséhez). Az ötödik felvonás
jelenetei közül például szinte egészében
mellőzi a madridi lázadás kitörésétől a
főinkvizítor megjelenéséig tartó színeket.
Általában azokat a részeket hagyja el,
amelyek a „technikai magyarázattal"

szolgálnak, az intrikák, ármányok és
ellenármányok precíz rajzát. Legtöbbször
csak a drámai cselekvések végeredményét
kapjuk, ami így, leegyszerűsödve
súlyosabbnak és tömörebbnek hat. Pon-
tosabb körülírás híján „kihagyásos dra-
maturgiának" nevezném ezt az eljárást,
amely vitathatatlanul korszerű, mai érzé-
kelésünk tempójához alkalmazkodik. E
sűrítéssel tartalmilag is megváltozik a
jelenet, általánosabb érvényűvé, filozofi-
kusabban elvonttá nő. Íme egy példa:
Carlosnak Posa halála után találkoznia
kell Erzsébettel. Hogy hogyan, ezt
Schiller pontosan körülírta (álöltözetben
bujkálva, kijátszva királyi őrséget, éj-
félkor stb.). Az előadásban csak magát a
találkozást látjuk, s nem szerzünk tudo-
mást a király pontos elfogató tervéről sem,
amivel meghiúsítja az infáns merész
összeesküvését. A jelenet mégis érthető s
szuggesztív - kissé megemelkedik a
konkrét valóság talajától. A döntő elha-
tározásra jutott szerelmes így találkozik
királynőjével s a nagy terveket máglyára
küldő zsarnokkal.

A rendezői beavatkozás tehát nemcsak
dramaturgiai-színpadtechnikai jellegű, de
tartalmi is. Szinetár szöveghúzásokkal
módosít a figurák egymás közti vi-
szonyán, s a darab cselekményszerkezeté-
ben elfoglalt szerepén és súlyán is. Első-
sorban a királyi udvar intrikusaira vonat-
kozik mindez, Albára és Domingóra, s
részben az infánsra. Előbbieket lefokozza
Szinetár, udvari lakájokká, pitiáner talp-
nyalókká. A véres kezű, de győzelmes
hadvezérből, Albából tehetetlen, nagy
darab szerencsétlenség lesz, az együgyű-
ség pojácája; Huszár László szerepfor-
málása hűen érzékelteti e jellemvonását.
Domingo atyából, a befolyásos udvari
gyóntatóból Miklósy György megfor-
málásában megszeppent káplán marad.
Don Carlos, az ifjúi lelkesültséggel
állandó tűzben lobogó szerelmes király-fi
Hegedűs D. Géza játékában hebehurgya,
csapongó, kissé infantilis „mai fiatallá"
szelídül, aki csak a legutolsó jelenetben
érik férfivá, miután Erzsébet ráparancsol:
az országgal is tessék törődni. A schilleri
szövegben persze benne vannak ezek a
jellemvonások
Carlos „sápadt arcán / természetellenes pír
gyulladoz / lázasan remeg ajka", „őrjöng"
stb. -, ám a drámában a trón-örökös
jelleme fokozatosan fejlődve jut el a
rajongó ifjútól a megkeményedett szívű
férfiig. Szinetár felfogásában s Hegedűs
alakításában az ő alakja is le-fokozott.
Carlos az utolsó pillanatig nem ura
önmagának, nem bírja legyőz-ni
szenvedélyét. Reménytelenül s szinte
irracionálisan szerelmes az „anyjába",
érzései elvakítják szemét. Előbb megkí-
sérli ugyan, hogy visszaférkőzzön apja
kegyeibe, de Fülöp hűvös rendreutasítása
őt is lehűti, s megérleli benne a vak
gyűlöletet a zsarnok apa s a menyasszo-
nyát elorozó férj iránt. Carlos igazából egy
pillanatra sem nő fel az apjához, nem
„veszi a lapot", s nem tudja föl-mérni a
játszma nagyságrendjét, lépté-két. Kiskorú
a királlyal vívott pár-viadalban.

Barátja, a flandriai szabadságharc esz-
méit hozó Posa márki az előadás s a
rendezés legtalányosabb figurája. A dráma
erőterében a máltai lovag áll a jellem-
skála egyik szélső pólusán: olyan eszme-
ember ő, aki mindent föláldoz, hogy
történelmi hivatását, küldetését elvégezze.
Hallatlan tudatossággal veszi kézbe
barátja, Carlos, a királynő és Fülöp király
magánügyeit, a történelem intrikusaként
szövi, bonyolítja az eseményszálakat.
Majd miután tervei meghiúsulnak,



Lukács Sándor (Posa) és Hernádi Judit (Eboli) Fülöp király: Szilágyi Tibor (lklády László felvételei)

önmaga feláldozásával akarja mégis be-
teljesíteni küldetését. Lukács György hívja
fel drámatörténetében a figyelmet
konfliktusának lényegére, valódi termé-
szetére. „ ... A Posa-tragédia igazi tar-
talma, ami egységet ad a dráma más-
különben nemcsak két, de még sokkal
több darabra széteső, bonyolult történés-
halmazának, egyfelől az ideológia szét-
törése a tények kiszámíthatatlanságán és
örök irracionalitásán, másfelől csődje vak
egoizmusának, mely minden embert és
minden emberi viszonyt csak eszköz-nek
tekintett nagy célja számára." Lukács
Posával kapcsolatban később az „absztrakt
idealizmus erkölcsi értékének relatív
voltát" említi e tragédia egyik fő okaként.

Az előadásban, Lukács Sándor meg-
formálásában, az ő figurája is módosul
némiképp: korántsem eszmehős már.
Lukács Posája olyan jóhiszeműen segítő-
kész és önfeláldozó, ami az adott viszo-
nyok ismeretében már kissé gyanús is
olykor: a királyfi szertelenségét ismerve
nem építhetné őrá nagyszabású terveit. A
történelem őt bízta meg a nemes fel-
adattal, s ő a történelem balekjeként próbál
hű maradni a megbízatáshoz. Lukács
lovagja rejtélyes-rejtőzködő embernek
tűnik fel, igazi motivációi tisztázatlanok.
Bár valóban nemes eszméket szolgál, s a
vállalkozás pátosza egy

pillanatra megcsillan szemében, ám hi-
ányzik belőle az az elszánt keménység és
határozottság, ama forradalmi indulat,
amely fölmenthetné minden jó szándékú
intrika, cselvetés alól, hiszen itt nem-csak
az ő bőrére megy a játék. Posa már-ki
ebben a felfogásban rezignált lélek -
nehéz lenne eldönteni, hogy a színész,
avagy a rendező munkájából adódóan-e -
aki, ha már buknia kell, önként bukik, s
lemond mindenről. Rá is érvényes, amit
Lukács a dráma hőséről szólva
megfogalmaz: „összeomlását sem ellen-
ségei, hanem saját kártyavárainak kár-
tyavár volta okozza".

Hosszasan fel kellett mondanom a ki-
rályi udvar férfigalériájának jellemeit,
hogy érzékeltetni tudjam: Szinetár nagyon
koncepciózusan hangszerelte át a figurák
formátumát, belső viszonyait.
Gyakorlatilag a király valamennyi part-
nerét kisebbítette - Fülöp, többek között,
ettől vált óriássá.

A világ élén áll - egyedül. Nemcsak
barátai, de igazi ellenfelei sincsenek.
Partner nélkül pedig a hatalom íze sem az
igazi. Udvara lakájokból áll, igaz, sleppjét
maga formálta olyanra, amilyet akart, s
most háboroghat, hogy nincs közöttük
senki ember. Magánya valóban ember
nélküli egyedüllét. O volt a teremtő, s
most átkozhatja magát, ha el-szúrta a
teremtést. Kézbe veszi rejtett

feljegyzéseit - káderlistáját -, embert keres
magának. Posában megtalálni véli, aztán
gyorsan fölébe kerül, hiszen a királyi
mechanizmus őt szolgálja.

Szilágyi Tibor hordja vállán ezt a nagy-
szabású tragédiát: a hatalomba belemere-
vedett ember önmarcangoló magányát.
Elveszíti fiát, s boldogtalan mégsem azért
lesz, mert az infáns eretnek eszmék
szolgálatába szegődött, hanem mert egye-
dül marad, s fia nem tud felnőni hozzá.
Megvív Carlosszal, amúgy, csak játékból.
Fülöp a botjával, a trónörökös karddal
harcol, s mégis, a gyilkos szerszám er-
nyedten hull ki kezéből. Szilágyi-Fülöp
nem elvetemült zsarnok, de érző és
gondolkodó ember, ha gondolkodásának
határt is szab, hogy nem tud kitörni a saját
maga teremtette koordináta-rendszerből.
ízig-vérig mai figura, belemerevedett a
formákba, az udvari etikettbe, de amint
kibújik a súlyos uralkodói ruhákból,
azonnal megmutat-ja erejét, vibráló
egyéniségét. Infarktusos hatalomgyakorló,
aki azt hiszi, ő mozgatja az embereket,
holott be kell látnia, a mechanizmus
fölébe nőtt. S ő is csak „alkalmazott": ki
van szolgáltatva a nálánál is nagyobb
hatalom, a főinkvizítor kegyeinek. Ostoba
talpnyalói leginkább untatják. Még nem
tudja, mit tegyen. Két érzés között
vívódik, de szenvedélyesen éli át
mindkettőt. Még
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nem döntötte el, elkönyvelje-e helyzetét
vereségnek, vagy dühösen visszavonul-
jon, s bevágja maga mögött az ajtót. Igazi
életeleme a harc. Ellenszegül a fő-
inkvizítornak is, megmutatja erejét, s egy
pillanatra törvényen kívüliségét.

Akikkel szemben áll, vagy használha-
tatlan lakájok, vagy nincsenek vele azo-
nos súlycsoportban. Fia „taknyos kölyök"
mellette. Posa naiv álmodozó. S a nők
mintha nem is nagyon létezné-nek ebben
a kietlen, rideg magányban: feleségéhez
is csak hiúságból köti a kötelék.

Ritka kidolgozott alakítást látunk. Még
a színész intonációját is tanítani lehetne.
„Királyi díszt adjatok rá!" - üvölti
udvarának, a trónörököst becsmérelve s
ebben az egy mondatban benne van az
egész dráma; hatalomféltés és bosszú,
gyűlöletes gúny, lenézés, félelem, irónia.
Fülöp király alakja mindenkinél
magasabban áll előttünk.

Az egyes színészi alakítások Szinetár
átgondolt rendezői koncepciójának szol-
gálatában állnak, erényeik, gyengéik
részben ebből adódnak. Hegedűs D. Géza
Carlosa robbanó szenvedéllyel, in-
dulatosan játssza végig szerepét, majd-
nem végig azonos hőfokon: a jellem vál-
tozásának bemutatására nem marad ereje.
Így viszont a személyiség ama nagy-
szabású belső elmozdulásával marad
adós, ahogy a szerelem tüzében megtisz-
tulva, s a rá testált feladat súlyát meg-
érezve érik gyerekemberből férfivá. Utol-
só jelenete, a királynővel való találkozása
viszont már az érett s a feladathoz fel-
nőtt, izzó szenvedélyű és lefojtott erejű
politikust mutatja. Lukács Sándor Posája
talányosan és kissé lágyan, a rendezői
gondolat keretein belül pontosan vesz
részt a játékban. ő is akkor válik szug-
gesztívvé, ha a király feszültséget terem-
tő erejével kerül szembe.

A női szereplők korántsem kapnak
álás szerepet a drámában, s az előadásban
em partnerei Fülöpnek : csak asszisz-
álnak a király sakkjátszmája közben.
ernádi Judit még így is megvillant egy-

gy ironikus-önironikus jellemvonást, bár
z az álmatag, nagyszívű hercegnő nem az
fanyarabb alkatára van szabva. Így csak

omédiai erejét tudja megmutatni. Bánsági
ldikó méltóság-teljesen szép, tiszteletet
arancsoló Erzsébet királynő.
zenvtelenségén csak ritka indulatai

örnek át. Carlostól búcsúzva finom
szközökkel állítja elénk a lefojtott
zenvedélyű asszony s uralkodói feleség
ély belső drámáját.

A hatásosan kivitelezett előadás vala-
mennyi színészi alakításáról nem szólha-
tunk részletezően. Bács Ferenc félelmetes
főinkvizítorát mégis ki kell emelnünk: az
előadás egyik legerősebb karakterét s
jelenetét állította elénk.

E klasszicizálóan visszafogott, mégis
látványos és hatásos előadás azzal jut
legmesszebbre, hogy nem akar több len-
ni, mint amit e nemes veretű dráma
immanens tartalmai elbírnak. Láthattuk:
Szinetár rendezőként mindvégig
erőteljesen volt jelen, darabértelmezése
mégsem vált öncélúvá, hamisan aktuali-
zálóvá. Fülöp király alakjának s egy
hatalmi patthelyzet belső természetrajzá-
nak megragadásában remekelt igazán,
modern figurát, s igencsak huszadik szá-
zadi szituációsort teremtve.

A látvány, a színpadkép megformálása
jól illeszkedett az előadás klasszicizáló
felfogásához. Fehér Miklós forgó-
színpadra építet szobadíszletei egyszerre
kívülről és belülről adtak bepillantást a
hatalmi intrikák kulisszáiba. Jánoskuti
Márta jelmezei önmagukban is kor-hűen
pompázatosak és látványosak voltak: bár
mindvégig tudtuk, kortársaink, akik
hordják őket.

Friedrich Schiller: Don Carlos (Vígszínház)

Fordította: Vas István. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskuti Márta. Rendező:
Szinetár Miklós m. v.

Szereplők: Szilágyi Tibor, Bánsági Ildikó,
Hegedűs D. Géza, Kiss László f. h., Tanay
Bella, Simon Mari, Hernádi Judit, Lukács
Sándor, Huszár László, Kenderesi Tibor,
Deák Sándor, Fonyó József, Miklósy
György, Bács Ferenc, Várnagy Zoltán f. h.,
Schile Péter.

A következő számaink tartalmából:

György Péter:
A történelemsúlytotta ember

Vinkó József:

Megnyitjuk a vénát!

Szeredás András:

Történelmi lecke

Ézsiás Erzsébet:

A Tóték Iasiban

Berkes Erzsébet:

Színház a Bega-parton

BÉCSY TAMÁS

A III. Richárd -
eredményekkel,
lehetőségekkel

A József Attila Színházban bemutatott III
Richárd köztudottan Shakespeare talán
legnehezebben eljátszható drámája. Ennek
okai sokfélék. A feudális rend szerint
Gloster hercege előtt nyolc jogos
trónörökös áll; vagyis ahhoz, hogy III.
Richárd király lehessen, nyolc ember-nek
kell eltűnnie. Közülük kettőt már az előző
drámában megölt, egy meghal ebben a
drámában, ötöt pedig megölet. Hogyan
lehet ezt a gyilkosságsorozatot hihetővé
tenni, hiteles lehet-e a szín-padon, hogy
Gloster hercege mindezt véghezviszi,
amikor többen tudják róla, hogy
elvetemült gazember? Megérthető-e, sőt:
érzelmileg elviselhető-e a feudális
házasságkötések módjának-mikéntjének
ismerete nélkül - pusztán pszichológiai
okokból -, hogy egy herceg özvegye saját
férje koporsója mellett rááll egy újabb
házasságra, méghozzá éppen imádott
férjének gyilkosával? Hitelt érdemlően
eljátszható-e, hogy három nő vetélkedik -
mondva mindegyikük csak a magáét -,
melyikük szerencsétlensége és szenvedése
a legnagyobb? És ezek-kel a kérdésekkel
még korántsem értünk a végére az azon
nehézségekre való utalásoknak, amelyek e
mű eljátszásának buktatói.

Szlávik István díszletében az oldal-falak
fémlemezekből készültek. Már ezzel
érzékeltetik a benne lévő világ ridegségét,
keménységét, sőt kegyetlenségét is. A szín
közepén-mélyén trónszék lát-ható, Gloster
célja, amelyen most még bátyja, IV.
Edward ül. A fémfalakról később kiderül,
hogy betolhatók és be-hajlíthatók, mint
egy vasmarok.

Iglódi István rendezésében az első jele-
net nem ebből a drámából való. A V I .
Henrik III. részének zárójelenete nyitja itt
az eseményeket, amelyben IV. Edward
győzelmének örömére mai jellegű
„fogadást" ad, pezsgővel. Nemcsak azt
ünnepli, hogy „Trónján ülünk hát újra
Angliának", hanem - ismervén rokonai-
nak titkos dinamizmusait - békeünnepet
rendez öccsei, valamint felesége, Erzsébet
és gyermekei között. Azt reméli, az ölelés
és a csók meghozza köztük a békét. A
„fogadásról" Gloster, a


