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Trónbitorlás
és következményei

Köztudott, hogy Shakespeare két rész-ben
írta meg I V . Henrik című drámáját,
amelynek témaköre éppúgy a vak szen-
vedély és a felelősségteljes intellektualitás
problémakomplexumához kapcsolódik,
miatt legtöbb drámájáé. Ez az általános
kérdéskör - mint sok más művében - a
trónbitorlással összefüggésben konk-
retizálódik. A jelenlegi király, IV. Henrik
erőszakkal, ravaszsággal szerezte meg a
trónt, letaszítva onnan II. Richárdot.

A drámát ebben az évadban elsőként a
szegedi Nemzeti Színház adta elő.

Shakespeare világában minden cselek-
vés az adott alak autonóm egyéniségéből
fakad, s nem - mint majd a XIX. sz.
elejétől - szociológiai státusából vagy a
hatalmi-társadalmi organizáció általa
betöltött pontjának konkrét, speciális
tartalmaiból. A trónbitorlás azért lehet
etikai kérdés, mert az adott alak autonóm
egyéniségének erkölcsi negatívumai révén
érheti el a trónt, ha ő nem a jogos
trónörökös. A trón jogtalan
megszerzéséhez az egységes, mindenki-
ben azonosan élő etikai rend megsértése
szükséges; illetve a világhoz való azon
viszony, amely semmibe veszi a vallási,
jogi és etikai törvényeket, továbbá a
világnak azokat a dinamizmusait, ame-
lyeken a normális, a jogszerű, az igazságos
és a nyugalmas életmenet nyugszik. Ezért
a trónbitorló uralmának mindig
rendetlenség, zűrzavar, erőszakosság,
önkényeskedés a következménye, lévén,
hogy az ő etikailag negatív tettei szinte
szükségszerűen hívják életre az elvadult-
ságot környezetének tagjaiban. Ez látható
a I V . Henrik esetében éppen úgy, mint a
Macbethben, a I I I . Richárdban vagy akár
a Hamletben.

Shakespeare drámáiban azonban nem-
csak a királyi trón jogtalan birtokosa
trónbitorló, hanem mindenki, aki olyan
pozíciót foglal el, amelynek betöltéséhez
egyénisége nem alkalmas. Ebből követ-
kezően „trónbitorlásra" törekszik bárki, aki
a társadalmi hierarchia bármely alacsony
szintjén, de olyan pozíció elfoglalására
törekszik, amelynek ellátásához-
betöltéséhez az egyénisége nem megfe-

lelő. Ezért minősül trónbitorlónak Clau-
dius mellett Polonius, ezért törekszik
„trónbitorlásra" Jago, de Zuboly is, az „ide
nekem az oroszlánt is" attitűddel; továbbá
például Malvolio a Vízkeresztben, hiszen
egyéniségénél fogva egyáltalán nem
alkalmas férj a gazdag és előkelő Olivia és
udvartartása számára.

A I V . Henrik témájának szövetét a
többszörös és különbözőképpen értett
trónbitorlás és következményei szövik.
Ebbe a szövetbe tartozik az uralkodó és a
trónörökös (Henry herceg) viszonya,
amelyet kiegészít az ő apa-fiú kapcsola-
tuk. A trónbitorlás következményei az
állandó, kisebb-nagyobb zavargások, lá-
zadások, amelyek éppúgy hatalomvágyból
fakadnak, mint az egykori Bolingbroke
herceg akciói II. Richárd ellen. Az
erkölcsileg negatív tettek közé nem-csak a
lázadások sorolhatók, hanem a
vagyonéhség és az ebből eredő tettek.
(Például az ország felosztása Percy és
társai részéről.) Am ugyanezek - a
másokat a saját szolgálatába állító törek-
vés és a mindenáron való pénzszerzés -
mint vak szenvedélyek jellemzik az
egyszerű emberek világát; ezek érvénye-
sülnek a társadalmi hierarchia alsóbb
rétegeiben is. Shakespeare-nek ez a két
drámája még a V I . Henrik három
drámájánál is sokkal részletesebben és
határozottabban mutatja meg - Falstaffék
révén -, hogy az alsóbb szinteken a vak
szenvedélyességből eredően éppoly
erkölcstelenség és jogtalanság dívik és
uralkodik, mint a felsőkön.

A trónbitorlás a feudális jog és a vallás
szempontjából - hiszen a király Isten
felkent képviselője - egyaránt etikai
negatívum. Nyilvánvaló, hogy a
kérdéskörnek ez az aspektusa számunkra
már nem nagyon érdekes. De vajon nem
fontos-e nekünk a metaforikus trónbitorlás
problémaköre, vagyis az adott pozícióra
való alkalmasság vagy alkalmatlanság
komplexuma? Nem tart-é Shakespeare
nekünk is tükröt? Akár csak annyival,
hogy bemutatja: a pozícióra v a l ó
alkalmatlanság etikai züllöttséget
eredményez mindazokon a területeken,
ahová az alkalmatlan „király" keze elér?

A I V . Henrik témájának másik szála a
trónörökös, az ifjú Henry herceg trónra
való alkalmasságának nagy próbái: az
erkölcsösségé a korhely cimboraság fölött,
a jogszerűségé a rablás fölött a gadshilli
útonállás esetében; a katonai rátermettségé
és bátorságé saját rossz híre fölött a
Percyvel való párviadal-

ban; illetve - eredetileg a II. részben - a
társadalmi igazságosságé a főbíróhoz és
Flastaffhoz való viszonyában. Ezekben a
jelenetekben Henry herceg a trónra való
alkalmasságát nyilvánítja ki azáltal, hogy
egyéniségének valódi összetevőit teszi
láthatóvá, hiszen ekkor autonóm
egyéniségéből cselekszik, szemben azzal,
amit „híre", a vele kapcsolatban kialakult
látszat alapján tennie kellene. Itt
jegyezzük meg, hogy ezek a megnyilat-
kozások nem a herceg „fejlődését" jelzik,
hanem egyéniségének valódi, de rejtett
aspektusait teszik láthatóvá. Hogy itt nem
az epikai művekben megrajzol-ható
fejlődésről van szó, bizonyítja Henry
monológja, még a mű elején, ahol
egyéniségének igazi és a látszatot képező
részeit a naphoz, illetve a felhőkhöz
hasonlítja.

A látszatnak, pontosabban a herceg-ről
kialakult „hírnek" igen nagy jelen-tősége
van. Itt ugyanis a „hírnek" ad mindenki
hitelt: apja, Percy, sőt - az V. Henrikből
derül ki - még a francia udvar is. Ám
Falstaff az, aki - saját vakságát bizonyítja
ezzel - a legjobban és reá nézve súlyos
következményekkel járóan tekinti
valóságnak a Henryt illető látszatot. A
herceg valódi egyéniségének és a róla
kialakult „hírnek" a különbözősége rejti a
mű drámaiságát, mert a dráma legfőbb
viszony-változásai éppen e körül
valósulnak meg.

A mai néző számára - úgy gondoljuk - a
drámának ezek a szálai lehetnek fontosak
és érdekesek, illetve a látszat és valóság
mint viszonyokat változtató tényezők. A
mai, meglehetősen össze-tett
valóságunkban gyakran ítélünk a látszat
alapján - talán kissé szükség-szerűen is ,
anélkül hogy mögéje néznénk. Itt a látszat
rosszabbat mutat, mint amilyen a valóság.
Privát életünk-ben, pillanatnyi reakciók
alapján, az egymást megítélő aktusokban
gyakran a rosszabb látszat alapján ítéljük
meg embertársainkat; akik persze jobbat
akarnak mutatni a valósnál.

E két műnek Shakespeare híres alakja,
Falstaff az egyik legfontosabb szereplője.
Henryről ő m a g a is terjeszti a látszatot;
kétségtelen, a társaságnak, amely Fal-
staffot körülveszi, a valódi tartalma és
ismérve az, ami Henryt illetően csak
látszat. És Falstaffnak Henryhez való
viszonyában és a róla szóló szövegeiben
igen gyakran jelenik meg az a manapság
bőven megtalálható - néha öntudatlan -
törekvés, hogy valaki az etikailag felette



lévőt lerángassa a saját - alacsony -
szintjére. És ez is fölöttébb hasznos
tanulság lehet a mi számunkra.

A két drámát egy művé összevonva is
szokták játszani, s ezt a hagyományt
követi a szegedi Nemzeti Színház. Itt a
rendező. Sándor jános olvasztotta eggyé a
kettőt. Ő - követve a szokást - a „főúri"

körökben játszódó jeleneteket húzta meg
erőteljesebben, viszonylag jelentős
alakokat elhagyván. Ezáltal az
összeesküvések drámailag vázlatosabbak
lettek, noha Sándor János a két rész
lázadásait összevonta. Azonban ezek a
beavatkozások mégsem csorbítják a két
művet, bár mind a kettő egységes egész.

A. mű problémaköreiből a rendetlenség
és a zűrzavar hangsúlyozódik. Vagyis az,
amit IV. Henrik trónbitorlása váltott kí.
Ezzel a jogtalansággal mások-nak is
„példát" és lehetőséget mutatott a
hasonlón, erőszakosan végbevihető
erkölcstelen tettekhez. :A lábra kapott.
szándékosan terjesztett híresztelés,. hogy
II. Richárd nem Bolingbroke-ot jelölte ki
utódjául, már ürügyet ad a lázadásra.

A zűrzavart jeleníti meg Mentes József
IV. Henrik-alakításának az indítása:
ingerült és dühös, két okból is. Támadnak
az írek, akiket az. ifjú Percy, a heves,
lobbanékony, de hősies ifjú levert. Am s
ez az újabb, vak szenvedélyből fakadó
jogtalanság - a foglyokat nem akarja
átadni a királynak. Mentes József
Henrikje ezért említi dühödten és
kiabálva az ifjú Percy gőgjét. De
ugyancsak ekként nyilvánítja ki az iránta
való rokonszenvét hősiessége, vitézsége
miatt. Am ebben az összefüggésben
keserűség, fájdalom él a királyban, hiszen
fiával hasonlítja össze, akinél Percy
dicsőbb, rátermettebb; lévén, hogy fia
Falstaff-fal t ivornyázik. Sajnos, ez a
dühödten, ingerülten hangos beszéd
jellemzi Mentes József alakításának to-
vábbi részeit is. Noha meglehetősen
sokfajta tartalmú viszonya van környe-
zetének tagjaihoz, lényegében minden
helyzetben ez az ingerültség tör ki belőle,
meglehetősen nagy hangerővel.

A király pontosan tudja, miként jutott
a trónhoz, méghozzá épp azok
segítségével, akik most lázadnak ellene.
Shakespeare világában egységes még az
etikai rend; az etikailag negatív tettet
mindenki, még elkövetője is azonos etikai
mérce. alapján ítéli meg, (Például J a g o és
III. Richárd tudja önmagáról,

hogy gazember.) Henrik király tudván
tudja, „mellékösvényen, görbe úton ' ' ,
mocskosan, mohó kézzel szerezte a trónt,
vagyis bűnökkel. És kimondja, „Ebből
viszály, vérontás lett naponta", s hogy
koronája „zaklatottan" ül fején. Sajnos,
Mentes József alakításából épp ez
hiányzik, önmaga bűnének és annak a
tudata, hogy önmaga is oka az országban
uralkodó zűrzavarnak. Mivel ez a
színjáték benső világának egyik igen
fontos része, okvetlenül meg kellene
mutatni. De jelentős lenne a mához szóló
kozlések szempontjából: a pozíció jogta-
lan, mocskos úton való megszerzése a
környezetben is felpiszkálja az ilyen
irányú törekvéseket; ott is eluralkodik a
„mindent lehet" elve.

Közismert, hogy Shakespeare Henry

hercegben - és az V. Henrik című drámá-
ban - nem a történetileg hiteles királyt,
hanem saját és kora uralkodóeszményét
írta meg. Elmondják róla, főként majd az
V. Henrikben, hogy Falstaff és kör-

nyezete révén milyen fontos tapasztala-
tokat szerzett az eszményi uralkodáshoz.
Számunkra Falstaff és társasága termé-
szetesen ismét nem az a kompánia, aki a
jó és igazságos királysághoz szükséges
tapasztalatokat szolgáltatja. Itt ismét a
pozícíóról lehet szó a mai néző számára.
Sőt, Falstaff esetében még nyilvánvalób-
ban, mint Henrikében. A kövér lovag
ugyanis nem kevésbé „trónbitorló", mint a
király. O egy társaság, egy kör trónbitorló
vezére. Nagyszájúságával, szellemességgel,
önbizalommal és öntúlértékeléssel, de
kétségkívül sugárzó, mindenkit hatása alá
vonó e g y é - niségével lesz a rablóbanda
vezére, noha erre mindezek ellenére
alkalmatlan. Akkor is trónbitorló tehát, ha
nincs hivatalos pozíciója, ha csak
társainak alkalmatlan „királya" , Hiszen
gyáva. A. társaság útonállásból, rabláshól
él., ő még felelőtlenül kölcsönvett
pénzekből; és mindannyian a herceg
potyalesői , Falstaff a gadshilli rabláskor
megfuta-

Shakespeare : IV. Henr i k (szegedi Ne mz e t i Színház) .
Hőgye Zsuzsanna (Sürge asszony) és Ki rál y Leven te ( F a l s t a f f )



modik; a katonatoborzáskor nem ő
veszteget, hanem más, de a pénzt ő vágja
zsebre. Alkalmatlan tehát még erre a
vezérségre is. Alkalmasságát azzal bizony-
gatja, hogy társait készteti rablásra,
csalásra, hazugságra; illetve, hogy távol-
létében Henry herceget is ócsárolja,
lebecsüli azért, hogy ezzel önmaga
nagyságát és jelentőségét növelje. Gyáva-
ságának és ócsárlásának leleplezésekor
pillanatok alatt képes szép, szellemes,
igaznak tűnő hazugságokat kieszelni. És
vajon nem ismerős-e mindannyiunknak a
mi életünkből is ez a maga-tartás? s még
az is, hogy a hitványságot sziporkázó
szellemesség, szavakban-gondolatokban
csillogó, de híg ötletgazdagság és sodró
„sváda" kíséri?

Király Levente alakítása Falstaffnak két
vonását hangsúlyozza. Vibráló szelle-
mességét, a vitákban-beszélgetésekben
való igen gyors reagálási képességét és
ezeken keresztül egyéniségének vonzó
aspektusát; valamint megöregedésének
realizálását. Ez utóbbit részint rezignált
bölcsességgel, részint enyhe öniróniával
jeleníti meg. Ezeknek a Falstaffban
kétségkívül meglévő tulajdonságoknak a
kiemelésével nem jut érvényre azonban a
lovag aljassága; aljassága társaihoz,
továbbá Sürge asszonyhoz és Lepedő
Dollyhoz, illetve aljassága Henry her-
ceghez, egyszóval mindenkihez. Az etikai
züllöttségből csak a sziporkázó
szellemesség maradt.

Shakespeare nagyon finom, de hatá-
rozott eszközzel teremti meg, hogy a
befogadóban felkeltődjön IV. Henrik és
Falstaff mint két trónbitorló közötti
asszociáció. Falstaff egy alkalommal IV.
Henriket játssza el Henry hercegnek,
amint a király-apa trónörökös-fiát leckéz-
teti és feddi tivornyázó életmódja és
társasága miatt. Az előadásban ez a jelenet
lényegében elsikkad, különös jelentés
nélkülivé válik. Falstaff még egy kispárnát
is a fejére tesz korona gyanánt; ám ez sem
teremti meg az asszociációt arra a jelenetre
sem, amely-ben Henry teszi a fejére apja
koronáját, még ennek életében.

Falstaff, mint a mű egyik főalakja,
nemcsak IV. Henrik király trónbitorlá-
sának a társadalom alsó szintjein való
megfelelője, hanem Henry hercegnek is ő
a kontrasztja. Erre a gadshilli rablás és a
shrewsburyi csata a bizonyíték.
Gadshillnél Falstaff és társai utasokat
rabolnak ki, de ezt követően Henry egyik
barátjával, ugyancsak útonállók-

nak álcázva magukat, elveszik Falstafftól
az imént rablott pénzt. Azért teszik, hogy
majd jót mulassanak azon, ahogyan
Falstaff később, nagyokat, de színesen
hazudva elmeséli az esetet. A lázadók
elleni csatában Henry kitűnően vizsgázik
harcra termettségből és bátorságból:
legyőzi a nagy hőst, a láza-dóvá lett
Percyt. És most Falstaff az, aki Henry
„zsákmányát" eltulajdonítja, méghozzá a
legaljasabb módon. A már halott Percybe
döf bele, hogy azt mondhassa, ő győzte le.
Itt a kettejük között lévő etikai,
vitézségbeli, alkalmasságbeli különbségek
azáltal is ki-emelődnek, hogy Henry a
tréfa kedvéért veszi el a rablott pénzt a
lovagtól - amit később a tulajdonosoknak
vissza-ad -, míg Falstaff Henry dicsőségét
akarja magának kisajátítani, teljesen
komolyan.

Sajnos, sem Király Levente Falstaff-
alakítása, sem a rendezés nem teremti meg
a két jelenet egymásra való asszociációját.
A gadshilli rablás gyors és futó jelenet a
majdnem teljesen sötét színpadon,
ahonnan jobbára csak a dulakodás hangjai
hallatszanak. A shrewsburyi csatában
Falstaff a nézőknek háttal állva döf a
halott Percybe, anélkül ennek a tettnek az
aljassága nyilván-valóvá lenne. Ezáltal a
két tett egyszerre megfordított és
kifordított jelentése a két jellemre
vonatkozóan nem válik világossá.

Falstaff egyéniségének egyértelműen
negatív vonásai akkor látszanak, amikor
Henry herceg elfoglalja a trónt. Azt hiszi,
most már szabad kezet kap mindenhez:
„Vegyük el csak bárkinek a lovát, hiszen
Anglia törvényei most tőlem függnek" -
mondja. Vagyis zsarnoki, végletesen
önkényeskedő hajlamok élnek benne.
Király Levente kamaszos lelkendezéssel
mutatja meg alakjának ezt a vonását. Így
nem váltják ki azt a hátborzongató
félelmet, amit az a lehetőség kelthet fel a
nézőben, hogy most már ez a teljesen
szétzüllött ember szabja a törvényeket.

Mindazonáltal mégis Király Levente
alakítása a legjobb az egész előadásban.
Érezhetően a kövér lovag szellemi fölé-
nyessége, sziporkázó ötletei, csattanós
válaszai révén az alak kedves humorát és
vonzó bumfordiságát kívánta hang-
súlyozni; valamint az öregedésből követ-
kező szomorú fájdalmát. Az előzőeket
szellemi könnyedséggel játssza el, az
utóbbiba öniróniát is vegyít. Ezáltal

egy kedves, szellemes, sőt kizárólag
vonzó Falstaffot állít elénk, akinek
galádságait, aljasságait, önkényuralmi
hajlamait éppoly könnyedén nézzük el,
mint ahogy megbocsátóan nevetünk
gyávaságán, ahogyan élvezzük szipor-
kázó, de világszemlélete erkölcstelen-
ségét megmutató szellemességeit és jó-
pofa hazugságait.

A felelősségteljes intellektualitás, az
etikai, sőt a teljes emberi rátermettség és
alkalmasság Henry hercegben teste-sül
meg. Hiába mulatozik Falstaff társa-
ságában, hiába vesz részt tetteikben,
egyéniségének valódi tartalmait szilár-
dan őrzi és megőrzi. Ehhez a karakterhez
hozzátartozik a kedélynek és a játé-
kosságnak a szeretete, de nem merül el
ezekben, mivel ott él benne az erkölcsi
felelősség. A gadshilli rablásban ő maga
nem vesz részt, csak Falstafftól szedi el
utóbb az eltulajdonított pénzt, amit aztán
visszaad a tulajdonosoknak. Nyilván van
hajlama a mulatozásra, nyilván vonzza
Falstaff csillogó szellemessége - melynél
egyáltalán nem halványabb az övé -, de
egyre inkább felismeri Sir John
züllöttségét, etikai nihilizmusát.
Gondolkodásának intellektuális felelős-
ségét jelzi még Percyhez való viszonya.
Elismeri hősiességét, jellemének - min-
den felfokozott indulatossága, ingerült-
sége ellenére - kiválóságát. A hozzá való
viszonyát nem szövi át sem trón-örökösi
mivoltából fakadható fensőbbség, sem
Percy katonai-bajvívói erényei miatti
kisebbrendűség-érzet. Felelősség-
teljességét azonban leginkább az jelzi,
hogy pontosan tudja, mi él benne, ki és
milyen ő maga valójában. Igen erős
intellektuális komolyság, önkontroll,
illúziók nélküli önismeret kell ahhoz,
hogy társadalmi helyzete és Falstaff
környezete révén ne alakuljanak ki benne
önmagáról hamis ítéletek, téves
hiedelmek.

Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy
Shakespeare a két részből álló mű elején
mondatja el vele monológját, amelyből a
befogadó megtudhatja, hogy egyáltalán
nem a léhaság szeretete uralja
természetét; sőt ezt is: némi taktika is van
abban, hogy Falstaffhoz csatlakozott. Ha
király lesz, megcáfolja a róla elterjedt
híreket, s ekkor ezáltal „értékesebb lesz
és szemre vonzóbb" erénye. Ennek a
monológnak a tartalmai rávetülnek a
későbbi eseményekre. Szirmai Péter a
színpadról kifelé mentében megállva
mondja el a monológot, mint-egy
mellékesen, amelynek tartalmai igy



nem kapnak kellő súlyt, és jelentései nem
élnek a további eseményekben.

Közismert, hogy a színész alkatának-
küllemének külön jelentése van a szín-
padon. Szirmai Péterben van férfiúi
vonzerő; alkatának külső aspektusai tehát
jól érvényesülhetnek Henry herceg
megformálásában. Az alakításból azonban
lényegileg hiányzik az intellektualitás, a
jövendő uralkodó tág, Falstaffénál jóval
átfogóbb látásmódjának a meg-
érzékeltetése, és ezzel együtt persze a
felelősségteljes intellektualitás. Utaltunk
rá, hogy a herceg szellemessége nem
kisebb Falstaffénál; ám ez Szirmai Péter
alakításában elhalványul, mintegy csak a
másokéra adott súlyosabb-komolyabb

vagyis nem könnyedén villanó --
replikákká módosul.

Nem vált kellően jelentéstelivé apjával-
királyával való utolsó jelenete sem. Azt
hiszi, IV. Henrik már meghalt, s koronáját
saját fejére teszi. Ekkor el-mondott
monológja az eszményi királyság
felelősségteljességének és egyben fiúi
tiszteletének-szeretetének remek meg-
nyilvánítása. Miután fején a koronával
kiment a színről, a király még egyszer
utoljára feleszmél, és realizálja, hogy fia
elvitte koronáját. A behívott főuraknak és
kisebb fiainak ebből eredő végtelen
keserűségét mondja el. A rövidesen
visszatérő Henryt is vádolja a korona idő
előtt történt ellopásával. Ám fia képes
meggyőzni, alaposan téved.

Mind a királynak, mind a hercegnek
ezekben a jelenetekben elhangzó szövegei
Shakespeare legmélyebb soraihoz
tartoznak. Életfelfogások, élethez való
viszonyok formálódnak itt meg, apa és fia,
király és trónjának örököse kapcsolatának
igen sok aspektusa szövődik itt össze. És
mindebből sajnos alig-alig valami jut
színészileg érvényre Mentes József és
Szirmai Péter alakításából. A jelenet
rendezőileg sem igazán meg-oldott. Nem
is annyira a térbeli elhelyezés miatt;
minden a jobb oldalon hátul történik, a
király nagy kereveten ül, vagy félig
fekszik, Henry pedig a színpad közepe felé
eső oldalán áll, illetve térdel. A korona
átvétele s az a színészi megoldás, ahogyan
bensőleg és fizikailag elveszi, éppúgy
jellegtelen, csak egyszerű esetként jelenik
meg, mint ahogy egyforma a különböző
benső tartalmak elmondásának,
megformálásának a módja is. Mentes
József alakításából pedig itt is hiányzik az
apa-király keserűsége, hogy fia még
életében vette

el a koronát tőle. Ebben az ő eddigi
sorsának leglényegesebb szálát emeli az
általánosítás szintjére az „ilyenek vagy-
tok, fiúk!" részben. Hiszen ő is csellel és
erővel vette el II. Richárdtól; és ez a tény
saját magába is beépítette a gyanút
mindenkivel szemben. Itt tehát annak a
jelentésnek is érvényre kellene jutnia,
miszerint a jogtalan, erkölcstelen tett
nemcsak a környezetet dúlhatja szét,

hanem a tett elkövetőjének a benső
világát is. A visszatérő Henry szavai
azonban megvilágítják neki a valós
helyzetet. A király ekkor döbben rá, hogy
mindeddig iszonyatosat tévedett fiát
illetően. Bekövetkezik az egyik leg-
nagyobb és leglényegesebb viszonyvál-
tozás: a haldoklót igen nagy öröm és
egyben szeretet tölti el fia iránt, és ez
színezi át azt a keserűséget, fájdalmat,
amellyel ,,utolsó ellehelt tanácsát" mond-
ja el. Ebben a részben szól arról, hogy
„mellékösvényen, görbe úton" szerezte
koronáját, ami éppen ezért „zaklatóan" ült
a fején. Az életsors, a halál előtti
megértés és megvilágosodás, a halálban

való megnyugvás - és még sok-sok más
tartalom - összetettségéből sajnos elég
kevés válik pregnánssá.

A másik nagy és jelentős viszony-
változást a királlyá lett Henry produkálja
Falstaffhoz. Egyszerre, környezete és a
kövér lovag számára teljesen váratlanul
megtagadja régi cimboráját. Szirmai Péter
nem Henry etikusságából, nem
felelősségteljes intellektualitásából és így
nem autonóm egyéniségéből hajtja végre
ezt a nagyon fontos viszonyváltozást,
hanem a királyi méltóság külsőséges,
mintegy reprezentatív funkciójából.

Az előadásnak azok a jelenetei a leg-
jobbak, amelyekben többen vannak a
színen, és amelyekben nem az alakok
bensőségének, gazdag, de differenciáltan
finom összetettségének kell meg-
nyilvánulnia. A rendezés kitűnően érzé-
kelteti a shrewsburyi csata előtti
feszültségteli várakozást, amelyet látszó-
lagos nyugalom burkol be. Ebben az
összetett tartalmakat árasztó légkörben
hangzik el Falstaff monológja, amelyben
ez az önző, csak önmagára gondoló cm-

Szirmai Péter, Jachinek Rudolf és Hőgye Zsuzsanna a IV. Henrikben (Hernádi Oszkár felvételei)



ber eljut addig, hogy a becsületnek még a
fogalmát is elvesse.

A legjobb jelenet mégis a Falstaff-
Pistol-Sürge asszony-Lepedő Dolly né-
gyes, amely eredetileg a II. részben
található. A Falstaff körüli nőknek és a
lovag hozzájuk való viszonyának kitűnő
rajzában a társadalom alsó szintjein el-
uralkodott szemléletet láthatjuk színé-
szileg, rendezőileg igen jó megoldások-
ban. A felszínen csipkedik egymást,
veszekszenek, mintegy szeretetet és a
másik vállalását mutató módon, de végül
mindenki abban azonos, hogy a másik
nem érdekli, hogy saját érdekeit kívánja
érvényesíteni. Ám Shakespeare még arra
is képes, hogy ebben a közegben
megmutassa, a Lepedő Dolly-féle nők-ben
mindig rejtőzik valami pozitív segí-
tőkészség és cinkosságvállalás. A jelenet
azért is kitűnő, mert Hőgye Zsuzsanna
Sürge asszonyának és Szabó Ildikó
Lepedő Dollyjának a színészi megfor-
málása a groteszk esztétikai minőségét
vegyíti az egész jelenetbe. És eme részlet
ezért a legjobb, hiszen ez a minőség 'a mi
életünk uralkodó esztétikai minősége is.
Külön szükséges megemlíteni, hogy a két
színésznő egyáltalán nem
„szokványkurvát" játszik a réges-régen
ismert sablonokkal. Falstaffhoz megértő-
veszekedő viszonyt formálnak meg; ám
mindezt a kissé alpári léhaságnak a gro-
teszkként való megjelenítésével.

Az előadás tehát a színészi alakítások
mélységében és összetettségében marad
alatta a shakespeare-i szöveg és világ
lehetőségeinek, és éppen egysíkúságuk
miatt. Hiszen Kőszegi Akos Percyje csak
„hővér", vagyis forrófejű; Walter Blunt
pedig hiú piperkőc Flórián Antal
megformálásában. Igazi benső erőt, el-
szántságot Bácskai János és Galkó Bence
jelenít meg, ám az ő szerepük itt meg-
lehetősen kurta.

Fel kell azonban figyelni Kovács
Zsoltra, aki Westmorelandet játszotta.
Alakításából erőteljesen áradt - alkata is
hozzájárul ehhez - az intellektualitás. IV.
Henrik odaadó, de nem talpnyaló
híveként állította elénk alakját, aki azon-
ban tüstént az új király híve lesz, kissé
túlbuzgó, de nem hízelgő módon. Vagy-
is ezt a viszonyváltozást igen jól, össze-
tetten, érzékileg pillanatok alatt felfog-
hatóan valósította meg.

Az említett megoldásmódok minémű-
sége miatt sajnos nem igazán, nem kel-
lően pregnánsan formálódott meg a mű
mához szóló közlése.

TAKÁCS ISTVÁN

Telitalálat és félreértés

Szegeden már vagy hét éve nélkülözik a
nagyszínházat, s különböző kompro-
misszumokra kényszerülnek emiatt. El-
sősorban a zenés játékok - operett, mu-
sical s a Szegeden igen lényeges opera -
szenvedik meg ezt az állapotot, hiszen ott
kell előadásokat tartaniuk (a volt
Szabadság moziban), ahol igazából már a
filmvetítéseknek sem volt ideális hely-
színe. Ebben a teremben s főleg ezen a
színpadon azok a technikai feltételek,
amelyek nélkül tisztességes színvonalú
zenés produkció nem képzelhető el,
csaknem teljesen hiányoznak. Ezért min-
den előadás, amit itt létrehoznak, részint
a kényszerű megalkuvások megszámlál-
hatatlan sorára szorítja az együttest,
részint olyan heroizmust jelent (és köve-
tel), ami, érthetően, azokból a művészi
energiákból is elkerülhetetlenül felemészt
nem is keveset, amelyek a produkció
rangos voltához feltétlenül szükségesek.

A megpróbáltatásoknak remélhetőleg
hamarosan végük szakad, hiszen az el-
képzelések szerint az 1986/87-es évad-
ban a szegedi társulat már visszaköltöz-
het a teljesen újjáépített nagyszínházba, s
ezzel megint a megfelelő körülmények.
közé kerülnek a zenés darabok is meg a
nagyobb személyzetű prózai művek is.
Ám addig is élni és dolgozni kell, s a
szegedi társulat lassú megerősödési fo-
lyamatát mi sem jellemzi jobban, mint
hogy ezekben a nehéz esztendőkben is
meg tudta tartani gárdája javát, sőt
erősíteni is tudott, ezen kívül pedig a
műsorpolitikájában is meg tudott való-
sítani olyan elképzeléseket, amelyek nem
csak a szinten tartást szolgálták, hanem -
a lehetőségekhez képest - már elő is
készítették a nagyszínház haszná-
latbavételével előálló új helyzetet. Ez az
előkészítés megfigyelhetőleg kétirányú
volt. Egyik felől igyekeztek olyan
közönségbázist is bevonni a színház lá-
togatóinak körébe, amelyet korábban
(ilyen v a g y olyan okok miatt) nélkülöz-
tek. Másfelől ezt azzal kívánták elérni,
hogy olyan műveket tűztek műsorra,
amelyek feltehetőleg vonzzák ezt a kö-
zönségréteget. (Ne beszéljünk általános-
ságokban: a színház arra az egyetemi-fő-

iskolás nézőcsoportra gondolt, amelyet
korábban nem nagyon lehetett becsábítani
az előadásokra.)

Ennek a tervszerű, de természetesen
lassú, több évadon át érvényesíthető és
érvényesülő folyamatnak voltak gyön-
gébb fázisai is. De az a része, amit néhány
zenés darab bemutatásával jeleztek, mára
lassacskán igazán programmá kerekedni
látszik. Arra gondoltak ugyanis, hogy
szerencsés lenne színre vinni azokat a
modern musicaleket, amelyek témájuknál
és zenei anyaguknál fogva erősen
érdekelhetik a megszerezni (meg-nyerni)
kívánt nézőket. Ennek a soro zatnak volt
az első bemutatója 1984-ben a J ó estét,
nyár, j ó l estét, szerelem, majd 1985-ben a
West Side Story. Azt nem mondhatjuk,
hogy e két előadás hibátlanra sikeredett,
de hogy az elképzelések
kibontakoztatásához szükség volt rájuk,
az biztos. És az is biztos, hogy nélkülük
nem lehetett volna a sorozat harmadik
bemutatójára gondolni, mert annak fel-
készülésre, nekifutásra volt szüksége.

Hair
Minden szempontból merész vállalkozás
ez. Azért is, mert az 1985 nyarán a Rock-
színházban bemutatott változat némiképp
megkérdőjelezte magát a művet is,
nevezetesen az 1968-as diáklázadásokhoz
és a vietnami háborúhoz kötődő monda-
nivalóinak aktualitását, azaz épp a mű ér-
vényességét. Sokan úgy vélték, a Hair
„lejátszott", mert kit érdekelnek ma már a
vietnami behívók meg a polgárpukkasz-
tás. A Hair újabb bemutatója ezért sem
minden kockázat nélküli. A másik nehéz-
ség abban mutatkozott, hogy ha mégis
színre viszik, s épp Szegeden, lesznek-e
hozzá megfelelő színészek s megfelelő
színpadi körülmények. Valamint: hogyan
lehet megoldani a zenei részeket
technikailag egy effajta műhöz szükséges
berendezéssel nem rendelkező
színházban. (A tavalyi West Side Story ez
irányú kedvezőtlen tapasztalatai nagyon is
közel voltak még.)

Szegeden ezeket a problémákat (és
még sok más dramaturgiai és technikai
nehézséget) úgy oldották meg, hogy
majdnem szó szerint megfordították a
felmerülő kérdéseket. Sándor János ren-
dező, meghívott koreográfusként Tóth
Sándor, a Pécsi Balett igazgatója, Görgey
Gábor dramaturg és a zenei vezető, Nagy
Imre, abból indultak ki, hogy a Hair
1968-as eredeti „céltáblái" ma már
valóban nem jelentenek tényleges cél-
pontokat. De a darab szelleme, gondo-
latainak fő iránya átvihető a mára. Nem


