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f JL színésznők az erkölcsi emberi kell először is a színpadon 

*J‘s bem utatni.
5 A z cgyéhi hozza b e  m agával,  am int a költő adja,
1 m ikor szerepében  a sz ínpadra  lép, nem csupán a maszkot 

ős öltözetet, valam int az egyén  m ellékes sa já tságainak 
fitogtatásait .  Ez az alap, m elyről a költő  tá rg y á t  és eszményét 
megérzékitve, fölépiti a müvet. Minden ízében következetes  
hűséggel h a lad v a  a cél felé, h a  é r te lm e és ihletsége m ellett 
kiviteli crirecl is bir, ak k o r  a  fönt je lzett  a lapon  bizonyosan 
harm onikus m üegészet fog alkotni és nem szorul külső fogá
sokra  a puszta  ha tás  kedvéért .

M inden más, a mi m ég  szám ta lan  van az érzékitő  m űvé
szetben, m int például szenvedély , véra lka t,  faji sajátosság k ife 
jezése, stb., a mű folyom ánya, eleme, közvetítője csak, m elyek  
a helyze tekben , a le lk iá llapotok  v ivódásaiban je len tkeznek , és 
ped ig  a m aguk  helyein, sem előbb, sem u tóbb , hanem  a m ikor 
a költő  festi az ado tt  szóval és le lk iállapottal.

Először is lá tnunk kell  és m egism ernünk  a t rag éd ia  
erkölcsi em berét,  az egyén t,  ho g y  ki és mi ő vo ltaképen , a 
k inek sorsa, é lete  a trag ik u m b an  elvesz a  nézők előtt. A  jellem 
ez, m elye t először is m ár az első je lenésben  elő kell állitani. 
A több i mind csak elösegitője a következm énynek , s mint 
ilyen jöhet csupán fölszinre, a ny ilvánulásra ,

A  színésznek csakis a költő tá rgyához  való hűséggel 
szabad m ég  a mű hézagain  is — ha ugyan  volnának — jav í
tani;  de hogy  ott, a hol a  kö ltő  világosan kifejezi eszményét, 
e lvegyen, v agy  hozzá adjon valam it ak á r  szóval, a k á r  játékbeli 
kifejezessél, az m ár ham isítás  és igy  bűn a szinésztöl. Még 
n ag y o b b  bűn, ha  a költő t  a fokozatokra ta r to t t  nyilvánulá- 
sokban, a processzusok lélek tan i kifejezéseiben csupa ötletből,
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csupa csillogásból megelzi és a következményt elösegitö

elemet megteszi célnak, alapnak. Rósz drámaíró volna az, a

ki ellegezné a processzusok eszközeit. Csak komédiás az, a

ki ily eszközöket ellegez a költ rovására, mikor még nincs

is processzus.

Shakspere bizonyára Othello tragédiájában sem volt ily

rósz drámaíró ; sajnos, hogy akadnak komédiások, a kik oko-

sabbak akarnak lenni Shakspere-nél, de még sajnosabb, hogy
találkoznak oly kritikusok is, a kik a komédiás Othellók nem
helyén való ellegeit, ötleteit és csillogó fogásait még Shaks-

pere rovására is cseng pénz gyanánt veszik. Igaz, hogy
különösen Shakspere-nél, épp ugy kellene az oly kritikusnak

is, a ki már tisztában van az esztétikai tudással, nem csak

ismerni a müvet, melynek eladásáról kritikát ir, hanem
búvárkodni is benne és többször eladva látni, még pedig

elejétl végig. Csak igy volna értelmes és hasznos kritika.

Szokás azt mondani, hogy ez a szinész ilycn^ amaz meg
olyan fölfogással alakította ugyanazon szerepet.

Gyönge iró rósz müvében talán megengedhet ez, de

vShakspere-nél teljesen ki van zárva ! A nagy lélekbúvár alko-

tásait nem lehet különböz fölfogásokkal játszani. Oly dombo-

rúan tömörek, igazak és napfényvilágosak az alkotásai, hogy

tökéletesen csakis egy fölfogással érzékithetök meg, t. i. a

Shakspere fölfogásával, melyet lángszellemével oly él voná-

sokban megirt ! O Othellóban is csak egy és nem többfelé

Othellót irt, mint Richárdot, stb. Lehet, hogy a különböz
fölfogásokkal különböz jeles színészek alkothatnak kitn
részeket, melyek a költ fölfogásával azonosak, de mint müegé-

szet csakis egy, a Shakspere fölfogása szerint lehet meg-

alkotni. Ehhez természeteseri oly lángszellem, oly lélekbúvár

és oly kiviteli képességgel biró szinész kell, mint maga Shaks-

pere drámaköltnek volt, s az volna a valódi Shakspere-alkotó

mvész !

Volt-e ilyen valaha és lesz-e, ki tudja ? ! Hogy nincs, azt

látjuk, tudjuk.

En annyi Shakspere-i nagy alkotó színészt láttam már és

mindeniknél oda lyukadtam ki, hogy a kettbl válnék egy

igazi Shakspere alkotó mvész, természetesen ekkor is csak

egyik-másik vShakspere-i szerepben. Ilyen az a különböz föl-

fogás szerint való játszás.
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l )c (.sutabl) ;i/ :i koltü ri)v;'is;ira lorlcnti tíUilcj^tizt-s, hamis

pénz szórás, a kájjráztató fogások, A kik \\yy tt;s/.nt;k, azoknak

nem t'lég Shakspere, ök többet akarnak s ij^y váhiak csillo

v;óvá a ii/íugcsz alkotása helyett. Vagy nem értik Shaksperet,

a mi bizony egy egész életen át való munkát ad csak «;gy

szerep folytonos játszásában is, és a gondolkozásban oly (dm<;-

lyedést, ln)gy nem csoda, ha inkább a kritikusokhoz és k<")zr»ti

séghez ig'yekeznek közeliteni és nem Shakspere-hez.

Ez könnyebb és hálásabb, — egy^jár. cifrával, néhány

Jyacskarin^gal hatásos is ; olyan (jIcsó dicsöeég, olyan fiLpüénzfín

V ásáF*4t^ JoiUi^-bigleVe

.

Közönség, kritikus^ szinész nem tölthetvén úgyszólván

lígy egész életet Shakspere mélységeinek és magas szárnya

lásainak megértésére, természetes tehát, hogy Shakspere-töl

távol maradva, egymáshoz közelednek és ez álláspont körze-

tében mozogva, ennek játszik a szinész, hogy — mint monilani

s/okták — minél inkább érvényesítse magát.

De vájjon érvényesiti -e igy magát, kivált a Shakspere -i

alkotásokban, ha Shakspere eszményétl a felületes néz- és

a kritikushoz száll le s nem Shakspere-hez emelkedik föl, talán

amazokat is magával vivén?

Hizonyára nem érvényesiti magát, és pedig nem azon

kevesek eltt, a kik az elad*') müvészszel együtt akár mint

krilikusok, akár mint közönség Shakspere müveiben és alko-

tásaiban elmélyedve, ezeket teljesen fölfogják, érzik és mindt'n

i/ében, ugy müegészében is ismerik.

Habár kevesek is az ilyenek, de mégis ezeknek kell

játszani, ezekhez kell emelkedni, mert ez vezet Shakspere; -he/,

is, meg a mvészeti öncélhcz, melyek eltt minden más tekin-

tetnek, mint alárendelt dolognak, el kell enyészni.

Sajnos, hogy még oly nagy alkotók is, mint Salvini, a

mvészeti öncélt alárendelik a melléktekinteteknek, a nagyobb
hatásnak, nehogy ez kisebb lévén, kevesebb közönséget és

igy kevesebb pénzt is hozzon, melybl, ugy látszik, sohíi sem

elég a sok se, amennyivel pedig e nagy mvészek már birnak.

A megbotránkozás égette magát emlékembe, mikor liécs-

ben Salvinit két hétig csodáltam és Othello meg Hamlet egyik-

másik jelenését lélektanilag fölboncolva, kiviteli módját kifogá-

soltam és Salvini azt, válaszolta, hogy : „így az elleniét clcsclih^

Jiatásosabb a szc'na is."



Othello ama jelenetérl volt szó, mikor harci emlékeitl

nem drámailag, de egészen siránkozva búcsúzik el, és mijidm

átmenet nélkül, erre közvetlenül egy ugrással, a legmértékte-

lenebb dühvel ragadja meg Jágot.

A másik jelenet Hamletben a színjáték eladása volt, a

mit kifogásoltam ; az a magát nyilván eláruló kifejezés, melyei

a földön csuszkáit s a királyt leste, majd az a bvészkedés,

melyei a kéziratcsomót (vörös papirok !) szétszórta feje fölött

hogy a közönség közé is repüljön belle, mint a szemfény-

veszt a kártyákkal míveli. Ugyanígy a vivás alatti hatásra

számított fogások, melyekkel Hamlet hamarább elárulja, mint

kellene, de st szabad is volna, hogy a csak éppen most vele

kibékül Laertes áruló, csaló, mert trének hegye mérgezett,

a mire így Hamletnek nem volna szabad öntudatosan oly

szándékkal folytatni a vívást, hogy ugyanazon vítrrel — lábát

rátéve, a magáét oda kínálva — megsebezze Laertest, mert

ez a vítr a párbajjátékban Shakspere szerint a fátum, Laertes

nemezise, és a két ifjú a viaskodás hevében elejtvén, tudtán

kívül cseréli föl ; Laertes is sebet kapván, mint részese az

ámításnak bnhdik, de csak ekkor tudja, hogy a mérgezett

hegy tr Hamlet kezébe került, külömben a Salvini játéka

szerint elbb megtudván, bizonyára annál kevésbé folytatná

a vívást, mert a cél, a király akarata el van érve az által,

hogy (amint Salvini kifejezi) a tr megsebezte és égeti Ham-
letet s így Laertes biztos benne, hogy halálos a döfés.

Laertes szintén halállal fizetvén az árulást, lélektani igazság,

hogy Hamletnek ekkor megmondja a gazságot s leálarcozza

a királyt. Hamlet szenvedleges lénye végre igy egy tényt

kapván, egyszerre cselekvvé lesz és leszúrja a királyt. Ha
már elbb, mint Laertes kimondja, a Hamletet játszó észre-

véteti, st oly hosszadalmas attitdökkel kifejezi, hogy Laertes

tre mérgezett vagy gombnélkl való, tehát csalás van a

dologban, akkor bizony tudni fogja, tudnia kell Hamletnek,

hogy a csalfa játék a királytól származik, a ki menekülni

akar Hamlettl, hisz azért küldi Angliába, hogy tegyék el

láb alól, a mit Hamlet is megtudott. De ha a megsebesü-

lésnél Hamlet Salvini szerint tenne, akkor bizonyosan vagy

nem folytatja a harcot, hanem megteszi, a mit késbb cselek-

szik, vagy ha pedig Salvini kifejezései nem a mérgezett hegy
vítörre, hanem a Laertes vítörének csak a gombhiányára
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vonatkoznának, (mint egy kritikus elég luicsán gondolta, de

Salvini nem igy g-ondolja, hanem egyenesen a mérgezett trre

célozva, mely rögtöni hatású és rögtön éget, a mit Salvini

szintén kifejez) — mondom, ha a tör gombjára gondolna, akkor

egy másik, egx gombbal ellátott vítört kérne el, ha már

folytatni akarná a vívást, a mi ez esetben abszurdum. így,

amint ezt a jelenést Salvini eladja, még gonoszt is csinál

Hamletbl a tragédia végén, a mit Shakspere legkevésbé

gondolt, mert ez esetben szókkal festette volna, mint a hogy

mindenütt ezt teszi, a hol akció van, habár külön instrukciókat

nem is ir el. Hamletnek ilyen gonoszszá való tevése

Shakspere ti is hiba volna, s a ki igy tesz, az Shakspere-t

sérti meg.

E két kis példából is látható, hogy a müegész megal-

kotásában Shakspere hez nem vezet több ut, mint Rómába,

csupán egy, — a Shakspere útja!

Igaz, hogy ez az ut csupa sziklás, csupa tövis, háborgó

hullámos, melyen nem egykönnyen lehet eljutni ama fény-

toronyba, melynek biztos révében Shakspere világit a tikkadt

vándornak, hogy éget szomját kioltsa. Valóban tengereket

és az egész földet bevilágitó szellem ö, napfény, mely suga-

raival termeszt; örökvalóság, mint a mindig megújuló élet, —
a sötétség eloszlatója. — A hol ö van, oit nincs homály, nin-

csen éjszaka!

Hogy a tömegek még ma sem értik, kedvelik és csodálják,

talán azért van, mert müveiben teremt szelleme talán túlsá-

gosan is lelkiismeretes volt.

Indokolásai, bölcseletei, elmerengései, költi szép ellen-

tétei, vonatkozásai Othellóban is annyira halmozottak, hogy

néhol egész jelenéseket irt, melyek bár érdekesek és fölötte

szépek, de a tragédiát nem viszik elbbre s a melyek csodá-

latosan ismétléseknek tnnek föl. Tragédiáinak ökonómiájában

is pazar volt, sok processzust megakasztott, hogy újra meg újra

megokolja cselekvényeit.

Szinpada könnyvé tette ezt neki, kora, közönsége, mely

nem figyelt, nem is nézte (kivéve a karzat közönségét) végig

müveit — szükségessé ; ezért kezdi némely tragédiájában ujb<'»l

és ismételve is az indokolásokat, hogy a folytonosságból kizök

kent, vagy az eladás alatt váltó:: j és figyelmetlen közönséget

ismét meg ismét tárgyához vezesse, eszményéhez fzze.
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A színmvészet bÖlcsö-életében talán igy kellett. Ma,

ugy a tökéletesebb színpadok, (bár ezek ma is primitívek,

szemben a kornak minden terén való haladásával) mint a már
szinhá/járatos mívelt nézk szempontjából ezeket a mindunta-

lani megükolásokat, bölcseleteket, stb. szcenikaílag kevesbíteni

kellene, természetesen a mü értelmetlen megcsonkítása nélkül,

és amint nem véve el a szükségest, épp ugy semmit sem is

adván hozzá.

Ha ezt hivatott kezek jól megtudnák cselekedni, inkább

volna a Shakspere-i mvekre még gyönge eladókkal is

közönség és inkább elterjedne Shakspere bibliája.

Ily ökonomikus szceneriával Shakspere-nek müvei egé-

szökben is oly tömörek volnának, mint a mily tömörekké tette

szerep-alkotásait.

Újra mondom, hogy csak a megokolások és reflexiók

ismétléseiben, melyek sem a fokozatra, sem a processzusok

folytonosságára nem szükségesek, de st ezeket haladásukban

megakasztják, — volna szabad ily szcenikai rövidítéseket tenni

és csupán a színpadon.

A könyvben nem, mert ugy látszik, hogy még a fölös-

leges motiválások mellett sem érti meg Shakspere-t az eladó
színész, sok kritikus sem, a közönség pedig nem olvassa, s ha

igen is, nem kívánható, hogy gondolkozzék fölötte, s bár elmé-

lyedve ha gondolkoznék is, ki tudja, rájönne-e amaz ig-azsá-

gokra és lélektani problémákra, melyeket Shakspere fejteget

és a melyeket a színésznek híven megkellene érzékíteni ? !

Ehhez több oldalú ismeret kell, melyet még Shakspere

kedvéért sem fog bizonyára a közönség megszerezni, bár

megérdemelné a dolog ; de nincs is szükség rá, mert ez a

színész és kritikus dolga, ezeknek kell ezt híven tolmácsolva

megértetni.

De ugyan várható-e az olyan eladó színésztl a költ
iránt való hség, a Shakspere-hez való ragaszkodás az alkotás

bensöségében, mikor ebben is Shakspere fölé helyezvén ma-

gukat, önálló müteremtkké teszik meg magukat, a költ
teremt erejét elvitatni akarván ? !

Pedig dráina-köllö * cs iiiiivcsz csak cgyiUtcsen teremt,

kiilöji nem.

A teremt er a kettben összesítve válik egészszé,

egygyé, s ez által nyilvánul, csak igy és ebben érvényesül.



A dráma költészet ús elöaiK* niüvrb/clbL-n is áll a uuittr-

iiuitikai lótel, a meg'dönthetetlen ig-azsáy, hogy a zérus eij^y-

inagábíin semmi és csakis a számok hozzáadásával kaj) •'•rtel-

met, alakot, jelentséget.

lijfy az eladó mvészetben a költ és szinész külTin külön

csak nulla, a kett együtt pedig számot, fogalmat, érvényesül

kifejezést nyer s teremtvé, létezvé válik.

Az olyan eladó mvész tehát, a ki a kölltl kültin

válva akarna teremteni, hiábavaló dolgot nnvel, azaz zérust

pingál csak, ha uii'g itgy megtapsolják és kidicsérik is a

nulláért, melyet a tárgyilagosan boncoló és elemez kritika

nem válthat föl jó pénzre.

llj^en külön teremteni akaró eladók aztán még a küls-

ségekben is hütelenck a költ által fölvett tárgy korához,

szokásaihoz, stiljéhez, melyeket tetszés szerint elbbre, hátrább

meg képzelhetetlen idkbe tesznek át ; koturnus helyett mintegy

papucsot húznak, a tógát, a lovagöltönyt, stb. frakkal cserélik

föl, a tiszta pátoszt, melyei a tragédia embere az indulatok

és szenvedélyek szélesebb, magasabb és mélyebb hullám-

veréseit festi, köznapias, középfajú színmüvek-, vígjátéki

cseveg nyelvre és szólásmódra változtatják,xa mi által lépten-

nyomon diszharmonikussá teszik az egész müvet.

Mily helytelen- például és mennyire komédiásos c")lti')z-

ködés Othellóban törökös, arabus jelmezt ölteni föl !

Hegyes orrú paszományos bársony papucsot, cifrán

kisujtásozott kamáslival a lábakon, ide-oda lityeg túrós zacskó-

féle fenek b bugyogót, kipitykézett vörös atlasz mellényt,

kurtára vágott ketts ujjú lobogós zekét, vörös bársony (!)

nagy burnuszt, görbe kardot, vörös fezt vagy fejedelmi korona-

féle csillogó föveget !

Talma — pedig Franciaországban ö hozta be a jelmezt

a színpadra— (jthellot nem bujtatta il)'en komédiásos öltözetbe,

mint ezt az' opera után a tragédiákban is teszik az Othello

játszók, még az oly nagyok is, mint Salvini, kirl ez a furcsa

arabus kosztüm ugy lerítt.

Talma a velenóei köztársaság rokokó egyenruhájába

öltözött, mely az akkori francia hadsereg kabátjaihoz volt

hasonló. így öltözött Dessoir is Othellóban.

Furcsa is, hogy a velencei hadsereg fvezére nem az

állam uniformisába, hanem arabus, törökös kosztümbe öltözzék.
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éppen a törökök ellen való harcban és éppen Othellóbari; ki bár

fejedelmi vér volt, elvetette magából és magától, a mi benne

és rajta török vagy arabus volt, áttért az állam vallására, az állam

kebelébe, civilizációjába, s hogy egészen hü és méltó tagjává

lön a müveit államnak, bizonyltja az, hogy ez a hatalmas

állam a legfbb tisztséggel s a legnagyobb bizalommal

ruházta föl.

De Othello törökössége, arabussága ellen az a mély

gylölet és utálat is bizonyít, melyet a tragédia végén már
a halál karjában ily szókkal fejez ki:

— — S tegyétek még utána;

Hogy Alepoban egykor egy cudar-

Kontyos török vert egy velenceit,

S Velencét káromolta, — a körül

Metélt kutyát torkon ragadtam és

Leszúrtam — igy!"

A ki igy beszél és tesz, az bizony nem fog a gylölt, a

gúnyolt népfaj ruhájába öltözni, 7nég ha meg is engedte volna

ezt a harci körülmeny és az állam.

Az ilyen különcködések eltürhetök az operában, mely
komédia csak és nem mvészet, legjobb esetben mesterség,

melyei a természet adományát kicsiszolva, az ember állati

ösztönére hat, mint az orpheuszi rege is bizonyltja.

Az operában minden szabad, minden mehet, csak énekeljen

az eladó. Haldokolva félóráig is elénekelhet a földön fetrengve,

szövege egy-két szó és ezen eldúdol végtelen ismétlésekkel,

még pedig együttesen is ezt fújva, örökké ezt repetáivá, mert

a hangjegyek minden egyéb más fölött állanak.

A tragédiának igen szép paródiája az opera, — semmi egyéb.

Ebben tehát nem visszatetsz Othello képtelen és nevet-

séges bugyogós, arabus öltözködése.

A tragédiában szemet szúr, helytelen is, mint Rossi

szürke dominóba való öltözködése Learben, az átok után, a

pusztában, a viharban, mintha bizony Lear lelki állapota e

jelenetben ilyent megengedne ; aztán honnan is venné ezt az

es ellen való habitust Lear, mikor Shakspere azt mondja
(jloster ajakával, hogy messze tájon nincs egy kunyhó, egy
bokor, mely födelet adna a kizárt háborgó lelk királynak?

És miért öltöznék át Lear, mikor magát bedobja a viharba i>



imlulati'iban nem eszmél másra, csupán fájdalmaira, hálátlan

leányaira s vitába elegyedik az elemekkel? Hisz ugy fut a

széllel versenyre kelve, hogy a bolond és Kent alig birják

utói érni. Talán bizony (Rossi szerint) az oly lelkiállapotban

háborgó j.ear, mieltt a pusztába, a viharba futna, <'gy kicsit

meggondolja magát, hogy mégis praktikusabb lesz, valahonnan

(a ruhatárból) egy esö elleni csurapét ölteni magára s csak

ezután, csak ebben útnak indulni szép lassan az esö-, szél-,

vihar- és sárban, neki fogni az átkozódáshoz, azaz a komédiá-

záshoz, mert valóban nem is egyéb az efféle.

Lehetetlen, hogy az olyan eladó, a ki igy tesz, behatóan

foglalkozott volna Shakspere Learjével.

Nem lehet és nem is szabad tehát azt mondani, hogy az

öltözködés mellékes dolog az eladó mvészetben ; semmi

sem mellékes, amit a költ tárgyában fölvett, hogy eszmé-

nyét megtestesítse. Csakhogy az eszközöket, a módot még a

külsségekben is összehangzóvá kell tenni a bensvel és csu-

pán a maguk helyein jól, hiven alkalmazni.

Hség a költhöz, a kivel együtt teremt az alkotó mvész!
Ez a jelszó ! Ez a kötelez ! Az ilyen házasság a legszebb

és legtermékenyitöbb szövetség. Oly szentség ez, mely alól

senki és semmi sem oldhatja föl a szinészt.

Epp ezért htlennek tartom és hamisítónak az oly eladó

mvészt, a ki a költt megértve, mégis ellene tesz, hogy

magát eltérbe tolva a költt eltakarja.

Milyen csodabogár-alkotások aztán ezek ? Ne adj isten

ilyeneket

!

Közönség, némely felületes kritikus is tapsol, riadalmat

csap a büvészkednek, mert meg kell adni, ügyesen csinálta

a maga dolgát, de csak a magáét és nem a költét is.

Milyen csupasz, mezítelen igy a színész maga-magában,

a költ nélkül, — mint Learben a szegény Tamás!

Egy a költ által föl nem szerelt villás állat ! Ennyi és

nem többi

Adhatnak-e az ilyenek müegészet? Nem! Ks a szemfény-

veszt káprázolatban a föKiletesség mégis rámondja, hogy

müegészet alkotott az illet színész

!

Salvíni ha belé is esik egy-két helyen e hibába, az

nagy mvészete máshol kicsiszolja a csorbát, kiegyengeti a
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költtl eltér részek által támadt hézagot és nagy bravuurral

megközeliti a müegészet.

Ila Shaksi^ere tragédiáiban is oly egyönteten alkotna,

mint Ingomár és Corradoban, akkor ö volna^ az tzrfd-izre

Shakspere-alkotó mvész !

Salvini nagysága az elbeszél mvészetben kulminál,

mint Rossinál a szemfényveszt fogások, a realizmusníik túl-

hajtott durvája és az ügyes komédiázíis, mint Learben, s a

kibl — mert vén ember — egy olyan reszket aggot csinál,

mintha csak Szigligeti kedélyesked nagyapójáról vette volna

a mintát. XI. Líijosban pedig fdolognak és legfontosabbnak

azt tartotta, hogy keze fejét kék erekkel bemázgálta, s hogy

látcs nélkül is meglássák, föláldozta inkább gömböly gesz-

tikulációját is, és kellett — nem kellett bár, a kék erekre

pingált kezeket folyton elre nyújtva mutogatta.

Es akadt egy fiatal esztétikus, a ki könyvében ezt mint

geniális rt//.'<y/<:ú/ (!) és lényeges "dolgot emelte ki Rossi játéká-

ban ! Ez a kézmaszkirozás uj csodabogár a szinmüvészetben

és a fiatal esztétikus azt mondja, hogy Rossi ezzel XI. Lajos

nemesi kékvérét ecsetelte, pedig ha jó látcsvön nézte volna,

a kék vérerek oda pingálása mellett azt födözhette volna fc>],

hogy bujakór-bibircsókok azok, melyei Rossi XI. Lajos beteg-

ségét külsleg mázolja, mint diszkrétebben és nem ily un(lorit(>

Ízléstelenséggel a bécsi várszinház nagy mvésze Löwe Ili.

Rikhárdban IIL Eduárd király bujasenyvi kóros állapotát

kihulladozó hajjal és szakállal jelezte.

Azok a kék erekre festett kezek csak kuriozumképen

hatottak s az untalan való mutogatása a kezeknek zavarta és

szögletessé tette a különben érdekes, de íizért nem mvészi

játékot, mert Rossi mvészete az érdekességben mindig elvesz.

Ilyen Othellója is! Érdekes, de nem hü a költhöz! A
k(")lt neki — mindegy ha Shakspere is — csak szövegíró,

mint a zeneszerznek az opera-libretto.

És hány ilyen mvész van, a ki igy tesz még Shakspere

napfényvilágosságu alkotásaiban is ? !

Othellóban mindjárt az els jelenetben már a ft)rróvérü

mórt mutatják be a faji sajátossággal, holott ez csak elem a

célra Othellóban is és a cselekvények folyamában nyilvánul.

A mig nincs ok reá és nincsen lelki vivódás, ugyan mir^



való volna a forróvórüsójr-et mutojjj-atni a/ epfy(''n, a/, orkölcsi

t'mber, a jellem exponálása helyett ?

Azért talán, hoiry azt csillojrtas.sák ki elször is, hoi^-y

inie, ilyen meg- olyan véralkatú ember va.ufyok, liát féljetek

tlem, mert ha eng-emet föl incfereitek, akkor én bsz vadállat-

ként rugók, harapok, gyilkolok, fojtogatok, mert véralkatom
ban ez rejlik, ez lappang.

Ha ez igy volna jól és helyes, a költÖ bizonyosan szókat

is adna erre, különösen Shakspere, a ki oly pazaron szórja

mveiben a legcsekélyebb helyzetek és állapotok megokolá-

sait is. Othellot megtette mórnak, hogy a tragédia cselekmé-

nyeit és katasztrófáját valószinübbé tegye, de még inkái )1>

azért, hogy Dezdemona tragikuma igazolva legyen az erkölcsi

világrend és természet törvényével való szembeszállás és

ellentét miatt; külömben csak ártatlan áldozat volna, ha

Othello — amint egy martiri drámában lehetne is — szintén

hövérü olasz és fehér ember volna, mint valahol olvastam is,

hogy egy velencei nobili megdöbbent esetérl irta a gyászos

tragédiát, „t'c/ a bús törfcncfct'-^, mint Shakspere maga is mondj.i

r.odovicó ajakával a tragédia befejezésében.

Hogy Othello forró vér, azt külsleg az ö mórsága.

.ircszine elég világosan mutatja szó és indulatoskodási hány
kolódás nélkül is ; a föllépésekor tehát nincs erre szükség,

mert ok sincsen reá, hogy miért mutogassa elre, a költt

megelzve, a költt eszményében megrontva, mikor ennek a

forróvérüségnek a mutatását, jelzését a költ a maga helyén,

rugónak alkalmazza a tragédia fokozataiban, a kapcsolatosan

összefügg folytonosságban, oly helyzetekbén és akkor, midn
ezek helyén vannak, midn okszerek és a mikor már ott áll

a tragédia kész embere, a kit sorsa, faji és más sajátos gyön-

geségei, katasztrófába döntenek.

Ha ellegezve mutogatja ezeket a szinész, akkor mivel,

mi által mozgatna és fejlesztené bensleg tovább az esemé-

nyeket, mi szülné a természetes helyzeteket a tragédiában és

mi vinné a véghez a müvet, a következményt, a megsemmi-
sülést ? ! A mese szövése erre még neyii elég magában! Az elle-

gesen és nem a maguk helyein alkalmazott kifejezéseknek

untalan való megismétléseivel talán, melyek elbb-utóbb és

i<l«'ji 'korán egyhangúvá, lapossá tennék az alkotást ? Ez által
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a folytonosság, a fokozatok és minden lelkiállapotbeli vívódás

a vizbe irott volna csak.

így a tragédia embere hamar elkészül az egész tragé-

diával és a költnél korábban végez vele — barbár mcklon,

esztetikátlanul, a természetesség szép látszata nélkül — néhány

bakugrással.

De ellentmondó is és homályt vet a jellemre az ily

helyén kivül való fitogtatása a vérmérsékletnek, mintha nem
közvetitö volna csak a többi gyöngeségekkel, hanem alap, és

mintha a véralkat döntené el a tételt és nem a lélek, nem az

erkölcsi ember

!

Hogy Diily módon, ehhez csak hozzá járul a forró vagy

langyos vér és más sajátosságok, gyengeségek, melyek az

eszmény megtestesitésének elsegít eszközei csupán és

nem maga az alkotás, mely minden tekintetben csak lelki-

íUlapotbelí lehet, erkölcsi és egyéni tulajdonság, nem pedig

fizíkumbeli sajátosságok, melyek nem általános emberiek;

pedig a dráma költészet tárgya, eszménye az általános emberit

a lélekben és nem a véralkatban tükrözteti el egyes kima-

gasló jellemekkel, tekintet nélkül a külön fajzatokra és ezek-

nek sajátosságaira.

Othello minden hövérüsége mellett sem vetkzik ki az

erkölcsi emberbl ; ha h vére volna a fdolog, nem kívánna

Jágotól, Desdemonától oly sok bizonyítékot, mikor a köriilmé-

nyck is ^dgo melleff cs Desdcnioyia ellen bizonyítanak. Csakhamar

végezne ezekkel az véralkata.

Az erkölcsi embernek lelkiállapotbeli átváltozása, meg-

semmisülése áll be elször, ezt a harcot küzdi át, hogy a

többi sajátosságok rugóival, de nem mozgató erejével, a katasz-

trófát megcsinálja és maga is ebbe dljön.

Othello nem olyan rabja faji vérmérsékletének, hogy
mindjárt az els föllépésénél ezt mutogassa, mikor erre

Shakspere sem szót, sem okot, sem helyzetet nem adott.

vShakspere Othellóban jellemet és nem vérmérsékletet

vitt a színpadra, ez nem volna s nem lehetne tárgy, eszmény
egy tragédiára, még kicsiny drámaköltönél sem.

Othello egy derék, komoly, jellemes férfiú ; becsületessé-

gében, jóságában, emberszeretetében az általános emberi, az

öserény van és oly nagy mértékben, hogy naiv és oly tiszta,

mint az sember gyermekkorában.
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Ig-y állítja öt elö vShaksporo, tehát erkölcsi, lelki tulaj-

donaival, mint a ho.tcy l^^^^l i"^ ^ tragédiákban és himtí fizikai

sajátossátíaiban, mint a hoi^y némely Othellók teszik a hvé-
ruijködés produkálásával, melynek ellent mond minden sz(') és

a helyzet is.

A néz zavarba jö, mikor szemével az ilyen forróvérü-

séq-et fitOQftató Othellók ok nélkül való csodálatos mozdulatait,

idecfes rángatódzásait látja, füleivel pedig a méltóságos, nyu-

godt lélek és állapot fest szavait hallja !

íme, hogy meg van hamisitva igy és megrontva vShaks-

pere, valamint tragédiájának alapja és harmóniája is !

Az erkölcsi ember, az egyén, a jellem eltnik Jiidr az

els jelenetben^ s a néz eltt a fizikai báb-ember áll, a hövé-

rüsködö szinész.

Shakspere mehet koldulni a pszihologiával, elvégzi

helyette a magát föltoló szinész — a fizikával.

-^G^^

í^hakspere a némely szinész által ok nélkül is hvérüs-

c-^ködéssel fitogtatott Othellot igy lépteti föl elször is

a szinre .

Jago föl akarja izgatni Brabantio ellen és igy szól

:

„— — — — ugy berzenkcdcU

S nagyságod ellen olyan kihívó,

Goromba szókkal élt, hogy a mi kis

Jóság lakik szivemben, már alig

Trhettem el — — — — — —
Othello erre csöndességgel igy felel :

,
Hadd fiijjii ki

Dühéi /'

És ily méltóságos nyugalommal folytatja tovább is, ebbl
akkor sem esvén ki, mikor Brabantio nyiltan és az utcán szit-

kozódva rátör és kisérete meg Brabantio emberei kardot

vonva egymásra támadnak.

A ki berzenked, hövérüsködö, mondhatja-e másra, hogy

hadd fújja ki dühét, mikor meg még ok nélkül is dühöncködik ?
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A ki az ily izgatásra oly nyugodtan válaszol, íicánko-

lódhatik-e, hogy véralkatát mutogassa, mikor pedig szájából

a szó mást visz a nézA füléhez, mint a mit szemével lát.

A ki még akkor sem jön ki sodrából, mikor nyiltan,

utcán, tanuk és katonai kisérete eltt szemben piszkolják, söt

mikor a két ellenfél kivont kardokkal egymásra ront, még
akkor is báríinyi szelidséggel eltri inkább a sértéseket is,

az bizony nem mutogatja ok nélkül az ö arabusfaj forróvérüségét.

Ha mutogatja, külön teszi a tárgytól, amit nem szabad,

ellent mond a költnek ; ellent mond a szájáról elröppent

szónak. Hazudik a kifejezéssel, hazudik a szavakkal s ámitja a

közönség szemét is, fülét is. Józan észszel, gondolkodó fvel

hogy is lehet külsleg mást, a szavakkal szintén mást kife-

jezni ? ! Tréfának megjárja ez, de e kivül nincsen helye.

A nadragulya „csirje" (mint Greguss könyve kifejezi)

mozgatja az ilyen szinészt és nem a mvészeti öncél, nem a

Shakspere tárgya és eszménye, nem a megészre törekv
alkotás

!

Othello a IH. szinben a Dogé és tanácsosok eltt is ter-

mészetesen megtartja e csöndes, nyugodt lelkiállapotot. (A
hvérüsköd véralkat küls mutogatása hogyan volna helyén

igy, mikor Othello azt mondja : „lelkem nyugodt". A vérmér-

séklet nyugodtsága nélkül lehet-e a lélek nyugodt ? Nem ! Ez

képtelenség
!)

Egyik a másikat föltételezi. Brabantio még a Dogé eltt

sem kiméli Othellot, nem akkor sem, mikor hallja, hogy a

haza veszélyben van és a tanács Othellóban bizva, a mórtól

várja megmentését.

Bevádolja a mórt és a haza ügye elé teszi a magáét,

hogy a Dogé és tanács mondjon ítéletet a mórra, ki leányát

btivszerekkel magához csábította és elrabolta.

Othello Brabantio vádjára és a Dogé Ítéletére nyugodt

lélekkel, cicomátlan, egyszer kifejezéssel és szavakkal elmondja

szerelme történetét, elre jelezvén, hogy :.

„Zord szavú vagyok,^

S a béke fegyverével, lágyszelid

Szavakkal élni nem liuUS", -~

és hogy :

„— — — Kevéssé fogom

Védhetni tettem."



Az els tanácsos l^alx.nás. h.,tor kérdésc^ro, ho.iry „omo
lu.LL erös.ak; utján mér^ox.M. me« a lány s.iv,^t, nunt apja
n...ncl,a: kuru/slat, vérín.irorl s/.^rok, hájital sc,..i.,'.ly,'.vol 1
Olhello s/nlul, visszautasító mosolylyaU lu.^y ilyesmit m<V föl-
'.'telo/ni is L-hot. s/on'ny(Mi i-y frhq .i vádakra:

1 — — — Kórklc iir.iim !

Hivassátok nia<,';it a nöl ide,

S ha vallomása rám homályt vctcnd,

Mondjatok halált fejemre."

Othello magaviseletével, a nélkül, hogy ezf a legcseké-
lyebb küls kifejezéssel is éreztetné, mutogatná : a legszerényebb
módon a tanács fölébe emelkedik, szellemével és méltóságos
nyugalmával uralkodik a ránézve veszélyes helyzeten.

Az arabus ember szellem felsöbbsége nyilvánul o jele-
netben a müveit fehér emberek, államférfiak fölött.

Xincs oka, hogy véralkata fölingerelje, — ez hát nem
is juthat kifejezésre.

Szerelme történetének elbeszélése végén jön a Desdemona
viszont szerelmére való emlékezés folytán csak melegségbe,
de e melegség nem éget, nem pusztító, hanem a szívet Iwldogan
elárasztó, mert a meggyzdés, a bizalom, a hit az alapja.

"^

E szerelemtörténet elbeszélése egyszerségében válik
fönségessé. Mindig szeme eltt kell lenni a színésznek, hogy
mit mond erre nézve Shakspere : „Zord szavú vagyok s a hckc
fegyverével, Idgyszclid szavakkal élni nem tudó,''

E szavak jelentségét nem szabad az olcsó hatásért föl-
áldozni; mindegy, ha nem is tapsolják meg. Nagyobb dics-
ség, ha nem tapsolják meg.

Mvelt, értelmes közönség meg is fogja tapsolni, ha
Shaksperehez híven adja el a színész.

Hány jcackiás Othello játszót láttam, a ki a levegt
összevissza vagdalva, szelve, elre-hátra lépegetve, hódító
amorozóként adta el ez elbeszélést. Az elforduló képeket
kidülledt szem és hoszura nyújtott arckifejezéssel kísérte;
•réiTii^zt 42S titokzatos volt, majd érzelgs és furulyázó hangon
1" -szel, végre xlenúkho^szakadt, hetyke állásl)a csapva magút

-/tavaknál: „Do itt jön . Kérdjétek t magát." oly — kér-

2
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kedö Don Jüan, mintha csak ellenállhatatlanságáról és férfiúi

kellemeiröl akarta volna a Dogét és a taniicsot meg-gyözni, s

aztán a fejét nagy hetykén megbiccentve a Dogé eltt, pattogó,

apró léptekkel a háttérbe lebegett, a hol sarkon fordulva, gyzelem-

ittas tekintettel hallgatta Desdemona bizonyító szavait és oly

diadalmas pillantásokat vetett a tanácsra, %-nintha ezt mondotta

volna: no hallottátok, no ugy-e nem kuruzslattal nyerem

meg a leányt, — hisz ez nem is lehet másként, mert én ellen-

állhatatlan vagyok !

Fekete ugyan vagy szines br, — de érdekes és csábitó.

(Devrient Emil, meg ör. Lendvai és utánok miég vagy egy

tucat.) Ezek a hódító Othellók nem figyelték meg, hogy

Shakspere mit mond Othellórul a 3-ik fölvonás líl. szinben :

^Vagy mert korom az évek esteiére

Kezd már hajolni. — — — - "

íme, mily furcsa figura Othellók az ilyen pojátszók ? !

- Salvini Mmulatra ragadó hséggel Shaksperehez és igy

mvészettel is oly egyszeren adta el ez elbeszélést, mintha

terhére volna neki ezt bizonyitásképen elmondani, és oly

nagymérv tartózkodással, mintha röstellené inkább, mint

hivatkoznék reá, a mit az elbeszélés végén:

„De itt j(>n ("). Kérdjelek t magát." —

egy finom árnyalás.sal rendkivl világosan fejezett ki, mintegy

örülvén, hogy nem kell tovább folytatnia az elbeszélést, nehogy

dicsekv szinben tnjék föl s azután mélyen meghajolva a

tanács eltt, szerényen és csöndes léptekkel a háttérbe vonult.

Mennyire különbözött ez elbeszélés Othelloban, a „Morte

civile" szinmü Corradójának elbeszélésétl!

Othello is képekrl beszél a tanács eltt, de Corrado az

apát eltt ki is festi a képeket. Othelloban mintegy szerény-

kedve mondja, csak elmondja :

— — — — miUép

Az ég eltt meggyónom bneim,

Oly híven elbeszélem — — —

hogy „viszontagságos utaim leirván, hol vad barlangok, hol

sivatag kopár, hol ez, hol amaz jövének emlitésbo
;
egymást

PV vad kannibálokat és oly csodákat, kikn.'k hóna alatt ntt

^ f,.jöU" — említenek sokan : ezek fölött csak el.sikllk Salvmi.

nem színez, nem festi ki a képeket, mert a költ igy irta



'uoyr, mert a mütárgfynak e helyen nincs oly c.s/nK'nye, melynfík
/üksóirkf'pen és holyzetszerüon a lelkiállapot kifojozí'sí'.hon

IS kellene nyilvánulni, mint például Corradoban is. Mond-
jiatni, csaknem elrecitálta, de lassan és szají-gatottan, alanyi

s,'i'jfáb<'>l csak az elbeszélés vég'én :

„— — — Kn clértcUcm ezt,

S én szeretem t li szAnalitiAórI", —

villogtatott ki eí»y meleg- sug-árt, de e sucj-ár ij^azi i^yémánt
It-nyben rezt^ett s a szivek mélyébe hatolt vele.

Corradoban minden képet kiszinezett, kifestett; a börtönt,

.1 rostélyt, a mint a falból kivájta, a kötelet, melyen leeresz-

kedett, még azt a pillanatot is, a mint megszabadulva a földet

érintette. Mindent oly plasztikusan fejezett ki, hog-y a tárgyakat
is látni vélte a néz, melyekkel szabadulását eszközölte és a

kinos munkát, melyet oly remegve a fölfedezéstl véghez
knllc vinnie.

Elbeszélésében a mohó sietséggel és remek festé.s.sel

visszavarázsolta a nézt a börtönbe, a börtön ablaka alá, a
hol megszabadult. Alanyiságának egész tárházát kiürítette,

mert Corrndo még nem mondhatta el szabadulását senkinek
sem, ez lidércként ül keblén, tehát mintegy még egyszer bele

élve magát, szabadulni is akar tle, — a mi Othelloban egé.szen

ellenkezleg van. Az elbeszélésben oly fölülmulhatatlan mvész,
Salvini is, e két különböz szerepben a különböztetni tudás

remekét és nagymesterét mutatta be. i^t . -<^ -<. '/^\.' ^^*(- Z-^'^'^-"
.\.v<.>.i '"'t'p ^ "^xy-^'^i'^'C-

A helyzet mindakét mben más, az elöadáshak is másnak
koll lenni. Corrado bensöleg- festi az elbeszélés képeit, mintegy
a börtönbl. Othello külsleg csak kreonnal oda vázolja''a -• ^'

tanács elé a képeket, mert Othellonak Desdemona a fdolog '

nem az elbeszél bizonyítás, melyet Desdemonára hagy '

végezni, érezvén, hogy ugy is Desdemona szavai lehetnek

csak meggyzök a tanácsurakra.

Ebben sincs és nem lehet külön fölfogás, csak különcködés.

Az eladó mvészet az általános emberiben gyökerezik,

általános fogalom és nem külön fölfogásokon alapszik. Nincs
a megész tárgynak több kiitön, st k('/ vége sem, együtt és

egy.szerre és teljes egészében kell azt felölelni.

Altalános fogalom tehát van a szinmüvészetben, de ezt

nom lehet rrnth^rrhr (rvürni és mint a kaptafára, szabályokra



hirni s az eladás módjait, eszközeit részleteiben bemagolni,

mint a szerepet. Ez a költ szellemével egyesült teremt lélek

dolga a színésznél és csak akkor éri el célját, ha az alkotásban

hü a költ tárgyához, eszményéhez.

így van ez a mü elbeszél részeivel is, melyet mmt kulon

mvészeti fejezetet vagy nyilvánulást, vagy jelenséget egy

szabályra, egy rendszerié akarnak feszíteni; de hiában, mert

elreped az esztétikusok fogai és körmei közt.

Az alkotó színmvészet (beleértve a költt is, mert hiszen

egyik a másik nélkül csak nulla) nem mesterség, mint kisebb-

nagyobb értelemben a többi mvészetek ;
ezt nem lehet eltanulni,

erre hiában alkotnak szabályokat, rendszereket, fejezeteket.

A forma eltanulása még nem elég és nem is bir oly fontos-

sággal öz alkotó szinmvészetben, hogy tényezvé bírna lenni,

avagy csak diszpozícióvá is, melyei a formát eltanuló, de az

alkotás kiviteli erejével nem biró költ és szinész célt érhetne.

Egyes momentumokkal, mint a szobrász vagy fest muvesz,

az alkotó szinmvészetben nem lehet babért nyerni a múzsáktol

;

itt az élet számtalan momentumait .kell egyszerre és rovid 3

óra alatt megalkotni, nem számtalan szobrokon vagy vász-

nakon visszaadva, hanem egy test és lélekben a költ szelle-

mével párosultan, önmegtagadással, egy jellem, egy egyen

egész életét együtt és tömören, az igazság szépségevei egy

müegészben szemléltetni — rövid órák alatt.

Ezért nagyságában minden más fölött áll az alkotó

drámaköltészet és mvészet

!

Desdemona nyilt, erélyes szavai a Dogé és tanácsurak

eltt még fehérebbre mossák a szines br mórt; a velencei

patrícius leány igy szól nyilván a tanács és felbszült

apia eltt

:

.,111'
* '

„Hogy szerelem a mi)rt ós oldalán

Kivánok élni ; a világ eltt

NyilviVn való tettem kiáltja azt.

Övé szivem. Sajátos lénye az,

(Tehát nem arabus vére.)

Mi leigázott. Én Oihello arcát

Lelkében keresem s a hs vitéz

Sorsához láncolám cnsorsomat."



Az ai)a mui^ van semmisítve, (Xhello, a férj fölemelve !

Jirabatitiü szégyenét, j4yalá/alát ma.iíáha fojtja ós külsleg,
r^upa furniaságból, zord szavakkal odaadja leányát a gylöl

L

mórnak.

\ szégyen, a haray bent dúl keblében és ennek a nyo-
|

mása alatt, az apához nem ill boszuval, megakarja mérgezni
Othello és leánya boldogságát, távozásakor igy szólván a
mórhoz :

,,Tarts<l szemmul öl, mór, hofíy lia van,

Megcsalhat tóficd is, mint en<ícnicl."

Othello természetesen nem oly tütövak és oktondi, hogy
I s/cavakban is nem a megszégyenített, dühös apát látná,

hallaná, a bizalom és hit teljesen áthevülö szavával, de meg
hogy Desdemonát is védje, a leggyorsabb közvetlenséggel
utasitja vissza az apa eme vészjóslatát, a távozó Brabantiohoz
igy sz<)lva :

„Eltem hséíreért! — — —

Igy van ez megirva Shaksperetöl ! Níigyon egyszeren,
nagyon igazán és vihigosan.

Alig hangzott el a Desdemonát rútul gyanusitó apai szó,
a férj rögtön felel reá; ha nem rögtön felelne, a távozó Bra-
bantio már nem hallaná és Desdemona gyanusitottan maradna

j

férje eltt. „Az éltem hségéért" szavaknak csak Brabantiohoz
intézve, Brabantionak mondva van értelme és nem Desdemo-
nához, annál kevésbé Othellonak maga magához, a ki látja,

tudja és erezi is, hogy az apa ezt gonosz célzatosságból mondja,
a mire Brabantiot az eset ingerli.

Es mit tesznek mégis, még a nagy Othellok is és ezekkel
azon kritikusok, a kik ezt tlük elfogadják, st mint valami
helyén való lelkiállapotbeli remek nyilvánulást, festést, jellemz
alkotást dicsitik ? !

Brabantio gyanusitó szavaira mintha kigyó csipte volna
meg Othello szivét, a szempár karikában kidülled, mintha az^
mondaná, azt érezné, hogy: M/ ha ii^y lesz?! És csak e
borzadalmas karikában kidl s-zem és eltorzult arcjáték után
Desdemonára pillantva, (mintha ennek a klsejo volna a meg-gyz és bizonyító) mondják magukat megnyugtatólag, hogy :

„Éltem hsé"eúrt I'



Ha e/c iyy van jól és helyesen, akkor szeret szz Desde-

monák, ne hagyjátok el férjeitekért apátokat, ne áldozzatok

és esküdjetek hymen oltárán örök szerelmet, hséget és min-

dent, mert a férjnél a szeretet erssége helyett gyöngeséget,

ingatagságot kaptok cserében, mely az apa egy gyanúsító

szavára fölbillenti a mérlegben odaadó szerelmetek értékét,

becsét, a fö'Uildozást, sziveitek példabizonyságát, a boldog-

ságot és minden szépet, nemeset.

A.Z ily Othello férjek csak játékot znek veletek s min-

den ok nélkül már az élet els rózsás lépcsjén megtagadnak,

kii romolnak gyanusitó föltevéseikkel, és Shakspere csupán

komédiát üz föláldozó szerelmetekkel.

így nem vagytok ti a szerelmetekben is nemes szz

Desdemonák, hanem oly megarák, kiket a vér ingerlése vezet

a színes börü Othellohoz ; a falánk légy ösztöne, mely „alig

születik és már is párosul'' ;
— az érzékiség, mely oly tettre

ragadott, a mi így rút bün.

Minden szó hazug, a mit Othello iránt való szerelmetekrl

mundtok a tanács és az apa eltt. Nem igaz, hogy .^Oihello

arcát kikében latjátuk'-'' és nem igaz, hogy ,/? hös sorsához lán-

colatok ensorsotokai ts'-^ é^ \\3iZ\igsdi^, hogy „dicsöscgeért szeret-

tetek meg a höst^, a kiért apát, társadalmat, illemet, erkölcs-

rendet és mindent föláldoztatok, és mindenek fölött a legna-

gyobb hazugság az, hogy nagy szerelmetek gyöngeségében

nem tehettetek mást

!

Kett közül egy igazságnak kell állni ebben is.

Vagy a Desdemonák hazudnak, vagy az Othellok oly

vak bolondok, (és Shakspere egy tréfakölt csak Othelloban)

hogy akkor és oly helyzetben, mint Desdemona oly ékes, oly

világos nyilvánsággal, szókkal és tettekkel, a legkézzelfogha-

tóbban meggyz példákkal bizonyit maga mellett, hogy a

gyanúnak még legcsekélyebb árnya sem férhet Othello szivé-

hez — és ezek mégis nem hisznek, nem biznak.

Ks miért? Mely okból? Mert a megszégyenített, inge-

rült, megalázott patriciusi ggös apa boszuálló, gyanúsító

szavakkal megakarja mérgezni a tudtán és íikaratán kívül

kötött frigy boldogságát.

Othellonak ez legyen a minden és Desdemona jpélda^.

tette^jneg semmi ? !
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llút vSluikspcrc C.S.. l)tili)iu!<»/.llw^ . .;k(»r e helyn nt'in

úd .s/ót C)thello ajakára, inclytl festené, lioi^y lirubantio gya-

misiti'i szavára OthelK)])an a/ arabus vér vésztj('>slólajji' fülfortyan

s annyira, hogv karikába kidülled belé a szeme is. Ez lelki

állapotbeli vivódás, még pedig tanuk eltt, és ugyan melyik

ilyen bens processzust hagyott tragédiáiban Shakspere szó-

festés, szóval való jelezés nélkül, mert játék-instrukciókat

nem irt ?

Sehol egyet sem ! Itt is azért nem jele/te, mert termé-

szetesen ellenkezt föltételez mtárgya, mint a mit ezek az

Othellok mívelnek és mert nemhogy a féltésnek, de a

h'.gnagyohb bízaloiiinnk van helye és oka.

Nemhogy itt, e helyen fölforrna minden ok nélkül Othello

vére, de még ott is, a hol méltó, nagy ok van az arabusi vér

fortyogására és bizony jó mélyen bent a tragédiában, a II.

felvonás III. színben az rtanyán, mikor tisztjei összekapva, a

fegyelem ellen tesznek és a várost éjjel rémületbe ejtik, még
ekkor is igy szól

:

„\/. cgre mondom, verem forrni keid,

S a szenvedély, elnyomva eszemet,

Haraijra íjyujt. — — — — — — —

"

Az olyan Othello, ki már elbb minduntalan forróvérüs

ködik, itt e helyen arabusi vérétl rülten dühöngene.

Es igy talán tréfából — nem a jellemalkotás egyöntet-

ségének fokozatos folytonosságából, hogy müegészet teremtsen

— irta volna Shakspere a még késbb elforduló jelenetek-

és helyzetekben a III. fölvonás III. színben a mtárgyának

kulcsához vezet eme szókat, jellemzéseket :

„Az ember az legyen, minek

Magát mittatja."

,,Hiszed, hogy én féltekenyen

Fognék epedni? — — — —

"

(íme, és a tragédia elején egy célzatos szóra, melyrl

jól tudja, hogy ellenszenvbl t akarja sújtani, már félté-

kenyen epedett a furcsa némajátékkal. Már most ott hazudnak-e

az ilyen Othellok, vagy itt? Bizonyára a m elején, a hol

Shakspere nem jelezi, csak a színész furcsasága különcködik,

bravúroskodik a költ a megész rovására.)



" — — — — ydlain egy

Lesz a r-jfaiuí s az elhatározás !

Attól nem félek, hogy hiányaimért
O csalfa lesz vagy liozzám hlelen,
Mert szeme volt, mikor megszeretett.

— — I-iLtiio7ii kell, inielútl

Gyanitt vieriliuk."' _ _

A becsületesnek nevezett ügyes, eszes, gaz Jagonak még
a mu közepén is, gonoszságának egész tárházát kell kiüríteniehogy a gyanút, a féltékenységet a mórban felköltse •

Jago

„Atyját megcsalta, ugy
Lett nd.

Oihcllo :

Ki oly ifjan ily kétszín volt,

Ugy látom, uram, ingeriiive vagy.

„Nt-m én. Hiszem, hogy Desdemona hü.

E.S mégis ! ki egyszer igy

Eltántorodhatott."

Itt van helye annak a kigyócsipéstöl karikába kidülledt
szemnek és arcjátéknak, itt lehet és kell visszaemlékezni
Lrabantio vesztjósló, gyanusitó szavaira s a Jago által már
folhordott okok és jelek közt itt van helyén hinni Rrabantio
szavamak, mely Jagot is támogatja. Ez a lélektanilag igazammt ezt Shakspere világosan megjelöli.

így vágja arcul Shakspere a tragédia elején már gyanútól
foHortyant vérrel okvetetlenked Othellokat és az ezektl
elkápráztatott kritikusokat müvének késbbi helyeivel.

Nincs szükség és nem hogy helyes volna, de st durva
es sért ^^y pillanatnyira is a gyanusitó szavak válaszául a
tragédia elején Othellonak ^^y féltékeny arcjátékkal szivébe
láttatni, mikor ez arcjáték kifejezésével minden, de minden
ellentétben áll és a mikor ennek késbb van helye.

Ha üthello olyannyira bizonyos és hitében megersödött
nem volna, hanem oly könnyen hiv, oly hiszékeny, mint az



e jelenetet ijj^y jAts/ó Olluilh.k ilyeiiiif its/.ik, akkor luívfyon

könny volna Janónak az flíV-lc ( )tliflU)val t-lháiini, — rtivid utón

és módon végezne vele.

Ilyen Othelloval s/enibcn eh'g- volna eg-y közönséges

ga/tickó is, nem pedig egy (íszes Jíigo^ ki í\z_cgcsz_/£agC((idN(ik

ili oz^aJüJíL-ís^ t-.gyszi-rsmüi/.

A lelki állapotoknak oly turni»''s/('tes fokozataival halad

Shakspere Othello tragédiájában is a katasztrófa felé, ho^y
bámulni lehet azon szinészek eladási módja fölött, kik minden

összefüggés nélkül ugrándoznak a mór alkotásában. Kzckuck

nz arabus fajti ember a Jódolog s nem ()//icllo, az erkölcsi ember,

egxéii, a jellem.

Mennyi indokolást, hány helyzetet hord össze pedig

•^liakspere, hogy mtárgyát világosságba állitsa ? !

Othelloját az expozicióban minden szép tulajdonnal föl

ruházza ; mint hadvezér, nem csupán vitéz, de bölcs, okos,

komoly, higgadt és méltóságos, mint egy sem külömb nálánál,

st olyan sem. Férfiú, a férfiasság minden diszével, erényeivel

fölruházva.

Az államtanács a hadak élére állitjíi, mert ö benne találja

meg a vészt elháritó emberét. Desdemona habozás nélkül

láncolja 'pnsorsát az övéhez, mert Othelloban látja a magához
méltó férjet, kinek arcát lelkében találta föl ! A házasélet

boldogságának ragyogó példáját hozza cserében ezért Othello

Desdemonának.

A szines br ember, az arabus, férji gyöngédségében

túltesz minden fehérképü, kékvér velencei nobilin. Szerel-

mében mérhetetlen, mint £i tengerek, s azt mondja, hogy :

,,— — — — — Kárhozat reám,

Ila nem szeretlek ! S majd ha nem szercllelc :

A régi ka(.)sz újra visszatér !"

Még a halál rideg karjában is igy jellemzi öt Shaksjjere :

,,— — — - — Mint ki nem okos,

(T. i. a szerelemben.)

]3e h szereimii ; iiciii könnyen (^y<inits,

(T. i, P>rabantio szavaira.)

De ingerelve, féltésben dühöng;

(T. i. Jago hosszas ingerlésére és fölhozott példáira.)



Ki mint tudatlan intlus, botorul

Eldobja a ííy<)n<,'yüt, (t. i. Dcsdemonát) mi löbljct ér

Mint nép birodalma — — — — —

"

Ez Shakspere (3thelloJ£i; íiz általános emberiben vissza-

adva és nem eg-y faj embere, a faji sajátosság és véralkatot

minduntalan, még okon és helyen kívül is tükröztetve, csillog-

tatva, Jag-o a szerelemben nem okos Othellot, mint gyilkos

pók a maga áldozatát, ugy keriti elbb kivetett hálójába,

majd a háló szálaival összekötözi, tehetetlen dühöngövé teszi,

s csak azután oldja föl, mikor már minden emberibl kivetkz-

tetve, vad indulatok árjába sodorta, melybl nincsen menekülés.

A körülmények mintegy összehalmozódnak Desdemona
és Cassio ellen

; Jago nagy esze ugy csoportosítja egybe

ezeket, keze ugy gombolyitja össze a szálakat Othello körül,

ugy szorítja mindig összébb a hurkot, hogy Othello is, Des-

demona is megfullad bele. Iszonyú játék. Egyfell Jago foly

tonos ingerlése Cassíoval, másfelöl Desdemona játszi enyelgése,

ártatlan jószívségbl ered szünetlen kérése, zaklatása, meleg

i'rdeklödése Cassio sorsa iránt, hogy hadnagyi tisztébe helyezze

újra vissza Othello, — mind és mind Jago mellett bizonyítanak.

Desdemona még a halál torkában is megsiratja Cassiot.

A megokolások egész tömegét hordja össze Shakspere

j Othello tragédiájának természetes lefolyására, lélektanilag
' igaz és müegészszé alkotására.

A lelki állapotok vívódásaiban semmit sem felejt el,

semmit sem hagy figyelmen kívül ; inkább többet ad, mint keveset^

vagy eleget.

Mikor már Jago megmérgezte szívét, de a hurkot még
nem vetette Othello nyakába, a gyanú, a féltékenység maró

kínja és a hit ingadozása közt Desdemona láttára így kiált föl

:

„Ha is csalfa — u«;y az éjí majját

(Gúnyolja ! Nem hinzcm."

P>izalma, hite a mér serpenyben lenyomja Jago állí-

tásait ; Desdemona odaadó, meleg, részvétteljes, aggódó

kérdésére

:

„ r.ctcg vagy-c?"

nn''ly fájdalommal, de egyszersmint fürkész tekintettel fejére

intve és szívét is tapintva mondja :

„Fölötte fáj — emitt a homlokom,"



Majd isniót, ahogy Dcsdemuiia a kendjével beakarja

kiiiiii Dlliello tejét, zordonan ii>y szól :

„Kciuld i^cii kicsiny ; hadd annyiiiaii.

Jcrüniv 1)0, —

«

1^ ,1 kendt eltávolilván, ;i 'L4yanut(')l mardosó szívvel indul

az ebédhez, de újra visszafordul Desdemonához, hogy tiszta

homlokáról, szerelmes szemébl a gyanú örvényében fuldokló

hitét, bizalmát leolvassa, újra kiemelje s a mint e homlokról,

szembl Desdemona ártatlanságát meriti, ismét láthat(jvá

lesz Othello hite, bizalma, a lelkében viszhangozó „nem
hiszem*^ édes meggyzdés, melyei örömkönyük közt átka-

rolja, csókolni akarja, de a csók eltt Desdemona ajkára

pillantva Jago kigyói fullánkját erezi, arra gondolván, hogy

hát ha Cassio is csókolta már ez ajkíit ; a boldogság öröm-

könye a fájdalom keserves zokogásába megy át és kinteljes

szívvel távozik lOesdemonától, ki nem érti a mór e magaviseletét

és ámuló bús tekintettel követi férjét.

Othello a szivébe tört mérges fullánkkal ott hagyja

vendégeit, Desdemonát és visszatér, hogy mag'ánosan kitom-

bolja rettent fájdalmait, melyekre a mindig és mindenütt

éppen idején megjelen Jago csendesgetése, megnyugtatása

olajjá válik a tzre, mely Othelloban a szikrából mind nagyobb/

és nagyobb lángokra kapva lobog és pusztit.

Lelkének kinos vergdésében igy kiált föl :

„Mit tudtam én az paráznaságát? ^

Nem láttam, nem liivém, gyanúm se volt,

Én nyugton alvám, gondtól szabadon,

Cassio csókját ajkán nctn Iclétii!

— — — — — — Ah de igy oda

Örökre nyugtom, megelégedésem!

Isten veled már harc vidám zaja,

Isten veled már tiisszög lovam.

Perg dob, éles síp, vad harsonák.

Királyi zászló, villogó acél,

Fény, pompa, minden harci készület!

S te szörny ágyú, mely vad torkodon

Az ég haragját menydíirgínl, —
Hallgass! Uthello na])ja már lejárt!'^

Jago erre hirtelen, mintha megijedne, mondja

„Mi ez, uram? ugyan az istenért!"
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Othello rögtön, minden szünet nélkül, az éppen lefolyt

lelkiállapot folxlatólagos emelkedésével Jagora ront, féktelen

dühében letiporja és tanút, bizonyitékot kivan Jagotól Desde-

mona htlenségérl.

Sem a lelki állapot, sem a szavak nem olyanok itt, hogy

Othello ellágyuló, siró hangon ugy búcsúzzék el harci dics-

ségének emlékeitl, melyeket egész hsiességgel újra és utol-

jára maga elé idéz, mint a gyermek az játékszereitl

vagy a hiu n piperéitl.

Nem a szelíden leáldozó nap búcsúja ez Othello lelkében,

mely a következ napot is dersnek igéri, hanem a véresen

lemené, mely a holnapot vészes háborgással fenyegeti, és ez

igy is van Othellonál.

Visszaemlékezései pillanatról-pillanatra mind följebb és

följebb emelik lelkének tajtékzó hullámait ; ugy ostromolják,

ugy feszitik kebelét, hogy szinte szétreped bele; fájdalmai

annyira jajgatnak a gyanú ostorcsapásai alatt, hogy_a_luLtiiXQlt-

vijág^^ból a végtelenség káoszába kiáltja és önti ki megcsala-

tásának kinjait ; vihartól hánykódó és fölkorbácsolt tengerként

zúgó leijéében, a múlt idkf^t megtestesítve, víziójában még
egyszer „tüsszög lovára" ül, ott tombol a „harc vidám zajá-

ban", „perg dob", „éles síp" és „vad harsonák" lelket rázó

hangjai rriellett, egyik kezében a „királyi zászlóval", jobbjában

haláltosztó „villogó karddal", melyre az „ég harag"já4; meny

—

dörg szörny ágyuk" bömbölnek Jrtózatos .árneneket

!

Ez Othello méltó elbúcsuzása harci emlékeitl, dics
hstetteitl és nem az elszontyorodótt siránkozás, mely Othello-

nak e helyen való lelkiállapotából semmiképen sem folyhat.

Víziójában a végletekre ragadtatva már vért kivan, vért

kiált és szörny esküt fogad az ég boltozatára, hogy véres

boszut áll, mely Desdemonát is elnyeli.

Othello Jago hálójában vergdve, tettetvé lesz, a mint

Jago ezt igy akarja ; „orránál fogva vezetem a mórt", mondja.

Lelkiállapotában bizonyíték után törekszik Desdemona
htlenségérl; hogy célt érhessen, megfékezni iparkodik indu

latait, de hasztalan; hisz már elvesztette az egyensúlyt és

minduntalan mélyebb és mélyebb fenékrl törnek föl szen-

Víidélyének lávaömlései.

A kendt kéri, hogy neki náthája volna ; Desdemona
más kendövei kinálja, nem a végzetes nászi kendövei, melyet



Othellütul becses ajándék g-yanánt kapott, hogy hiven öriz/.e

meg". Otliollo sürgetve (vs már reszket dühvel követeli a/.

(»perk»''kkel hímzett ktmdöt : Desdemona ártatlan enyelgéssel

kitéröleg válaszol t*s újra Cassio sorsára viszi a szót, ismf''t

Cassio«'*rt kér,

A kend i^lvesztésfí a jelek egybeütésével oly indulatba

hozzák Othellot, hogy magától is megijedve, elszörnyedve

mintegy menekül Desdemonától.

Jago sietve fölkeresi, nehogy Üthello féktelen szenve-

délye lohadjon ; uj meg uj szálakkal kötözi meg áldozatát ;

„Cassio itt jára imént", — mondja Jago Othiellonak, s hogy

visszajön megint, akkor majd kikérdezi és megint elbeszélteti

vele, hogy hol, mikor, hány izben öleié és fogja újra megölelni

Desdcmonát. Vonulj csak kissé félre és jól vigyázz reá."

Othello elrejtzve, a hallgatódzás csúf neméhez fordul

és az ügyes Jagotól csak pillanatnyira mutatott kendt is

meglátja, melyrl azt hiszi, hogy Desdemona csakugyan Cas-

sionak adta, ez pedig szeretjének Biankának ajándékozta,

ki féltékenységbl vissza hozza Cassionak, mert azt hiszi,

hogy egy ujabb szeret szerelmi záloga a kend, a mit Othello

Desdemonára ért.

Othello Jagotól és az összevágó jelektl meggyzetve
Desdemona megölését elhatározza :

„Mikcp (iljcni mcj; t, Ja>;()
.'

Adj mérget, Jago. Ma újjcl!"

mondja iszonyú morajjal lelke viharában Jagohoz, és erre

aztán már mint föláldozott fölött elégiailag mintegy búcsút

rebeg, Desdemona bájaira emlékezvén, ily szókkal t csaknem

elsiratja :

„Oh a világon nem volt ily édes teremtés. Méltó, hogy

egy király mellett pihenjen s az szolgáljon neki ! Oly gyönyö-

ren varrt! Mesterileg zení'dt ! Dalával a medvét megszelidit-

heté ! Esze oly magas, oly találékony ! S aztán oly szivélyes^

oly nyájas! — Mégis kár. Oh Jago, mily kár mégis!"

Ez a hangulat elégikus, itt van helye Othellonak könye-

ket is hullatni és nem amott, mikor harci emlékeitl elbú-

csúzik. A lelkiállapotbeli holvzetet erre itt adta meg Shakspere,



a kell lágy szavakkal festvén ki, nem ott, a harc kemény

s/.avaival; a mikor ez emlékekkel magát is fölingerii.

Jago, Othello ellágyulására a Desdemona bájaira való

emlékezés alatt, mindig készen van egy-egy méregcsöppet

önteni Othello szivébe. Mikor mérget kér tle Othello, Jago

ezt tanácsolja neki

:

', ^Ne méreggel öld meg. Fojtsd meg ágyában, éppen azon

ágyhaiij melyet meggyaldzoit."'

Ez emlék fölidézésével és azzal, hogy Cassio megölését

ríiagára vállalja, Jago a hurkot is nyakába veti Othellonak,

ki elhatározásában nem ingadozik többé és a gyilkolásbán

Jago társává szegdik, hogy ez Cassioval, ö meg Desdemo-

nával végezzen, mire megbízást ad és szavát leköti.

Othello errl bizonyságot is tesz a velencei urak eltt,

megüti Desdemonát és oly magaviseletet tanusit, hogy a

velencei urak ámulva állanak a tanács által annyira magasz-

talt Othello eltt, s a legnag'yobb megdöbbenéssel igy szól

Lodovico, a tanács küldötte :

„Ez hút a mór, kirl lanAcsunk

Olyan sokat tart? Ez hát a nemes

Kedély, mit met^ nem íiiífaf szefiTedrly ?"

A mire Jago csak ennyit felel

:

„Mctjváltozott narjyon !"

És igy is van, nem pedig ugy, a mint némely Othellók,

már a tragédia elején, utcán, tanács és más .tanuk eltt muto

gatják ok és okozat nélkül, mert hiszen akkor nem tarthatnák

józan ész.szel Othellot olyannak, a milyennek itt e kései helyen

is Lodovico mondja, és nem kellett volna megváltoznia, mint

a hogy Jago állitja.

Mieltt Othello végezne Desdemonával, magához hivatja

és tanuk nélkül kiakarja vallatni, hogy egyszer.smind szemére

is lobbantsa htlenségét. A hurok fojtogatása közt is ellágyul

(''s ;'irad(í könyeinek szabad folyást enged.

Hiában utasítja vissza erélyel is az ártatlan Desdemona

még csak föltevését is a csalfaságnak, melyei Othello kimé

letlenül sújtja, nem birja meggyzni a mórt tiszta erényérl,

ki foj^ton és maró gúnynyal szemébe égeti a htlenséget.

Othello most már megvetéssel utasítja el magát<jl, „egy

silány velencei kéjhölgynek tartván Desdemonát, ki Othellóval



o>>/.<'kelt." Emiliiinak, kit koritönóiK^k tart^ pt-n/L dob uiKi <•>

L^únyosan fittyel inezteti, liojr)' ,,Tarts titkot" s ism(''t Dosdo-

inonához l\)rdulva, .i lYíjdaloni, s^i'nív <''S inc-^vclrs li;inyk<'»d»')

indulat;'it(>l res/.ketö hanm-oit isnitHli ho/zájok : „Csak titkosan/

csak titkosan !" és mintegy nic^küvcsült s/ivvcl távozik Desdc-

inon.'itttl.

Xémely ÜthoUok o helyen, meg- elbb is, az „el tlem,

I, el'' szavaknál valóságos akrobatái mozdulatok jirodiikálá

Lval távoznak el Desdemonátol,

Nem a lélekállapot egyszer igazságí'ival festve a hely-

zetet, hanem külsleg azt mutogatván, hogy mily ügyes tornászok

is k. Leguggolva, derékba töréssel, mint forg<J szél vagy
búgó csiga a szinen végig forognak maguk körül eszevfíszetten.

K cigánykerékhányás is mehet ma már a színpadokon,

melyek a zengerek és akrobaták tribünjeivé sülyedtek. Az
ilyen furcsaságokat látva, aztán csoda-e, ha a Desdemonák
köz('>tt akad olyan is, ki Othello kérésére (a II. fölvonásban)

távozván, vissza-vissza fordul és Ochello eme szavára: „Mind-

járt követlek", hívogató, kacér pillantásokat vet a mórra, st
oly csábití) arckifejezéseket, az ajak közt való oly nyelvsurolast

mutogat,, mintha csakugyan az az érzéki Desdemona volna,

a kit Othello a féltés rjöngésében egy silány kéjhölgynek

nevez, és nem az a Desdemona, kit Shakspere a nprény
ragyogó mintája és eszménye^, a föláldozó szeretet és hség
magasztos példájaként alkotott meg. A2 ily Desdemonák csak

kirakatnak veszik a múzsák oltárát és nem a mvészetnek,

hancMii P>achusnak áldoznak s a fszempont elttük az, hogy

mint'-l sikkesebbek legyenfík, mert ma ez a divat, ez a hatásos.

iL/thollo a velencei urakat a vacsora után elkíséri és szivé-

'l ben oly csöndességgel, mint vihar eltt a term<'*szet,

j Desdemonát nyugodni küldi, hogy is azonnal visszajön.

j Az utcán áthaladva, a sötét t-jben hallja (-assio

fölkiáltását, kit Jago leakart szúrni, de csak combját

sebiísitette meg. Othello azt v('di, hoi^y Jago már véozett

Cassioval. \<yy tér vissza D'''idoinon,'dio/, e/t monilv.i :



„Eá ü. Derék Jago, becsületesH szív! mely érzed barátod baját.

Tled tanulok. Szajha! kedvesed

Vérébe fekszik, — rajiad most a sor.

Szivemben szemed büvereje bágyad,
l'i'reddel mosom meg fcrlöziitt ligyad!"

(Jago tanácsa szerint.)

Desdemona, mint a sirkö alabástroma, már ott fekszik
szenderg álomban nyugág-yán. Othello lelki háborgással belép
a végzetes szobába, ugy öltözve, a mint a velencei urakat
házából kikísérte, — tiszti öltönyében és karddal az öve mellett
(Elég hibásan teszik azok az Othellok, a kik kard nélkül, stb
jönnek itt be, mintha Othello az elszobában levetkznék és
ugy készülne a gyilkolásra, akár egy hentes ; még csak az
kellene, hogy neki is gyürközzenek mezítelen karra.)

A „hónál fehérebb" alak és „a természet szép csodá-
jának" láttára megdöbbenve áll és mintegy elszörnyedve a
tettl, melyet végbevinni akar, lelkének jobU-..része vitára
kel keble ördögével, mely a habozó ingatagságnak folyton
ezt susogja: „Van rá okod! Van rá okod!"

Kardját félre teszi, nem akarja „vérét ontani", még me-
sém karcolni „a hófehér és alabástrom sima brt".

Csókjai és könyei árjába füröszti utoljára, de búcsúja
búja olyan, mondja :

'

„Min az é<íé : sújt, midn szeret."

Desdemona álmából ébredez és Othello arra unszolja,
hogy bnéért kérje az ég kegyelmét, mert meg kell halnia!
de lelkét nem akarja megölni.

Othello, hogy rettent boszujának igazságát Desdemona
is érezze, bnének bevallására készteti és a kendt kivánja
tle vissza, melyet Cassionak adott s mely neki oly drága
volt

;
Desdemona égre-földre esküszik, hogy ártatlan ; Otheliot

Desdemona tagadása még inkább fölingerli, dühe szörnybb.'^
lesz, szeme vérben forog, ajkait harapja, minden emberi
kialszik l)cl,".1.', vadállattá lesz s igy kiált föl :

„Oh hitszoj^rü! i;,",vé edzed szivem,
S gyilkolni kényszeritcsz, a midn
Áldozni készülék — «



Amint Desdemona meghallja férjétl, houfy Cassio meg-
öletett, kétségbeesve összeomlik és zokogva mondja:

„Elárulák t — s vt-j^cm van nekem !"

Othello ezt a bnös vallomásának veszi és e szókban

bsz szenvedélyei égeti Desdemona arcába

:

„Hah szajha! még szemembe siratod?" —

hazugságát, htlenségét. — A nyil Otliello köszivéröl

elpattan ; mint sas a galambra, ugy csap Othello az ártatlan

Desdemonára és martalék gyanánt megfojtja a fertzött ágyban,

A borzasztó tett végre van hajtva, de Othello lelke is

belé szédülten ott kavarog az örvény mérhetlen fenekén,
,

melynek sodró hallámaitól ugy hányódik föl és alá, mint a

vadul fölkorbácsolt tengerek hajójának tört árboca.

A tátongó mélységbl, majd a széditö magasból lelkének

iszonyú fuldokolásában igy jajong

:

„Miért nincs most nap- s holdfogyatkozás,

Hogy iszonyodva szétnyílnék a föld!"

Emilia szavára, hogy bocsássa be, rémülten igy szól

magához

:

„Hadd húzom össze az ágy függönyét",

s azután bebocsátja Emiliát.

Ez Shakspere Othelloja az 5-ik fölvonás II. színének els

nagy jelenetében, a mint ezt Shakspere oly világosan megirta

és érthet szavakkal instruálta is.

Az Othellokat játszó nagy és kicsiny mvészek, egyik a

másik után indulva, már akkor összehuzzcik a függönyt, a

mikor Desdemonát a fikében fojtogatják, s nem akkor, midn
ezt Shakspere világosan mondja, t, i. Emilia bebocsátása

eltt, mely Othello óvatosságát jelezi.

Ezek az Othellok az esztétikára való tekintetbl vonjíík

össze a függönyt, hogy a fojtogatási szcénát ne lássa a közönség. (!)

Mit tesznek ez által ? Elször is azt, mintha a háló-fülke

egy kinzó-kamara volna az inkvizíció idejébl és Othello a

végrehajtó bérszolga.

Másodszor, ez által meggyilkolják Shakspere mtárgyá-

nak eszményét, Othellot ugy mutatván be, mint a ki nyugodt,

teljesen tudatos lelkiállapottal mcszáros, vagy bakó módjára haj-

3
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tana végre a kegyetlen tettet és ráérne clöbb arra gondolni, hogy

a függönyt összehúzza. Ki eltt és miért? Erre nem gondolnak!

Az esztétika nem parancsolja ezt! Shakspere a legvas-

kosabb, legersebb helyzeteiben is kiengeszteli az esztétikát

embereinek lázas, indulatos, szenvedélyes festéseivel, melyek

közt ugy tehetnek csak, a mint tesznek és nem másként, a

mi elcsúfítja alkotásait és esztetikátlanabb is, mert mtárgyát
elékteleníti. Shakspere bizonyára birt annyi esztezissel, mint

ezek az Othellok, kik müveit igy kiforgatják, mütiirgyát elfer-

dítik. Othello szándéka, elhatározása, hogy megfojtja Desde-

monát ; de ennek végrehajtásához oly lelkiállapot és helyzet-

beli rugók járulnak, mel3^ek teljesen kizárják a hidegen, a

nyugodtan, a tudatosan cselekvést.

De nem is éppen esztétikai szempontból vonják össze

elbb a függönyt, hanem azért, hogy Emilia szavára megint

egy rémitö arcjátékot produkáljanak, egy borzadályosan eltor-

zult fejet, zilált hajat (pedig Othello hajzata apránjkondorgyapjas,

mint a bárányé) és oly képet, mint a Hugó nevetemberé.
Egyik hírneves Othello e jelenetben egész külön kautsuk

kassirozott álarcot csapott föl hirtelen és ezzel tekintgetett

ki a nyaka körül szorosan összehúzott vörös függöny fodrai

közül. A sötét arc a világos vörös redk közül, a borzasztóan

eltorzult arcvonásokkal és karikában kidülledt forgó szemmel,

igazán rémiszt volt, — de nem tragikailag megdöbbent!
Egynémelyik Othello pedig ugy akart nagybölcsen magán

segíteni, hogy Shaksperet kijavította, a „Hadd húzom össze"

helyett ezt mondván : „Hadd húzzam összSd az ágy függönyét."

Tehát elbb nem húzta össze eidg jól s e hibát most üti

helyre, — gondolja : nagy elmésség^gel.

így tett Dobsával is az egyszeri rendez és I. István királyt

játszó tragikus, mikor István királyban a „Fáj az élet"-et „Fáj

a lét"-nek javította ki, és a még él költ szivébe szúrt.

Hány ilyen döfést adnak Shakspere szellemének a pusztán

csak közönségnek brillírozó Othellok

!

Emilia elmondja Othellonak, hogy rettent gyilkolás

esett, hogy Rodrigót Cassio megölte és hogy Cassio él

:

„A gyilkolás hát véteti hangot ad,

S az édes boszu zordan zeng a fülembe !" —
mondja erre megdöbbenéssel Othello.



Desdemona a függöny mögül, mintegy a sir mélyébl
hörgi, hogy „Árulás! Ártatlanul halok meg!" és Emilia kér-

désére, hogy ki teve ezt, azt vallja, hogy : „Senki, enmaga",
-> ez utolsó szókkal ártatlan lelke elszáll porhüvelyébl.

Othello, boszuja diadalmával kiált föl erre

:

„Ifa/.iulv.i szállt a mely jiokolra, mert

Imi öltem öt mej'.

Cassio alá ailá magát; kérdezd bár férjedet

(Ml! mély pokolra kéne szállanom,

lla az israzstío' utján nem megyek

E végletig."

Emília kétségbeesetten zajt üt és segitségért kiált, Jago
- többen belépnek ; Emilia férjével megakarja hazudtoltatni

( )thelIot. ki a gyilkosság miatt Jagora hivatkozik, aztán

elmondja, hogy a kendt Desdemona elveszítvén, találta

meg s Jago elvette tle.

Othello e szavakra eszmélni kezd, mintha villám cikáznék

tit lelkén és egyszerre eloszlatná agyának ködös éjét, a borzasztó

fergeteget, melyben a szörny tettet elköveté ; rettent ébre-

déssel igy menydörög :

<• v^ ./t "^i
^

;

<!/^ ^ „Nincs több k az égben,

, . .
' ' • .

' Csak a mi ott dörög! Oh a gazember!"

cs kardjával leakarja szúrni Jagot, de ez Othellot megelzve,
nejét öli meg és elfut.

Még az oly nagy Othellók, mint Salvini is, e jelenetben

azt a hibát követik el, hogy nem a maguk — azeltt félre-

tett — kardjával szúrnak Jagora, hanem Montanotul, vagy
egy másik szintén jelenlévtl elvett karddal ; ez nagy figyel-

metlenség Shakspere iránt és nagyon gymius tévedés, mert
Shakspere mindjárt azt mondatja erre Othelloval, hogy :

,,Egy kardom itt még e szobába' van."

(T. i. az oldalszobában, melyet ki is hoz onnan.)

Ha már most Othello a Montano vagy más kardját húzza

ki Jagora és ezt elveszik tle, miért mondja Shakspere, hogy
egy \i2,xdein van még é szobában és miért küldi oda, mikor
a 11. szin elején, a „vérét nem ontom" szavakkíil félretett

kard keze ügyében van és igy maga körül két kardja volna,

nem egy, a mint mondja, hogy: „egy kardom még van e

3*
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szobában". De miért mondja Shakspere elbb is birtokos

viszonyban :

„Már nem vagyok vitéz, — minden kölyök

Elbírja venni kardomat.''''

És épp igy miért mondaná :

„Egy ka?\lom ínég van."

Bizonyára mind a két esetben az Othello tulajdonát képez
kardot érti Shakspere és arra ugyan semmi jel nincsen, semmi
természetes dolog, hogy Othello, mieltt belépne hálószobájukba,

kardját az elszobában letenné, levetkznék és igy jönne

Desdemonához ;
— ezt a félreértést még gyanúsabbá teszi az,

hogy Othello egy másik szobából, tehát nagyon egyszeren

és világosan, a felesége melletti saját lakosztályából hozza ki

a 7/tég egy kardját, tehát miért nem ott jön ki és miért nem
ott vetközdik le a velencei urakat kisér öltözetébl és miért

jön a Desdemona lakosztályából kivezet ajtón, ezt bezárván ? !

Mert Othello a maga lakosztálya felöl nem tart meglepetéstl,

a Desdemonáé fell igen, a mint Emília megjelenése a zárt

ajtónál bizonyltja.

Othello hát bizony nem gondol arra, hogy kardját künn

hagyva és levetkzve, mintegy nekigyürkzzék a gyilkolásnak,

hisz ö maga mondja, hogy áldozni jött és nem gyilkolni, hogy

a mély pokolra kéne szállania, ha az igazság utján nem megy
e végletig.

És ha nincsen vele hsi, becses kardja, (melyei legmél-

tóbban áldozhatná föl Desdemonáját) mire mondja, hogy vérét

nem ontja ?

Talán trt ránt el, mint egynémely Othello teszi a

német illusztrációk után, melyek Othellot Desdemona ágya

eltt fölemelt trrel állva festik, vázolják? Hol volna Othello-

nál a tör és miért, mikor egy helyen azt mondja, hogy ha

csak föl is emeli karját, eltte a legvitézebb is a földre hull,

meg mikor öve mellett van jó kardja, vitézi fegyvere, melyei

húsz annyi gátat is keresztül tört, — mondja — mint Gratiano

vitézi erje, és végre hogy fegyvertelenül bár, öklével is

leüti ?

Tr nincsen Othellonál, e fegyver — kivált idegen nép

közt — Desdemonánál, az olasz nnél van és ott hever Des-

demona ágya mellett az asztalon s ugyanezt használja Othello
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is maga ellrn, mikor a második kardot is elveszik tle és

Cassio ezt mondja :

„Tartoltam cltöl, - — — —
De ti/A hivéni fes^yvcrtclen,"'

\\\\ a tör Othellonál volna, ezt is elvennék tle.

Othello Desdemona hálóköntöse mellett a szokásos olasz

táskára csatolva pillantja meg- a tört, miután fegyvertelenül

áll és nincs a mivel kioltsa életét ; legszebb, st édes lesz

neki a halál — gondolja — Desdemona trétl.

I

' -'tyrvi^"^í^C;V^^

z iszonyú csalódás, hogy ártatlanul ölte meg Desde-

monát, Othellot öngyilkosságba taszitja :

„— — — — — De miért

Élné tul a becsület (Othello) az erényt ? (Desdemona)

Vesszen utánna" —

és a Nic'g egy kardjáért az oldalszobába megy.

A kijárást rz Gratianohoz igy szól

:

„— — Bocsáss ki bátya! én megyek."

Egy pillanatra az villan agyán át, hogy Jago után menjen

üt leszúrni, ah de mint vonzó er, visszatartja t Desdemona,

a fehér galamb-áldozat a hymen ágyban, mely oltárrá lön

Othellonak.

JMarcangoló fájdalmak közt, elbb görcsösen fojtogató

szavakkal megkövesült szivét melengeti föl, majd éget
könyekkel áztatva igy keserg:

„Itt utazásom vége, itt a cél,

Hajóm utolsó réve itt. Ne félj

!

Nincs hátra mért húzódnod. Végy csak egy

Nádszálat és tartsd Othello szivének,

S hátra lép. Hová is menne már

Szegény Othello!"

Búja oly nagy, fájdalma oly kinos, hogy szive majd

kiesik keblébl. Visszalép Desdemonához és t látva a szemre-

hányás ördöge dúlja, tépi lelke világát.
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„Mit meredsz reám — szól a halott Desdcmonához —
Balsors leánya! halvány, mint ruhád!

Ha Ítéletkor igy találkozunk,

Arcád az égbl engem letaszit

És a gonosznak martalékul ad.

Hideg, hideg vagy! Éppen mint erényed!

— — — — — — Ördög ostorozz el,

Ez égi képet ne lássam tovább,

í'orgass viharba! gyújts kénlángot és

í^olyó tüzek aknáiban föröszsz meg

!

Oh! oh! Desdemona! — — —

"

és kétségbeesetten döl Desdemona lábaihoz.

A költi igazságszolgáltatás szellemileg ki van osztva.

Othello lelkevilágában megsemmisült. A mi még hátra van,

az már csak az anyag vergdése a halál torkában, mely a

végpillanatban Othello és Desdemona apotheozisává lesz.

Lodovico és a többiek jönnek, Jagot foglyul hozzák és

Othello azzal a „jégben edzett spanyol karddal", melyet szo-

bájából azeltt kihozott (és nem a Montano vagy mástól elvett

karddal) Jago lábát átszúrja, nem akarja megölni, mint

mondja

:

„Élj tovább.

Mert ugy hiszem: boldogság a halál."

Othello kardját ismét elveszik, hisz már nem vitéz, — azt

mondja. Ugy is van ! Árnyék csupán, Othellonak árnyéka

csak és mint kisértet csupán rt áll drága halottja mellett,

hogy oly fehér leplében, mint erénye, Desdemona után száll-

jon is

!

Lodovico az egész gaz cselt fölfedi, melyei Jago Othellot

megejtette, Cassio meg a kend történetét adja el. E fölvi-

lágositás a végs pillanatban Othellora kinpaddá válik. Siet is,

hogy véget vessen életének ; elmondja bús történetét, mialatt

szeme az eszközt keresi, melyei e kinos életet kioltsa és siessen

Desdemona után.

A szinen jelenlévk kardjukat óvatosan rizik, nehogy

tlük vegyen fegyvert; az öngyilkosságra mintegy ersítve

magát, de különben is Desdemonát nézi, e közt pillantja meg
Des(Jemona mellett a trt, s igy szól

:

„— — Alepoban egykor egy cudar

Kontyos török vert egy velenceit.



S Velcnci'-t káromolta, — a körül

^fetélt kutyát torkon rajiadlani cs

Leszúrtam — így"* —

a trt hirtelen fülkapva mag-át szivén döfi és haldokolva ezt
rebegi Desdeniona felé

:

„— — — Megcsókolám,

Mieltt megölém. Még föltalálom,

S magam megölve csókban van halálom!"

Cassio erre igy szól :

^Tartottam ettl. Oly nagy szive volt!

De azt hivém fegyvertelen."

így öli menr magát és igy hal meg Shakspere szerint

Othello.

És a világhirü Othellók, elég gyanúsan, mintha nem is

olvasták volna el e helyet s nem gondolkoztak volna fölötte,

azt az Ízléstelen csúf dolgot követik el, hogy Shakspere elle-

nére, ki világos szókkal jelezi, hogy „Leszurta??i — igy", egy
görbe handzsárt húznak ki az övükbl (mintha nem vették
volna el ezt Js Othellotól, mint két izben a kardját, és mintha
Cassio vak volna, mikor azt mondja, hogy :

„De azt hivém, fegyvertelen")

és e handzsárral, mint valami metszk, a torkukaLelriszálják,
s igy a gégét is az emberi beszél csvel együtt keresztül
vágják. Ily állapotban hogyan mondhatják el :

n— — — Megcsókolám,

Mieltt megölém. Még föltalálom,

S magam megölve csókban van halálom!"

Ilyen nincs, nem lehet az emberi szervezettel. Az elvá-

gott gégén érthet szavak többé nem jönnek ki, csak szél

és fütty-fütty, sipolás hallható, végül pedig a vérömlés hörgése.

Mily rút halálnem ez Shakspere világos ellenére !

De hát a hiriiedett nagyoknak minden szabad, még
Shakspere meggyalázása i.s, mert ez már csakugyan az !

A megdöbbent tragédia gloriosumát^ Lodovico igy
fejezi be :

"

„— Te eb ! (Jagot értve)

Vadabb te, mint éhség, tenger, ragály —
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Xézd itt az ágyon e gyászos tehert,

(Desdemona, Othello, Emília holttestei)

Ez a te munkád ! Szem nem birja nézni.

Fedjétek el. — — — —

Én meg haza ! Jelentni sietek

Bús szivvel ezt a bús történetet!

'Nö'v

Ah, valóban kicsinyek vagyunk ily nagy dolgokhoz.
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Hf I ug\' mennyiro emberi es természetes e \aj4y sem J.t-.ir

' expozíciója a megrendít trairédiának alapjául, azt a mü-
;' birák sokféleképen magyarázzák. Vannak, a kik csak ugy
' fogadják el az alapot, hogy mesebelinek mondják azt.

.V ki Leart eladja, ne gondoljon azzal, hogy a mübirák Lear

tragikai megindításában (expozíció) mit látnak, mit fogadnak

el, hanem vegye ugy, amint Shaksperetl kapja, — emberi-

leg, drámailag, az élet valóságában ; ne keresse azt sem,

hogy maga Shakspere is hol találta meg a tényt, melyre Lear

tragédiáját építette, — az életben-e, vagy mesében, ez az

eladómvészre nem tartozik, csupán maga a mtárgy, melyet

megtestesítenie kell, melynek életet kell adnia a színpadon,

hogy ez élet, e megtestesités, a költ mtárgyával és magával
az élettel, tehát a kett : ugyanazon egy legyen, t. i. vahiság,

mely szép és igaz is.

Színész eltt az a fdolog, hogy a földolgozandó mtárgy
eléggé drámai-e vagy sem, s ha nem az, neki kell kipótolni

azon hézagokat, melyeket a költ mtárgyán a drámaiságban

hagyott.

Shakspere lángelméje, teremt ereje ily hézagot bizonyára

nem hagyott Lear király drámai alapján (expozíció) sem.

Az eladó mvészek Jiclyes foldolgozdsdíól Jiigg csak, ^t^S)' ^^

lágns legyen.

A mi mvészetünk nehéz föladata az is, hogy a mikor a

drámai mtárgyat földolgozzuk és szépségben, igazságban

eszményítve, az élet valósága .szerint tökélyes illúzióval el-

állítani igyekezünk, egyszersmind a mtárgy idejét és korát,

hogy ugy mondjam : levegjét is a közönség szeme elé kell

varázsolnunk.
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Ezekben seg-itségünkre állnak a külsségek is, melyeket a

színpadon ma már nagy elönynyel fölhasználhatunk és helyesen

alkalmazhatjuk céljainkra.

Hogy a célt minél biztosabban elérhessük, a színpadon

mindenkinek és mindennek egy irányban kell összemüködnie,

mert csakis az összhangból fog megszületni a tökéletes illúzió,

mely a drámai mtárgy egészét, mint a való-életet állitja el.

Ekkor és igy lesz a mtárgyban minden természetes, emberi

és ig'az.

Való, hogy a ig-dik század civilizációjának gyöngédebb

szellje által érintett közönség érzéke nehezebben tudja magát

az elmúlt századok hosszú során át egy pillanat alatt, például

egy keményebb korszak erszakos cselekvényeibe, körülmé-

nyeibe helyezni, kivált ha ezek, mint Lear-ben is, mindjárt az

els jelenetben oly mohón és nagy mértékben indulnak meg
;

éppen ezért Lear eladására nézve is a bens alakítás mellett

a külsségek — álca, díszletek és jelmezek — szintén meg-

felelk legyenek a sötét, durva kornak, melyet Shakspere e

mtárgyában fest.

A közönség tehát a költ mtárgyának helyesen, kor-

szeren, a bensvel összhangzatosan kiállított külsség láttára

meg fogja kapni a szükséges els benyomást, melyet aztán az

eladók bens alakítása által eszközölt benyomás egyenletessé

tesz és ezt mindvégig birtokban is fogja tartani.

Az eladó mvész egyik kelléke vagy tudománya az is,

hogy a költ mtárgyának (életre hívott embereinek) alap-

hangját eltalálja ; ebben minden tekintetbe jön : korszak, jellem,

kedély, helyzet, szenvedély, indulat, egyéniség, stb.

Külünbözietni kell tudnunk, hogy a közönséget eizel is a

költ mtárgyához vonjuk.

Lear-ben, már az els jelenetnél, a külsk mellett egyszer-

smind éreztetnünk kell, Gervinus szavaival élve: „eme fél-vad

korszak levegjét, melyben az emberek nyers és durva tetteiket

az indulat els kitörésében minden habozás nélkül végrehajtják,

melyben az eredeti ösztönök rögtönönösen féket szakasztanak

s föltarthatlanul gázolnak mindent, mi féktelen vágyaiknak

ellent állani mer, vagy útjában áll."

Ha mindezeket nem téve;>ztjük s/eni ell es a kivánt

módon keresztül is tudjuk vinni, mindjárt természetesebb,



(Miiberibh lesz Lcir imitártí^áhcn is a/, a mi iieiu ilyennek

látszik.

De az elöadí) mvésznek a költ/i mtárgyát egészen és

minden ízében ismernie is kell, nemcsak ismernie, hanem mélyen

tanulmányozni, részletekre szedni és a szétszedett részeket,

>aját egyéniségének megtagadásával, magában ismét egybe-

olvasztani; igy állhat elö az egész, a tökéletes m, s ha

alkotó ervel bir a mvész, bizonyára a költ mtárgyának
rgy pontja, egy részecskéje sem marad homályban, meg lesz

A/, világitva minden oldalról és egy egészszé öntve.

A költ mtárgyaiban gyakran a m végén, közepén,

>zóval szétszórt, els pillanatra észre sem vett helyeken vilá-

git meg egyes pontokat, — reflektál ezekre, melyekbl aztán

az egészet alkotnunk kell ; oly vonatkozásokat találunk kés
helyeken, melyek az elöl lev lelkiállapotokat, helyzeteket

festik, jellemzik, magyarázzák, és minekünk ezt a mtárgynak
ránk es részében (a szerepben) már a kiinduló pontnál föl

kell vennünk magunkba, hogy hiven visszaadhassuk, különben

a figyelmes néz hazugságon kap, a mikor az eladás folyamá-

ban e helyhez jutottunk.

Például : Lear mtárgyában ismernie kell mindenkinek,

a ki a tragédiában cselekvleg részt vesz, a befejez sorokat

is, melyek ugyszólviin élképen éreztetik a megrendít tragédia

egész légkörét

:

„Nehéz id sújt : itt engedni kell,

És mondanunk: mi fáj, nem, a mi illik.

A legkorosb legtöbbet szenvedett.

Ifjabbak, a kik itt vagyunk, uein erünk

Ily dolgot, s nem jut ily sokáig élnünk."

Éppen igy és a sok más hely közül a J.eart eladó
mvész figyelmén kivül ne hag-yja már elre (a Cordelia

kitagadásánál) magába fölvenni és érezni tudni, midn Lear
rémit csalódásából elször ébredve, a fájdalom, megbánás
mély érzelmével fölkiált :

„— — — — — — — — (Csekély hiba!

Mi rútnak látszottál Cordeliában.

Mely mint a kinpad természetes arcomat

.Elforgatá, minden szeretetet

Kiült szivembl s beléje mérget öntött."
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Ug-yanez áll e jelenet alatt arról, midn késbb Lear a
katasztrófa lejtjén már lefelé rohanva, tébolyában a reflexiók
'közt két leányáról így emlékezik:

„Hah, Goneril! fehér szakállal. Ök hizelegtek nekem,
mint az eb. Azt mondták : fehér szálak vannak szakállamban!
mig fekete sem volt. Mindenre, a viit szólék, igent és nemet
invndtak. Nem és igen egyszersmind ne7n jövendölt jót. "

Mind a két példát a maga helyén, ugy a Cordelia, mint
a Gonerillel való els összeütközésénél már tudni s érezni
kell a mvésznek s az indulat kitöréseit már ekkor e tudat, ez
érzelmeken kell áthajtani, hogy az els kitörések megfeleljenek
a költ által késbb igazolt helyeknek.

A szinmüvészet mai fejlettségében fontos az álca és jelmez
helyes választása is, melyet a mvészien kivitt arcjáték tesz
szótlanul is oly érthetvé, hogy a közönség már a szemlélés
folytán elre érezni fogja, hogy milyen a meginduló mtárgy.
Lear-ben sem minálunk, sem a német színpadokon (a bécsi
várszínházát sem veszem ki) nem találjuk a mvel összhangban
sem a diszitményeket, sem a jelmezeket, de többnyire az
álcát sem.

Például: Lear lányai a 19-ik század divatos szabású,
könny lyoni selyem uszályos ruháiba öltöznek, s még a finom
keztyt sem nélkülözik, holott a darabban mindenütt Jupitert
és isteyteket emlegetnek, tehát pogány korszakról beszélnek

;

st maga Shakspere is, kirl tudjuk, hogy darabjait nem irta
teli instrukciókkal, Learnek Goneril és Regánnal való második
nagy összeütközésénél e szavakkal mintegy jelzi mtárgyának
korszaki öltözetét

:

'•' Es ha melegen öltözni nKír disz volna,
diszruhádro, melyet viselsz és mely alig fedez, a természetnek
nincs szükségo." A fejedelmek, minthogy kérk és igy okve-
tetlen szerelmeseknek tartatnak, — zsenge ifjoncok jelenkori
álcáját veszik magukra s olyan selyem pufifos, színes szala-
gokkal díszített jelmezekbe öltöznek, mintha csak Don Diegot
akarnák ábrázolni, ki Lear leányait — egy si régmúlt kor-
szakba ugorva vissza — a nagy birtokért elakarná csábítani

:

még a finomul kiszabott, másli és csattal fölpiperézett cip
sem marad el lábukról, mintha csak XlV-ik Lajos udvarában
lennének; igy van a környezet is kiállítva; igy bizony nem
csoda, ha a közönség érzéke megzavarodik, mihelyt a függöny



fölmejíy és szemével ellenkezjét látja annak, a mit fülével

luill ; késbb a cselekvények is mind visszásbnak fugnak eltte

föltnni és a tökéletes illúzió helyett beáll a nagy zavar s a

természetlenség.

Dessoir és Davison képeznek kivételt, kik mint egy-egy

világitó oszlop igazi nagy például szolgáltak és izröl-izre

Shakspere Lear-jét állították elö.

Dessoir és Davisonnál az volt a csudálatra méltó Lear

alakításában, hogy a mikor a függöny trombiták harsány

hangjainál (nem jelenkori intrádák !) föllebbent s a háttér

közepén magas trónon — kezökben a királyi szceptrummal —
ültek, egy villámokat szóró Jupitert láttunk bennök és már a

megszólalás els hangjainál ráismerhettünk Shakspere Lear-

jére, sejtettük, félve éreztük a költ mtárgyának következ-

ményeit is.

A halandó ember a mvészet tudományával isteni erre

t iiielkedve állt a közönség eltt; e parancsoló hangon beszél

Lear inkább odadobni látszott országait, mint atyai kegygyei

fölosztani; éreztük az els alaphangokból, hogy a ki q fckiclcn

akaratnak ellent találna mondani, az eltiportatik.

E két Leartl én igen emberinek, természetesnek, st
kimaradhatlannak éreztem, hogy Cordeliát oly féktelen dühvel

tagadja ki, és ugy tapasztaltam, hogy az egész közönség ugyan-

ezt érezte.

Az igen helyes szcenirozás, hogy Lear nem jön be kísé-

retével a színpadra, hanem már ott áll az egész személyzet.

Ez els képrl, e külön egyéniségek nagy csoportjáról,

— ha helyesen van visszaadva a külsség, ha már ott ül az

arcokon az egyéni kifejezés — a harsonák hangjai mellett tör-

tén kis szünet alatt a közönség egy pillanatra a tragédia

légkörébe érzi magát varázsoltatni.

E bevezetési szcéna alatt, különösen Gonerilnek és Regán-

nak, mint a kik legközelebb folynak be az els cselekvénybe,

kell a maguk egyéniségét a külsn jól kifejezni s ebbl csak

akkor és hirtelen átmenni, a mikor Lear által a nyilatkozatra

fölszólittatnak ; a megszólalás- ez els hangjainál látnunk és

éreznünk kell, mint vetik el e leányok a hirtelen történ

átmenettel valódi egyéniségöket és mint veszik föl Lear-rel

szemben, a rút hízelgés hangján, sátáni lényöket, mintegy



parancsszóra, igy szoktatva, így tanitva, hogy aztán csaljanak

és elárulják az apát.

Erre annyival inkább figyelniök kell Goneril és Regan
személyesitöinek, mert ök sem gondolják, várják, hogy az apa
gyöngesége, szeszélye az országrész kiosztása eltt a gyer-

mekeknek viiniegy hivatalos nyilatkozatát kivdnja szeretetükrl

s hogy ezt nem is gondolják, várják, azt nekik jelezni kell.

Ez az els fordulat a tragédia megindulásában és ebbl
támad Cordeliában is eg-yszerre föl az öntudatosságnak ama
tiszta érzelme, mely, az apától nyert természeti tulajdonság

ers akaratával párosulva, bátor és szinte nyilatkozatra

ragadja az si naivság ez egyszer lényét apja nagy g'yön-

gesége ellen.

A mit Goneril és Regan tesz, az megbotránkoztatja Cor-

delia nemesen érz, egyenesen gondolkozó lelkét és fokoza-

tosan épp ellenkez végletre hajtja.

Nem csekély, fontosságú ez els nagy szcéna alatt mind-

azon személyesitöknek, kik jelen vannak, — külsleg, arcjátékkal

és a szituációhoz mért mozdulattal — egy meglepetési bámu-

latot kifejezni azon momentumban, mikor Lear els beszédében

országáról leányai javára lemondván, e lemondást egy hofnr

föltételhez köti

:

„— — — — Szóljatok leányaim,

— — — — — — — — mclyitck

Szeret legiiiliábh, hogy legfbb L-r;>yiiitl:et

Érdem szerint adhassuk."

Itt még a környezetnek is a maga kisebb rész érde-

keltségével hozzá kell járulni a cselekv személyek nagyobb

rész érdekeltségének küls kifejezéséhez, mert ez a tény az,

mely váratlanul j Lear-töl, mely Lear els tragikai hibája,

gyöngesége^ melyet a józan esz bölcs aggtól senki sem várt,

mely a megrendít tragédiának mintegy /7/,rG/-'//í/i-/ 7/6*^0 ///^í'^ív//

szórja ki, elször és egyik oldalon tüstént bnt fejleszt Goneril

és Regan rút álnokságában, mig Cordeliánál makacs elle7t7nonddst.

Fokozza ezt még az az ünnepélyes helyzet is, melyet

Lear a maga természetellenes gyöngeségének még nagyobb

kitüntetésébl, saját hizelgésére és tömjéneztetésére választ,



'i^y a fejedolniek, ej^ósz udvara (Vs kísérete el<jtt kívánja a

1 tétel mei>*adását, lányai kisebb vag'y nagyobb szeretetének

:'(i/ii/()}f nyilvánítását. Kzt sem szabad szem elöl téveszteni.

A tíyöngeségében vakká lett Lear a két leány hízelg

szavaiban nem látja az álnokságot, mert hiszen ehhez volt

szoktatva, de meg a parancsoló király az apában mintegy

második természetté vált, s arait a király alattvalóinak föl-

i'''tlen engedelmességében szeretetnek is vehetett, annál bizto-

sabb volt erról leányainál ; királyi egyéniségét (ezt Learrl
el lehet mondani) átvitte egészen az apaiba ; éppen ezért, e

bizonyosságban teljesen meg'nyugodva teszi a föltételt s nem
elégszik meg sajn'/ tiuiaidval, hanem ennek nyilvánosságot is

akar adni a fejedelmek és saját alattvalói eltt.

Lear hosszú évek tapasztalatából merített hitben, tudat-

ban bizton követi el ezt a tettet, elre bizonyos lévén, hogy

leányai mit fognak mondani ; ezen hitében nyugodtan teszi

föl a kérdést, a föltételt és az egész udvar eltt mintegy

'kaccrkndni akar a saját hite szerintinél másként nem is nyilat-

kozható válaszokban.

Ezzel hívja ki sorsát és zúdítja magára a szörny követ-

kezményeket !

Goneril és Regan álnok nyilatkozatai Leart ebbeli hité-

ben nemcsak hogy megersítik, de e gyöngeséget egészen

fölcsigázzák az apa-királyban, kiben e jelenetnél íöhb a királyi,

i/iii/f az apai,

A hízelgés által hiúságában fölcsigázott és megmérgezett

kedély Cordelia ellentmondására a végletekre ragadtatik,

kinek rövidoi kiejtett szinte szavait, melyeket az ig'azság

érzete a lcg)ienicsehb cgyszeriiséggel, de nagy erélyel szólaltat

meg benne, nem érti Lear és ferdén, viszásan veszi, mert

eddig nem hallott ilyent s két idsebb leányától éppen az

ellenkezt hallotta ; az ellentmondást nem tr l^ear, Goneril

és Regan nyilatkozataitól uidr megmérgezve, onnan kapja a

i>mmit" visszautasító, dacos, kemény nyilatkozatot, a honnan

legkevésbé vdr/a, mert hiszen éppen Cordelia engedelmes szere-

tetében, szelíd odaadásában bízott leginkább, t szerette leg-

jobban és az szelíd ápolására remélte bízni agg napjait ; ö

tle többet várt Lear, mint Goneríltöl és Regantól, neki

nagyobb birtokot is szánva, mondja ;



„Mit szólsz te, hogy szerezz egy harmadot, diisabbat.

mint testvéridé ':"' Cordeliától hát legkevésbé várta a „semmit"

rideg elutasitás szavait; e szóra Lear lelki állapotában az

els fölháborodás, iszonyú meglepetés, elámulás hangjaiban

nyilvíinul, mely a lélek feneketlen mélységébl száll fÖl
;

nem akarja, nem tudja elhinni, hogy Cordelia szólott, hogy
ily választ adott ; az indulat visszafojtott érzésével Cordeliát

szavainak ^yjobbitdsdra''^ és nem magyarázására unszolja; de

Cordelia épp ellenkezt tesz ekkor is, mert szavait nem jobbitja,

hanem luagyardzza, és ezt Goneril és Regan nyilatkozata által

fölzaklatott kedélydllapotdba)i oly hangon teszi, mely szintén

túlhajt a kell határon és a Lear keblében visszafojtott

érzelmeket — melyeket Learnek a nem várt csalódás fölött

még- a fejedelmek és udvara jele)ilétében úgyszólván megszégyeni-

töleg is kell szenvednie — végletekre ragadja.

Cordelia személyesitöjének nem szabad szem elöl tévesz-

teni, hogy Goneril és Regan álnok magaviseletébl fejlik ki

az ö kedélyének akceiitusa, s e fölötti viegbotránkozv igazság-

érzete támad oly nyilt szinteségre, mely kedélyeitek külömben szelid

alaphangját megzavarja, és e hang ha nem is nyersen száll föl

keblébl, de mégis oly egyenesen, oly túlszintén és nénjeit

mintegy inegszégyenitö oly rövidre szabott modtdációval, hogv

Lear az egyenességet szivtelenségnek veszi, bódnlt gyöngeségében

ilyennek értelmezi, s csak egy szóra van még szükség, hogy
Lear a fékevesztett akarat mérges nyilát kilje ; e szó nem is

késik, s amint ez ily lelki állapotokból önként következik,

egymást kergetve tör el.

Lear már nem vár feleletet Cordeliától, hanem magában
félig elfojtva Ítéletet mond Cordeliára, hogy

:

„Oly ifjú s oly szívtelen."

Cordelia ezt nem hallgatja el, hanem siet a végzetes szóval

ellentmondani, atyjának Ítéletét, szavait kijavítani

:

„Tfju s oly

szinte csak Mylord."

íme a tragédia ernberi, igaz és nem mesebeli expozíciója.

A visszafojtott indulatok, a kebelben háborgó elemek e

ezóra tnintegy láncaiktól megszabadulva törnek ki Lear-nek

gyöngeséggel táplált keblébl, s a természet- és emberiségbl
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kivetkzve oly végletre ragadják, a honnan többé nem lehet

más menekvés, mint egy megrendít katasztrófa az agg királyra.

Cordelia egyéniségének, kedélyének helyesen eltalált

alaphan^jii a kulcs Lear természetlen, vad tettéhez. De Corde-

liát mindenütt szende színésznkkel játszatják, néhol pláne

vígjátéki naivokkal ; ezek aztán Ophelíát, Dezdemonát csinál-

nak a karakter szerepbl és oly alázatosan, oly könyörgleg,
oly szenved pityergéssel beszélnek, hogy nem csoda, ha

Cordelia kitagadása oktalannak, természetlennek látszik.

I.ear Cordelíát kitagadja mindenbl, elátkozva magától

számzi, még a vérrokonság- jogait is megtagadja tle, s mind-

ezt még azzal tetézi, hogy a fejedelmek és udvara eltt a,

trónon meg is esküszik ezekre, melyet megmásítani iszonyú

véteknek és a szándékot is büntetésre méltónak vall, és ezt

Kent számzetésével mindjárt be is bizonyítja. Vak dühében
Cordelia országrészét is két idsebb leányának adja, egy-

szersmind ezekre ruházván mindent, a mi a királyságból hasz-

nos és anyagi, azonban a király nevet és cimeket megtartja inagd-

fiak és ezzel egy tilrhetlen, természetellenes állapotot teremt, melybl
leányai szabadulni törekednek.

Lear-nek e szeszélye és szembeszállása a természet törvé-

nyei és az emberiséggel, nagyobb leányait is oly végletekre

készíi, miket ezek hamarább megindítanak Lear ellen, mint
ezt különben is és késbb magukból kiindulva tették volna.

Learnek Cordeliával való összeütközésében rátalálunk a

természet faji sajátságaira is, mely itt oly csodálatra méltón
nyilatkozik ; az apától nyert természeti tulajdonokból Cordelia

ön'ikölt legtöbbet, úgyszólván Lear másik kiadása ez ni alakban,

mely az apától örökölt férfias akaratervel áll szemben a törzs-

zsel, miclybl származott.

Lear nem ismer magára benne, ez is egyik szimptomája
az tragíkai gyöngeségének.

Az öröklött természeti tulajdonság különvált alakjában,

éppen az öröklött hibával összeütközésbe jön eredetével és

mint két egyforma ers pólus lökése, egymás megsemmisítését
> eredményezi, mert e következményekbl származik Cordelia
- gyászos vége is !

Ennek igazságát a föntebb jelzett dolgok- és momentu-
moknak az eladók részérl való pontos, összhangzatos, hü és

kifejezésteljes játéka világítja meg.



Shakspere oly határozott körvonalakkal, oly drámai

elevenséggel alkotta meg Lear egyéniségét, hogy az el-

adó mvész alig tévedhet el e szerep fölfogásában és kivi-

telében.

„Izröl-izre király", mondja maga magáról tébolyában
;

„sem helyzetünk, sem vérünk nem trhet ellentmondást", veti

közbe Kentnek vakmer fölszólalására ; els jelenetében a fön-

séges pátosznak oly erejével fest, hogy bámulnom kell azon

mvészek különcködésén, ferde fölfogásán, kik a legprózaibb

hangon szólalnak meg az expozicióban, mely a mtárgy alapja,

a tragédia hsének fölépitési anyagja.

Megfoghatatlan, hogy találkozik mvész, ki vakmer
kezekkel nyúl e bibliához, melybe nem tudott elmélyedni,

melyet elégnek tartott csak fölületesen ismerni, melyet nem
átallott lényegében megcsonkítani, eredeti nagyságából kifor-

gatni, összekuszálni, toldozgatni, foltozgatni, fjircsa ideákkal

kibövifeni és megmásitani.

Megfoghatatlan, hogy Rossz az oly nagy ervel, világos-

sággal és egyöntetséggel alkotott Lear királyt kórházi és

iiyárspolgárias formában vitte szinpadra, a koturnus értelmezése

helyett, mintegy hálóköntösben és papucsban, széltött, resz-

ket kezekkel, a ,,
génre" rajzolásnak minden mesterkélt teh-

nikai fogásaival ; a bens helyett, a drámai tárg)dasság helyett

mindent csak a külsre forditva és irányozva, oly alaphangon

beszélve és oly vígjátéki kedélyességgel föllépve, szüntelenül

ide-oda tipegve, mint egy jelenkori gyámoltalan nagyapa.

Rossi, az els ünnepélyes szcénára magával behozza a

bolondot is, kinek e helyen Shakspere nem is irt jelenetet

;

leülteti a trón lépcsjére, meg-megütögeti vállát, szókat farag

a bolondhoz beszélve s viszont ennek Ízetlen megjegyzéseket

enged szájára venni, holott Shakspere ilyeket ide nem irt ;

mintha csak tréfálkozásról volna itt szó, melyben a bolond

és egy tehetetlen agg gyermekesked játéka lenne a fdolog

s nem egy ünnepélyes, nagyszer aktus, melyhez fejedelmek

és az egész királyi udvar hivatalosak, mely aktus egy 7negren-

düö tragédiának s nem egy vígjátéki familiáris kanapé-processztis-

nak szolgál — méltóságos, igen komoly bevezetésül.

Shakspere-nél akar okosabb lenni az ilyen mvész, pedig

az alanyi érzés öntudatlan állapotából sem képes kiemelkedni.
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Színmüvet, egy víggal elegy érzékeny színdarabot farag

Shakspere fönséges tragédiájából !

l\gyík jelensége ez is a mai idknek, mely az üzletiest

a mvészet szentélyébe is beeng'edte csúszni !

^#^fe

JLLis így tesznek némely orvos-doktorok is, kik a világ

•vf^ lángelmü esztétikusaitól nem akarván hátrább maradni,

i orvostudományilag kutaszolják Shakspere-t, hogy a maguk
I
számára elvitassák.

Ama nagy szellemek is el-eltévelyedtek Shakspere vég-

telen világában, hogyne a moliéri orvos-doktorok, kik Shaks-

pere-t nem a lélektan, hanem a kórtan alapján kutatják,

magyarázzák.

Az esztétikusok a kerek föld költö-királyának müveit át

meg átkutatva, mint búvárok leszálltak Shaksjiere mérheden
mélységébe s a lélektan nagy súlyú kincseivel terhelten föl-

szárnyaltak Shakspere magas végtelenségébe is, hogy talált

kincseikre a zománcot illeszszék, mely a szellemóriás alkotásait

a közönségesebb halandók szemében is megvilágítsa; átlátszóvá,

érthetvé tegye.

Mindenik mutatott egy-egy ragyogó követ a publikumnak

s ráirta, hogy ez az igazi, csak ezt higyjétek; az els után

légió szám jött, de többnyire más és mást állított, melyre

talán — legalább könyvébl Ítélve — épp Shakspere nem
gondolt.

A biblia nincs ugy megforgatva és kiforgatva, mint

Shakspere müvei, melynek számtalan magyarázatai, elvont

értelmezései összekuszálják a közönség és színész Ítélképessé-

gének, eszének gyjt érszálait s már-már labirintusba ejtik.

Minden szaktudomány követel magának egy-egy jókora

darabot Shakspere-böl, de a legfurcsábban és legtöbbet a

moliéri orvos doktorok.

Pedig egyedül a lélektannak van hozzá joga, mert a mi

Shakspereben e kivül van, az mind bámulatos és szaktudo-

mányilag is kitn motiválás csak, — az általa alkotott egyé-

nekben, hogy a lelki processzusok alatt a testiek se zökkenjenek
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ki indokolatlanul a költÖ által készített útról s a cselekvés, a

szenvedély és indulatok, lelkiállapotok változatos hullámai

közt is mindenben megtartsák az egyenletességet és mindenkor

hivek maradjanak azon alkotáshoz, melyei ket Shakspere

az evibcri lélek foieketlen világából és nem fizikai részébl életre

hivta.

Shakspere teremt szelleme minden szaktudományt fel-

ölelt; de ö példákat, szabályokat is alkotott; az emberi lélek

oly részeit emelte ki a homályból, mely eltt megdöbbenve
állunk, mely fejtörésre, vitás kérdésekre nyújt alkalmat, de ha

elmélyedünk belé, álmélkodva érezzük igazságát. Ö oly külön-

legestudomány, melyhez ínég mindig nem jjifhaltunk eléggé közel.

De e tudományok és ismeretek tárházát, zsenijét nem
a lélektan rovására aknázta ki, hanem csupán alkalmazta

egyéneiben, hogy a bens lángok által mozgásba hozott küls
embert minden fázisaiban (tehát beteg^ség- és rülésben is) az

ezekrl való fogalmak szerint mutassa be.

Shakspere a bels és küls embert tömörré, egyöntetvé

tette ; az alakjai bens- és külsjükben egyformán bevégzett

alkotások, a költi teremt er harmonikus szépségében

ragyogva és mindenben a valószinüség- természetes, ellenáll-

hatatlan varázsfényétl megvilágítva.

Az emberei, bensleg és külsleg, tegyenek bármit,

történjék velk akármi, mindenkor átlátszók, mint a kristály

és olyanok, hogy tüstént érezzük, miként nem tehettek más-

ként, nem történhetett velk más és a mi történt, a mit tettek,

az mind emberi s egymásból folyó igazság, eg\enletes bens és

küls processzus, melynek mozgató gépezete egyedül a mér-

hetlen lelkiállapot világa, az s-er, mely az anyaggal páro-

sulva ezt taszítja, majd vonzza, nem pedig megfordítva, mint ezt

sokan patológice szeretik magyarázni, legkülönösebben Lear

rülését az anyagban rejl mániákus betegségnek nevezvén el.

E tudósok Leart bolond vén embernek mondják és oly

kór/lázi lénynek, ki már els jelenetében olyan, ^^minlha esak

éppen arra szülelell volna, hogy megtébolyodjék'-^. (Greguss könyve,

273. lap.)

E patológusok után indult Rossi is és csinált egy k(')r-

liázi Leart a fönséges, tragikus királyból.

Ilyen embereket nem tür a szinpad, ezek kórházba valók

és nem lehetnek egy tragédia központjai, s nem kó'lfö fejébl



..;.Lrmazottak, .annál kevésbé Shakspere-töl, ki a lélek uralmát

prédikálja örültjeiben is, de liáborgással^ nem pedig ^kóros

uicgháboroddssah

.

Untalan azzal állnak el, hogy Lear csak a testében

lappangó mániákus bolondságtól hajtva osztja föl országát,

holott ez annyira emberi, hogy számtalan példa van rá fönt

és alant egyaránt, st még a néposztálynál is.

Ily ers példát magam is idézhetek, midn 1877. január

havában Baján vendégszerepelvén, Kétszeri társulatánál Lear

királyt is eladtam.

Másnap egy jómódú öreg földmíves állított be sugár

alakú menyecske leányával a próba alatt az öltözbe, egy

fehér pulyka, meg ehhez való zeller-csomóval salátának az

öreg király szerepét játszó szinész számára.

Az öreg földmíves elször is azon ütdött meg, hogy

fiatalabb az ábrázatom, mint a tegnapi öreg királyé volt s

bizon nagynehezen hitte el mások bizonyítására is, hogy én

voltam az öreg király.

E jó öreg mellé ugy odatapadt a menyecske-lány, mint

éppen Cordelia a vén királyhoz a hattyúdalnál, mikor börtönbe

menn64c.

Az' öreg földmíves azt kérdezé, hol van annak a tegnapi

színdarabnak az irója, mert egészen az történetét irta le,

csakhogy egy kis fordítással, mert neki két rósz fia van, meg
ez a jó menyecske lánya itt ni mellette, mint az az áldott

királyné a tegnapi színdarabban.

Elmondta aztán rendes sorban, hogy öregségére békén,

nyugalomban óhajtott élni két fia közt, kiket megházasitott

és a vagyont köztük fölosztotta, a lányt más határba vitték

férjhez, ö pedig gondolta, megmarad jó módban két fia közt,

„De bizon nem ugy bántak velem, a mint szóltak és

! Imádkoztak, s a mikor már nem bírtam köztük nehéz sorsomat,

monda — elmentem lányomhoz, ki férjével híven viselte

gondomat ; hej, bizon földönfutóvá lettem volna, mint a vén

király, ha az Úristen ezt a jó gyermeket meg nem tartotta

volna a szüle vén napjaira. '•

Sokáig sajnálkozott aztán, mikor megtudta, hogy az a

költ nem magyar és már régen meghalt, mert Pesten fölke-

reste volna legalább is három fehér pulykával, a nii-'-rt ugy

eltalálta az ö élete históriáját.



U)

íme egy darab példa Lear expoziciójának emberi és nem
mesebeli vagy mániákus kórházi bolondos alapjára.

Shakspere bizon nem azért irta Lear királyt, hogy az,

rültség kórtani vagy gyógytani tudományát fitogtassa vele,

mert akkor bohózatot, vagyis tragikomédiát ir vala^ mint Lear
íönséges tragédiáját azzá teszik mindazok, kik elmákonyosodva,

megnadragulyázv^a a patológusok elméletétl, a kórházi ember
megérzékitése céljából indulnak ki már az expozícióban is-

Shakspere csupán ann3át tesz Lear „meg^örjitésében"

(Greguss szava) a patológia szerint, a mennyit minden költnek
tenni kell a bens és küls (a lélek és anyag) egység szigorú

megtartásával és hü kifejezéseivel, hogy az rülést is, mint

minden mást, természet- és okszeren, az orvosi tudomány
alapján is és hiven engedi lefolyni a testben szintén, nem
azért, hogy mint orvos-doktor ilyent produkáljon, hanem hogy
a szükségképenit, mely a lelki állapotok és tragikus szenve-

délyek következése, nem pedig a testi szerveké — ug}-- mutassa

be, amint az az életnek és emberi fogalmaknak megfelel.

Nem lényeg az, a mit a patológusok után képzelnek, nielylwz

a tragédiát kellene irni, hanem eredmény, egységes alkotás

még- a külsben is, és pontos, tökéletes keresztülvitele az

örülés lefolyásának, a téboly ábrázolásának.

Hogy köznapi hasonlattal éljek : nem a dolmány van a

pitykéért (mint ezt Lear örülésében a patológusok után hir-

detik), hanem megfordítva, a pityke a dolmányért.

Nemhogy kórházi embert irt volna Lear-ben Shakspere,

de st oly embert, ki bensleg, roppant szellemi ervel
küzdve, nagy lelki harcok és kegyetlen tettek, események,

szivmarcangoló fájdalmak közt és után sodortatik katasztrófája

felé a tébolyba, melynek minden másod-harmad mozzanatában

halljuk és érezzük az ép észt is, az egészséges, erteljes és

semmiesetre sem kórházi embert, ki, ha ilyen volna, már az

els felvonás végén fölmondaná a szolgálatot és a második

fölvonásban nem a lélek bár háborgó uralkodásával haladna

tovább lefelé a lejtn, hanem a testében már elejétl rejl

nadragulya csirjével, mint kórhíízi váz (a ki leányát sem isvicri

Jól (!) futná le pályáját 4 fölvonáson keresztül, pedig ezalatt

bizon sok épesz és éperejü dolgot kell neki a tragédiában

.Shakspere akaratából mivelni, amit a iiatológusok T oar-ji>

nem birna el s nem tudna végbe vinni.
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Nincs abban a Lear-ben semmiféle „mag" vagy „csir",

moly a bolondot,,;//^//" az els fölvonáshnrt elre éreztetne''^ ^VTx.'^y

mutatná.

Olyan rendes esz és éperejü aggastyán, úriember az,

liogy a meggyötörtetések hosszú során át a tragédia végén
nem csak lelkiállapotbeli fölcsigázott, de fizikai erejével is,

két kezében magasra tartva hozza Cordelia holttestét, és egy

fegyveres szolgát, ki Cordeliát megfojtotta, megöl. Ezt nem
rjöng, de öntudatos állapotban teszi, mint a hogy tébolyában

is sokat tesz igy.

Lear nem egy kórházi eszeveszett bolond, hanem a leg-

fönségesebb, legmélyebb és legnagyobb tragikumnak — a

gyermeki hálátlanság — fölségesen szép megérzékitése lélek-

tani alapon, bámulatos következetesség- és egységgel kivitt

nagyszer alkotása, mely tragikai komolyságát elejétl végig

megtartja.

Ilyen még tébolyában is, mert Lear örülésének —
hogy ugy mondjam — karaktere van, mely célra tör, irányoz

és a mely örülés cselekszik is, természetesen a saját katasztró-

fájára ; reflexiói, ha egymást átugorva is, de mind eg\ tengely

körül forognak, még pedig drdmailag és /lein kórhdzilag mozogva ;

neki az örülés, a téboly minden szimptomáiban célja, akarata

van ; soha sincs másért és sehol nem érezzük, hogy a testben

rejl mániákus kórházi rész uralkodnék rajta, vagy hogy ettl

hajtatnék lejebb és lejebb, hanem mindenkor a legbensbb,
a legmélyebb lelkiállapotok viharos hullámaitól hányatva —
és szenvedélyének dacossága által cselekvleg és nem szenve-

dlcg sodortatik örvényébe.

A patológusok Lear-je egy sajnálatos bolond, ki koldus-

ként jelenik meg elttünk, bolondozásaival még mulattat is

bennünket és fillért dobunk kalapjába, de szánalmunk nem
emolkedik a részvét magasabb fokára.

Am Shakspere Lear-je uralkodó, fejedelmi, ki eltt meg-
hajlunk és a kit legnemesebb, legmélyebb részvétünkkel kisé-

rünk küzdelmeiben mindenütt, kiért remegünk, ki megrázó
és lelkünk legrejtettebb jó érzését is fölkorbácsolja, ki nem
koldul, de a kinek mégis a legdrágább kincsünkkel, a sziv

• 1 szorulásával és forró, igaz könyeivel adózunk.

Kz Shakspere Lear-je, az izröl-izre királyi ; amaz, a pato-

lógusoké, rongyrul-rongyra koldusi, melynek nincs semmi joga



a tragédia klasszikus keretében és a szinpadon megjelenni,

hanem a kórházba vele, hol, ha tetszik, ám nyújtóztassák ki

a patológusok a boncoló kamara asztalán és mikroskoppal a

szemükön, éles kacorral a kezükben kutassák, vagdalják mag-

sejtröl-magsejtre (micrococcus), csirmagról-csirmagra, idegszá-

lakról agy- és koponyaszálakig, hogy fölfedezzék benne, mennyi

bolondgomba, nadragulya és hagymáz található a vén király

szerveiben, de tartsák meg maguknak a magukét és hagyják

meg a színpadnak Shakspere Lear-jét

!

Oly kedvenc eszmévé vált Shakspere I.ear-jét kórházi

embernek elvitatni, hogy ezért Shakspere-t magát is meg-

hamisítják, elferdítik, elmagyarázzák.

E hamis prófétáknak sokan — még oly nagy mvészek
is, mint Rossi — felültek, mert könnyebb és hálásabb a pato-

lógusok Lear-jét, mint a Shakspere-ét megérzékiteni.

Bámulatos azonban, hogy Greguss is elhagyta magát

csábittatni a divatossá vált patológiai buvárlattól és búvároktól,

midn Shakspere pályája cimü könyvében Lear örülését szintén

kórházi alapon magyarázza, tanitja és hirdeti

!

De még bámulatosabb az, hogy idézeteit Lear-böl ferdén

értve, hamisan alkalmazza,

Kitünö szolgálatot tev könyvében sok egyéb közt,

melyek szintén meg nem állnak és Shakspere helyes értelme-

zésének, valamint a lélektannak is ellentmondanak, azt állítja

Greguss (277. lap), hogy: Lear „érzékeibe?i, eszében, saját szemé-

lyében kételkedik (!), midn Goneril rá méri kegyetlen csapását"'.

I, 4. „Leányom vagy te?" kérdi tle, ,^7Jiert nem hiheti, hogy

szemével öt látja, fülével öt hallja (!). Majd önmagát nem leli föl"' f.'J,

midn igy szól

:

„Ismer itt valaki ?

Hisz ez nem Lear ! így jár Lear ?

így beszél", stb.

Mily nagy eltévelyedés a patológia sötét kamarájába a

lélektani tudomány tiszta, világos medrébl ?

!

A lelkiállapotbeli és gyermeki kegyetlenség fölött való

megbotránkozás keser, gúnyos, fagyos szavát, hangját, kifaka-

dását — testi, szervi, érzéki hibulásnak tartani.

Ez idézet minden szava ellentmond Greguss állitásának,

mely mint kórházi beteget, a moliéri tudósok paciensét akarja



10

a lelkében, szivében, érzései- és nem érzékeibl,, traoiknssd ós nem
hefeggé tett Lear királyt bemutatni.

Épp az bizonyitja és mond ellent Greguss állitásának,

hog-y az idézett helyen Lear igen ép esz, söt önnönmagán
uralkodni is biro egyén, — tehát nem lieteg — midn a lovag,

ki kötelességbl nem hallgathatva tovább, figyelmezteti a

királyt, hogy Gonerilnél nem ugy bánnak vele, mint megilletné,

és erre Lear igen bölcsen, igen józanul ezt feleli

:

„Saját tapasztalatomra emlékeztetsz. Igazi kiszámolt

hanyagságot vettem észre most legutóbb, stb. Majd végére

járok.

"

Ha Lear már itt az, és olyan volna, a kinek és a milyen-

nek Greguss könyve állitja, nem vette volna észre az „igazi

kiszámolt hanyagságot", nem tudna hivatkozni saját tapasz-

talatára és nem volna képes akarni, hogy végére járjon a

sért bánásmódnak.

Erre kevés id multán jön a betegséget szinlelö Goneril

ki homlokát kendövei köti be ürügy gyanánt, hogy kikerülje

apja elfogadását ; Lear ezt megérti és szenved is a leánya

által ily módon rámért csapás alatt, de magát fékez türtöz-

tetéssel (tehát igen józanul) elfojtja e fölötti fölháborodását,

elébe siet és a tapasztalt sértéseket, melyekre már szolgái is

figyelmeztetik s melyet épp ezért is nem trhet és hallgathat

el az ország fölosztásánál a király név és cimeket magá?iak meg-

tartó . fejedebni agg, — megtámadólag ugyan, de magát tüstént

fékezve, inkább a gúny, mint harag hangján kezdi szemére

hányni Gonerilnek, mondván : „Nos, nos lányom ? Mit keres

e párta fejeden? Ugy látszik, egy id óta igen komor vagy."

A ki a Greguss által idézett e helyen ily józanul tud

beszélni, de föl is ismeri, meg is nevezi leányát, az, ugy

hiszem, nem lehet bolond, nem lehet érzéki s olyan kórházi

beteg, hogy valaki azt állithassa róla, miként „jítw leányát,

sem magát ne?n ismeri töl^.

De hiszen maga Goneril bizonyít legjobban Greguss ellen,

midn az idézett helyen ezt mondja atyjának : ,^óJiajtandm, hogy

józan eszeddel élnél, melyei áldva vagy, s vétkeznéd le ezen

szeszélyeidet", stb.

Tehát csak szeszélyeket mond Goneril is, a ki külömben

ráfogásokkal él, csakhogy igazolja kegyetlen bánásmódját;

okokat keres és nem találva, mindent ráfog apjára, de a kór-

3*
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házi hctegséget még sem, pedig inkább megtenné a saját érde-

kébl és céljából, mint Greguss könyve felicii.

Miért kegyetlenebb Greguss még Gonerilnél is ? !

Bizony itt még nagyon ép esz ember Lear, nemhogy,
mint Greguss könyve mondja: „;?<?/;/ JiiJicfi, hogy szcmn'f/

leányát látja, fiilével öt hallja'-^ (!).

Nagyon is látja és igen jól hallja, de persze nem a bet,
hanem a szó és az érzelmek mély értelm jelentségében.

Lear nem érzékeiben kételkedve s viegJtMorodva teszi e kér-

dést: „Leányom vagy te?" hanem a sértett, a gyermekétl
leckéztetett apai érzelem és lélek méltó háborgásával, fölindu-

lásával, a leányát megszégyenít gúnynyal, melyet Goneril is

csak szeszélynek nevez, t. i, : Leányom vagy te, hogy igy

szólhatsz hozzám, igy leckéztetsz ? Lear az, kihez igy szólhat

valaki, nemhogy saját gyermeke ? avagy Lear nem volna már

Lear ? ! stb. Nem lehet találóbb, röviden szabott visszautasító

felelet Goneril szavára, mint Shakspere-é, mely lelki állapotbeli

s nem érzéki helyzet és mondat, mely a lelki háborgás maró

gúnyja, mely kell egyenes szókat nem találva, élesen metsz
képletes kérdésekben nyilatkozhat legméltóbban, legsujtóbban.

A farkas arcú, kegyetlen szavú Gonerilnek a még vissza-

fojtott érzelmek és indulatok árjából, a keblet kitörésre izgató

?iullámokat fékezve, öntudatos gúnynyal felel : y, Neved, szép íiri

hölgy?'-'' ezt kérdezvén tle tovább, hogy leányát megszégye-

nítse {nem pedig, hogy föl nem ismerné), s midn e rétnek

psziJiológiai próbák után látja, hogy Goneril kegyetlensége

nemhogy alább szállna, st fokozódik, de végre e szavakkal

:

„Engedj azért óhajtásomnak, a ki külömben a mit kér, elvenni

Mfc" — már nyilt szakadásra, kitörésre fajul Gonerilnél, —
Lear a leláncolt indulatokat szabadon bocsátja és iszonyú

átkot szórva Gonerilre, ott hagyja az elfajult hálátlan gyerme-

ket, — bizony teljes ép ervel és észszel, öntudatos, de háborgó

lélekkel, nem pedig magát és leányát föl nem ismer álla-

potban, melynek e helyen minden szó és tett nagyon is vilá-

gosan, kézzelfogható igazsággal ellent mond. Hiszen e jelenet

után, melyben Greguss már ^^inegörjiti'-' Leart, mikor elment

(roneriltl, maga Lear mondja még :

„Irgalmas ég ! ne liagyj mcgtéholyoilnom.

Eszméletem ne vedd el : itt-m szt'rcíiii'k

Megtébolyodni,''''



Nos, beszélhet ig-y I.ear, lia (ireguss s/.eriiil már elbb
megürült ?

Ps/.ihológiai állapotok ezek a legfelségesebb drámai-

sággal, nem pedig patol()giai tünetek testi, szervi meghibu-

lással.

[earnek Cordelia ellenében oly hirtelen elltt nyila egy-

*Cy szersmind Lear keblét is megsebzi, ott hordja ö saját fegy-

1 vérének élét maga-magában és a sajgó sebet már máso-

dik jelenetében látjuk, mikor a bolond után tudakozódva

az egyik lovag ezt válaszolja: „Mióta legifjabb asszonyunk

Frankhonba ment, a bolond egészen elemészti magát bújá-

ban." — Lear találva érezvén magát, hirtelen elnémitja a

lovagot :

„Ne többet errl. Magam is észrevettem", — mondja.

A mi lelkünket bántja és szivünknek fáj, arról a mint

magunk sem szeretünk beszélni, épp ugy hallani sem aka-

runk róla.

J.ear megbánta tettét, de jellemével nem fér össze ezt

nyilvánítani, annál kevésbé pedig, mert meg is esküdött rá és

királyi méltóságát, cimeit, melyeket magának megtartott —
ersen érzi és folyton érezteti, mely érzetében a megbánást

kerüli és csak akkor teszi ezt, midn már minden elveszett

benne, maga az ember is, midn végzete a tragédia végén

ismét összehozza a Ifitagadott Cordeliával.

Mieltt Lear második jelenetében föllépne, Goneril

igy szól :

„ A bohó aggl

Folyvást szerctn^ éreztetni súlyát.

Melyet már elvetett."

Lear csakugyan érezteti királyi súlyát, ugy lép föl itt is,

mint a ki parancsol és uralkodik :

„Percig se kelljen várnom az ebédre !" kiált és türel-

metlenségében ide-oda zaklatja lovagjait, kik alig birnak sok-

féle parancsának hirtelen eleget tenni.

Az els jelenet erszakossága, most már a türelmetlenség

fokozatával is jelentkezve, igy köttetik össze a második jele-



nettel, mert itt már bens, elfojtott érzelmek sajognak ; az

elsben az indulatok féktelen rohammal törnek kifelé, a máso-
dikban a Cordeliával történt esetbl kapott sajgó seb és a

rövid idköz alatt Goneriltl tapasztalt hidegség, egy vészes

sejtelemmel párosulva, a kebelben visszafojtatnak; igy, a mi
az els jelenetben kifelé tör, itt befelé fordul,

A lovag, Goneril föllépése eltt igy figyelmezteti Leart

:

„A kötelesség nem enged hallgatnom, midn nagyságodat
megsértve gondolom." Azt mondja erre Lear, hogy :

„Saját tapasztalatomra emlékeztetsz. Igazi ktszdfnüott

hanyagságot vettem észre most legutóbb, (ezt már csak maga-
magának mondja) mit én inkább féltékeny furcsaságom-

nak kívántam tulajdonítani, mint szántszándékos udvariatlan-

ságnak."

Tehát már maga-maga eltt mentegetni igyekszik e jele-

netben azt, a mit az elsben nem tett volna, st már féltékeny

furcsaságnak akarja tulajdonítani a sérelmeket is, melyeket

még elbb el nem ismert volna; inkább visszafojtja magába
az e fölött támadó érzelmeket és igyekszik elodázni a dolgot,

melyen már kísérete is megbotránkozik.

„Majd végére járok", mondja, pedig nem igy tesz Goneril

föllépésekor, kitl elbb sokai elhallgat, mieltt méltán kitörne.

Learben a lelki processzus már megindult és ezt Kent,

meg a bolonddal való kedélyeskedésbe akarja fojtani, temetni

;

de a vig gyerkce „keser bolond" lett és ettl vig tréfák

helyett keser igazságokat kell hallani ; korbácsot igér neki

(de nem a bet értelmében véve, mint Rossitól láttam, ki egy

vékony kis gyermek-rájtpájcslival csapkodva a bolondot, a

színpadon föl s alá kergetdzött vele a fejedelmi Lear, mintha

csak lovagjai- és szolgáinak akarna cirkuszba való produkciót

csinálni), de azért folyvást enyeleg a bolonddal és keser
igazságait számba sem véve (mert hisz ez már úgyis nyomja

az ö lelkét), a bolond ötleteire minduntalan figyel és szívesen

hallgat.

Amint Goneril föllép, ennek szokatlan magaviseletére a

vészes sejtelem mind jobban fokozódik Learben, mely sejtelem

még inkább tépdeli a keblében elfojtott sebeket

:

„ — Mit keres e párta fejeden ?" (A betegség, a

fejfájás színlelésére felkötött kend.)
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„Ug-y látszik, f^y idó éta igen komor vagy", — e szavak-

kal szólítja meg leányát, a visszafojtott érzelmekbe vegyült

hangokon, melyekbl az iszonyú sejtelem célzatos szemre-

liányása emelkedik ki leginkább.

'a^a^'"C£iViír'~*

1
,^„1 evezetés és méltó a följegyzésre, hogy Rossí e jelenet-

•1 ben Goneril színlett betegségét, melyrl elbb maga is

fszól, és a fejfájást jelz kendt a fejen, melyet Lear csí-

psen pártának nevez, Goneril kömorságdban és e komor-

ságból származó homlokráncokban (!) kereste ; Goneril-

hez lépett és mutatóujjával megpiszkálta Goneril homlokát

s így kérdezte tle, hogy „mit keres e párta fejeden ?"

Ez a mvész szükségtelennek tartotta Goneril és az

udvarnok közt folyó elbbi jelenetet elolvasni, mikor Goneril

így szól az udvarnokhoz

:

„Ha a vadászatról visszatér, tagadj el,

Mondd, hogy heteg vagyok."'

.mint Goneril apjával szemben szokatlan küls magavise-

^ létének leckéztet szavakkal, bántó szemrehányással kife-

3 jezést is ad, Lear nem talál szókat lányának ily vakmer
I és váratlan föllépésével szemben, keble a hitetlenség mély

ámulatában összeszorul, s a gúny keserségébe mártott

érzelemmel képletesen kérdezi Goneriltl

:

„Neved, szép uri hölgy ?

Ezzel Gonerilt vakmerbbé teszi a szemrehányások kifejezésé-

ben, melyeket elször csak Lear kíséretére szór, de végül az

apát kárhoztatja érte és akaratát apja fölé helyezvén, /eve/i

álarcát :

„Engedj azért óhajtásomnak, a ki külömben, a viit kér

elvenni kész^ mondja, és e szavakra Learben az eddig elfojtott

érzelmek, a rettent sejtelmek valósulásával egyesülve, a lélek

feneketlen mélyébl megindító fájdalommal törnek ki, — a
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viharhoz hasonló ervel szólal meg benne minden érzelem

egyszerre, mely útjában mindent elsöpörni fenyeget

;

„yaj annak, a kit kés bánat ér /"

kiáltja a végtelenségbe, és szabadon ereszti keblének mar-

cangoló furiáit ; borzasztó átkot mond Gonerilre, melynek
nincs párja a szinpadon s mely a Leart eladó mvész-
összes fizikai és szellemi erejét igénybe veszi s aztán elsiet

kíséretével; de alig lépi át a küszöböt, értesül, hogy loo

lovagja közül — kiket az ország-osztáskor magának fönn-

tartott — 50 el van csapva'; visszajön, e bánásmód és hatalma

súlyának elveszítése fölötti érzetében könyekre fakad, majd
e könyek miatt maga-maga ellen támad s végre azon fenye-

getésekkel, hogy másik leánya (Regan) ezért boszut fog'

állni s hogy a hatalmat, (királyságát) melyet Goneril már
örökre letétinek hitt, újra fölveszi, — eltávozik.

Goneril gyorsan értesiti Regant a történtekrl, levél-

ben fölhívja, hogy hasonlóan tegyen is; majd, nem biz

ván nvérének erélyében, bátorságában, maga is elmegy
Reganhoz.

Lear az átok-jelenet után egy rövid szcénában (melyet a

szinpadon ki szoktak hagyni) maga-magában töpreng've, magát
vádolja, hogy méltatlanul bánt lányával, Kentnek meghagyja,

hogy csak arról beszéljen Regánnak, mirl ez a levél után

kérdezni fogja, — tehát hogy a látottakat ne említse ; Kent
eltávozik a levéllel s Lear lelki tépeldéseibe merül.

„Levetkíöm tcrniészeleinet-,

mondja, majd ismét emlékezetében fölháborodva igy szól :

„II;i visszavennem ismét — erszakliul" (t. i. a királvsát^otí

meg újra elkeseredve ily szókra fakad :

„Hálátlan szörnyeteg !"

végre a lelki tusában rémülettel kiált föl :

„Irgalmas ég, ne liagyj nicgtébolyoilnqni,

Eszméletem ne vedd el : nem szeretnék

Megtébolyodni.

Oly lelki vergdés ez, mely elre sejteti a következ
nagy küzdelmeket és Learnek e küzdelemben való elmerülését.



A bolond, Le:irt mintegy elkészítve; azt mondja Reg'anról :

„ízrl izre oly hasonló lesz másik leányodhoz, mint vackor

a vackorhoz" és valóban igy is van. Reg-an és Cornwall —
ki a nemes és jó természet Albán fejedelemnek egészen ellen-

téte — kitérnek Lear ell, nincs annyi vakmerség Regan-

ban, mint Gonerilben ; az ügyet házon kivül akarják elintézni

s (iloster lakába sietnek.

Lear nem találván Regant oda luiza, utánuk jön frloster-

hez ; csdk kii/önosNck mondja, hogy hazunnan elmentek s követét

(Kentet) nem küldték vissza, de a gyötr sejtelem itt is föl-

támad benne, azonban elakarja fojtani, mert most már irtóz-

tatóbban gondol a valóra, ha Regan sem lenne jobb Gonerilnél.

Kentet kalodában látja lezárva, s mig e bántalom fölött

vitába elegyedik Kenttel, magát mérsékelve mondja :

„Neiii volt szabad azt tenniük, ntm tehették,

Nem akarhatták. Ez több mint gyilkolás,

A tiszteletet ily durván sérteni,^

Likább fölteszi, hogy e szégyennek Kent volt az okozója

;

de a mint ettl a dologról értesül, kinos gyötrelemmel mondja :

,,Óh, mint dagad föl e görcs szivemig.

Le sorvadás, le lázadó bú !

Alant az elemed."

Lear Regannal szemben fékezni ídcarja természetét, mert

(joneril ellen szövetségesül szeretné megnyerni.

Bemegy a liázba, hogy a durva sértésrl, mit követe ellen

elkövettek, nem clcgtcíeli, hanem fölvildgosifást szerezzen ; maga
lép a házba csak s kíséretének maradást parancsol, nem
akar tanukat a Regannal való összejövetelnél ; Lear óvatos-

sága meglep itt, valamint azon lelki er is, melyei oly

sokáig igyekszik természetén uralkodni ; már itt meggyz
bennünket az ö fizikai t's szellemi nag)/- erejérl, melyei a

következ hosszú küzdelmeket, egy tragédiában sem látható

ily (')riási küls és bels harcokat elbirja.

(Hogyan lenne képes ily tusákat egy kórházi szélütött

test, reszket kez, alélt öreg elviselni? Llisz ily embernél

a szellem is elbénult már !)

Regan és Cornwall, c'^ppen mint íizelött Goneril, beteg-

séget, fáradságot színlelnek és nem akarják magukhoz bocsátani

Leart ; meg.szégyenitve, ingerülten jön vissza a csarnokba és



— 26 —

elpártolást, lázadást emleget; Glostert visszaküldi jobb válaszért,

de Gloster Cornvv^all herceg heves természetét emlegeti s

mintegy óva inteni akarja Leart, hogy kerülje ki e heves
természetet, ö maga sem mervén az izzó herceget háborgatni.

Ez Leart kihozza sodrából és a magára erltetett egyen-
súlyból kibillenti ; nem tudja trni, hogy ellenében vala-

kinek heves természete legyen; e fölötti erszakosságában
oly indulatba jön, hogy már alig fékezheti magát s bár meg-
próbálja vérét, leheletét lehteni s okot keres az elnézésre,

a türelemre, midn igy szól

:

„— — — Meglehet,

Nem jól van, a betegség hanyagol

Minden szolgálatot, mire az egészség

Kötelezve van. Mi, nem vagyunk mi többé,

Mikor a természet elnyomatva lévén

A testtel a lelket trni kényszeríti.

De fülhagyok. Tán hirtelenkedem,

. Midn a kedve-csökkent (hát már nem heves ?) beteget

Ép embernek veszem."

Azonban Kent láttára kétszeres ervel támadnak föl

benne az elfojtott indulatok ; oly erélyel, oly tomboló hata-

lommal követeli, hogy jöjjenek ki és hallgassák meg, hogy
Gloster megrémülve engedelmeskedik és Regan Cornwall is

a mintegy újra föltámadt királyi hatalom eltt meghajolnak

s Kent lábairól a kalodát gyorsan levétetik.

Cornvall nyájasan üdvözli Leart, Regan pedig igy szól

hozzá :

„örülök, hogy látom fenségedet."

Ez az engedelmesség és nyájasság Leart lecsillapítja,

maga is örvend neki s ezt a következ mondatban mélyre-

ható jelentséggel akarja Regan szivébe, emlékezetébe vésni

:

„Hiszem, Regan, azt hinni van okom.

Ha nem örülnél, válópert kezdenék

Anyád sírjával, mert htlent födöz."

Regan mézes szavakkal teszi azt, a mit Goneril éles

fulánkkal, ,/arkas-arccal'-^ tesz, türelemre kéri Leart, de nénjét

apja ellenében mégis mentegeti, mert hiszen ö is azt sze-

retné, a mit Goneril, csakhogy nincs elég bátorsága hozzá,

— mig apjának szelid hangon ilyen tanácsokat ád

;
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„(), le már öreg vagy,

Természeted határa szélcin j;ir.

Neked már jó tanács kell, mely vczcl !

•*

J.tnir íi megtestesült türelemmel veszi Regan cukrozott

mérgét, mert fél, hogy nem birja Goneril ellen boszura

kelteni ; folyton átkozza Goneril tettét, hogy Regan eltt

ezzel is befeketítse, de mindezekre Regantól azt a választ

kapja, hogy térjen vissza Gonerilhez s végre még azt is, hogy
mondja, miként megbántotta öt.

Ez a jelenet egyike a legnagyszerbb momentumoknak
e tragédiában. Az apa kérjen bocsánatot gyermekétl ! Iis

erre a másik gyermek unszolja az apát.

Lear roppant lelki ervel elnyomja e fölötti fölindulását

és a bozasztó meglepetés iszonyú ámulatában szótlanul áll,

hogy ily gondolatra mit is feleljen.

Mint egy orgyilkos éles késsel hasított Regan az apa

szivébe, kinek igy megalázott lelke alig képes ill szót

juttatni a fájdalom- és szégyentl reszket ajakra
;

példa

gyanánt állitja magát Regan elé és eljátsza neki a bocsánat-

kérés szivrdzó szcénájdt :

„ — Bocsánatát

Kérjem? — — — Figyelj csak, mint fog illeni

A házi rendhez ? — Drága lányom, én már

Öreg vagyok ; megvallom : csak teher

A vén kor, ime térdimen könyörgök,

jftiltass nekem ágyat, tápot és ruhát!'*

Ezt a megbántott apai méltóság önérzetében oly maró gúnynyal

cselekszi, hogy minden sziv elszorul bele és láttára forró

könyek tolulnak a szemekbe ; erre még Regan is megindult-

nak látszik és igy szól :

„Ne többet, jó sir. Ez csúf tréfaság.'*

S midn ismétli, hogy térjen vissza Gonerilhez, Learben az

elbb elfojtott kinos érzelem dühösségbe megy át és az átkot

még nagyobb vadsággal fokozza:

„Dög-pára szállj rá,

S verd bénasággal ifjú csontjait",

mondja Lear Gonerilre, ezzel egyszersmind Regant is meg
akarván gyzni, hogy lássa, mily ürt ásott Goneril maga és

ö közötte^ s hogy mily képtelenséget kivan Regan tle.



Lear itt is eltéveszti a célt, túl lö azon, mert Regan ez

átkozódásra inkább elborzad atyjától, mintsem pártjára állna,

pedig- ezt akarná Lear.

Regan apja átkozódására iszonynyal kiált föl :

„ Egek !

Ha fölindulsz, majd rám is ezt kivúnod!"

E szókra Lear újra visszakapja lelki erejét és magát türtztetve

csöndességgel mondja :

„Regan ! lerád nem száll átkom soha.

— — — — — — Az tekintete

Vad; de a tiéd vígasztal és nem éget.",

igy szól szelíden, teljes atyai jósággal, gyöngéden, de célza-

tossággal emlékeztetvén Regant a gyermek tisztére s a jegy-

dijul kapott fél országra ; Regan ezt türelmetlenül hallgatja

és tárgyára visszatérvén, elutasító hangon mondja atyjának :

„— — — Jó sir, beszéljünk

Most a dologról."

Ekkor harsona szól s a Learrel gorombáskodó udvaronc

föllép, kit sietve követ Goneril, félvén, hogy talán késn
érkezik a hajlékonyabb természet Regant atyjuk ellenében

való ellentállásában megtartani.

Már az udvaronc láttára fölforr Learben a düh, mely

Goneril megjelenésére még fokozódik, de ezzel szemben

tehetetlennek érezvén magát, az istenekhez fordul, hogy

közelgjenek és vegyék pártfogásukba ügyét ; Gonerilnek

mintegy lesujtólag csak ezt mondja:

„Nem szégyelsz e szakáiba nézni ?"

s azt hiszi, hogy ezzel Regant visszariasztja nénjétl, de Regan,

siet Goneril üdvözlésére, kivel melegen kezet is szrit. Lear

elszörnyedve kérdi

:

„Ó Regan, te még illetheted kezét?"

mire Goneril veszi át a szót, ki e pillanattól kezdve uralkodik

a helyzeten és Rcganon, kit erélyesebb ellentállásra és kegyet-

lenebb bánásmódra ösztökél ; már a szavakban sem válogatósak,

,st gorombasággal illetik atyjokat

:



„— — — mivel bántottalak nic},' ?

Nem miiulifí bántalom, mit móltatlankoilás

Annak liis/. v l>n/>^--atní;s(í:^^ w^y nevez",

iyfy szól Gonoril i,í>azi farkas arccal, mire a vórim" b.'intolt

l.ear csak o szókra tud fakadni:

^Fcs/iilt bordák, nem dltíik íisszc mé<í ?"

i)e mintegy tettre akarván izgatni maga-magát, emlékczetóbe

hozza, hogy követét kalodába zárták és e miatt Regan és

Cornwallra támadt, de Regan most már Goneril jelenlétében

vakmerbb lesz, szivtelenebbül is viseli magát ; kimondja,

hogy fel kisérctével most csak menjen vissza Gonerilhez, mert

házkivül van s illenden nem fogadhatja el ; í-ear azt

mondja, hogy inkább Cordeliához megy szolgaként koldulni

tle nyugbért. Goneril pedig' már annyira megy a kegyetlen-

ségben, hogy lelketlenül dobja oda e borzasztó szót

:

„A mint tetszik !"

Erre a kétségbeesés szörny hangján tör ki Lear :

„A'í.' tcbolyits Jiit'íf, kc'rlek, ú leány /"

mely egész valóját megrendíti, de rögtön visszatartja föllázadt

indulatait és az ép lélek jelenlétét bizonyító fenséges önural-

kodással még egyszer és utoljára megfékezi szenvedélyének

minden elemeit s az érzelmeknek egy megkapóan szép átmene-

tével mintegy örök búcsú-gyászdalt rebeg Gonerilhez :

„Nem akarlak háborgatni, gyermekem,

Élj boldogul. Mi nem találkozunlc,

Nem látjuk egymást tíibbú.

— — — — rólad nem rei^éleh

A fönn birói széket iilö Jiipitérnek ."*

(A Greguss szerint már elöhh rült Lear beszélhet,

tehet-e igy ?)

Ezzel Reganhoz fordul újra és a türelemben oly

messzire megy, hogy leányaival alkudozásba ' bocsátkozik

az ország osztásnál kik(")tött jogai fölött ; midn végre ezek

egymást a kegyetlenségben túlhajtva, már 25 lovagot sem
akarnak neki hagyni, st kevesebbet sem, Regan pedig még
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az egy lovagot is fölöslegesnek tartva, konokul mondja
apjának :

„Mi szükség egy ?"

a mire Lear hirtelen és magánkivül (nem pedig, mint egyik

J^ear-elöadótól láttam, fájdalmasan fölkacagva és környezetének

karjaiba Jnillva, tehát csak idu lefolyás után) (!) leányaival

riposztirozva, a lelki állapotbeli helyzet folytán közvetlenül,

nagyon rögtönösen és oly gyorsan, oly visszautasitólag, a

gyalázatot lejebb és lejebb való licitálást oly torkukba

fojtani akaró heves kitöréssel kiált rajok, hogy egy pillan-

tással sem késik a szókkal, nemhogy ájuldoznék, fölkacagna

és idt hagyna magának a türelemre, mondja

:

y^Ne szóljatok szükségrl ! A legaljasb

Koldus is, bár teng, bir fölöslegest.

— — — — — — — — — A mi

Valódi szükség! — Ó egek, türelmet!

Türelemre van szükségem."

(Itt van helye a fölkacagásnak,)

De e türelmet már nem birja kebelén úrrá emelni ; elbbi
forró könyei erednek meg és férfiúi arcát bemocskolják, majd
szidalomra gyulád, boszut emleget és oly dolgok véghez-

vitelével fenyegetdzik, a y^niiken megrendül a fold'-'', de a

melyeknek még maga sem tud nevet adni ; eltagadja könyeit.

hogy inkább százezer darabra törjék szive, mint sirjon, de az

elfojtott könyek már nem férnek az oly rútul megmarcangolt
szivbe ; b forrás lesz e könyözönböl, mely egész áradattal

tör föl a mélybl, hogy örvényes hullámaival elsodorja a

lelki ert, szellemet s magával ragadja az észt is ; ez ember
fölötti kinok lelki harcában, az egymást görcsösen fojtogató

érzelmek és indulatok közt rémülten sikojtja el magát

:

„Bolond ! megrülök !"

Es az oly hatalmas király könyei záporát szegény bolondja

keblére öntvén ki, ezzel és Kenttel távozik a „<7 természetbl

kivetkezett banyák^'-mik nevezett lányoktól.

Ej van, vihar közeledik, s a szívtelen leányok kaput
záratnak atyjuk eltt, megtiltják Glosternek, hogy a királyt

visszatartsa, pedig k is Gloster vendégei.
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„Ah ! itt az éj, a szél vadul forog,

Mértföldnyire is alig van egy bokor",

mcmdja Gloster, hogy atyjok iránt könyörületre indítsa e

lányokat, de Regan embertelenül parancsol Glosterre :

„— — — Makacsnak legjobb mester a baj,

Melyet magának szerzett,

Akaratos ember önkárán okuljon.

Kaput kell zárni !" —

mondja és a növekv vihar elöl Gonerillel a házba vonul.

Lear beleveti magát a viharba, versenyt fut a fergeteggel

és üvölt szélvészszel, melyet túl szeretne kiáltani ; a természet

kavargó vad orkánja, küls képe Lear bens háborgó óceán-

jának !

Hasonlithatlanul áll e szcéna a maga borzasztó szépségé-

ben a színpadon ; — valódi égre tör és az istenek magasságába

emelked drámai szituáció !

.\fAily helytelenül cselekszik Rossi, a ki Learben e helyen

V' átölíözik egy szürke domino-féle habitusba és valóságos

ballet-piruettel mint orsó maga körül megfordulva per-

dül be és a szin közepén egy „stellungot" csap ! !

Láttam olyan Lear-eladókat is, a kik pedáns, kimért

léptekkel jönnek be e jelenetben a színpadra.

Az átöltözködésre sem id, sem hely nincsen itt, s még
ha volna is, Lear lelki állapota fic/n engedné azt ; \v\sz alighogy

bolondja keblére önti könyeinek omló árjait, újult ervel,

közvetlejiíil, fültartóztathatlanul rohan a viharba ; ember és

bokor sincsen e tájon mértföldekig, mondja Gloster, hát hol

veszi itt Lear a más öltözetet és a rendezk az erddiszletet ? !

Kent és a bolond alig érik utói, pedig ily lelki

állapotban csak nem jön arra a gondolatra, hogy mieltt a

viharba menne, más ruhát (talán az es- és sárhoz alkalmasabbat)

öltsön magára ? Miért nem hoz be már magával esernyt is ? !

Mily komédiás-szerü itt az átöltözködés ! Hát még a

ballett-piruettel való színpadra beperdülés ?



De a besétálás is rósz, mert ez nyugodtabb lelki álla-

potot jelez, holott Lear ettl oly messze áll, mint egyik világ

a másiktól.

A viharhoz hasonló vadsággal fut, rohan ö a földeken,

mintegy villám-szárnyakon száll és kiált összevissza min.den

irányban az elemekhez, midn a szélvész hátán jöve^ ezt

mondja :

„Fújj, szél, szakadj meg, fújj dühöngj,

— — — — Világot renget villám, döngesd laposra e kemény

Kerek világot", stb,

s majd a széllel, majd meg a villámmal társulva rohan ide-

oda a végtelenségbe ; a természet romboló vadságával párosul

itt Lear bens vadsága, mely összes erejével, a legyorsabbb

közvetlenséggel tör utat kifelé ; e jelenetet ellenkezleg játszva,

Leart minden fizikai és szellemi er nélkül egy gyámol-

talan öregnek véve, — a görcsös fájdalmak, az ilyen Leart

már itt megsemmisítenék, nem birná tovább és a tragédia

már a harmadik fölvonás elején gyarló véget érne. Egy kezd
esztétikus, könyvében kiakarván Shaksperet javítani, aki Leart

rjöngéseiben e szókkal festi külsleg i.s :

„— éppen most ment el.

rülten, mii>t a földúlt tenderek "

azt mondja : jobb, ha Lear clnicrcngcsscl, lassan hescfál a

színre, mert ha ugy jön be, a mint Shakspere szerint egy Leart

játszó színész jött be, t. i. föídúlt tengerekként vihar-háborgással,

hát akkor tovább és kifutna a szinrl ! Ezt ugyan éppúgy
megtehetné, ha nyugodt lelkiállapotu professzoros meditálással

sétálgatna be, csöndes, pedáns diskurzust folytatva az elemekkel,

es, szél, villám és mennydörgésekkel, s mikor elvégezte

mondókáját, a színfalak közé menne, majd egyik színfalt

megkerülve ismét bejönne, hogy a Bolond és Kenttel, meg
Tamással diskuráljon egy kicsinykét, már t. i, a mint az illet

fiatalos esztétikus ezt a csodabogarat, e/.t a szcenikai abszur-

dumot gondolja.

Lear a tragikus lejt magasságát a vihar jelenetében

éri el ; eredeti dacossága, erszakoskodása, hirtelen lobbanó

indulatossága, féktelen szenvedélyessége — természetesen itt,

az elemekkel való harcában sem hagyja el, mindenütt és folyton
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nyilíitkozik ez, még- akkor is, midn a tragikus lejtön (Edg-ar

megjelenésétl) már lefelé rohan, de természetesen mindig-

fogyó, mindig kisebbed szellemi és fizikai ervel, mig végre

az utolsó momentumban egy végs nagy föllobbanás után,

kialszik életvilága.

A természetbl kivetkezett lányok által ugy meggyötört

apai kebel fájdalmai Learben óriási ert fejtenek ki a vihar-

jelenetben is.

Hatalmas és királyi még itt is, mintha magát Jupitert

személyesítené, midn az elemeket majd biztatja, majd ismét

ellenök támadva, végre mintegy az emberiség büntetésére

akarná felbszíteni.

a\ világot renget villámok és mennydörgések közt igy szól

:

„Bgj, a hogy birsz, hullj zápor, tüz okádj!

Titeket én nem vádollak elemek

Kegyetlenséggel. Én nektek soha

Nem adtam országot, nem híttalak

Lányaimnak, nem tartoztok szót fogadni." Stl).

(Hát meditálás ez, elmerengés ?)

De csakhamar más indulatba csap által és az elemek

ellen is föltámad :

„És mégis szolgalelkü udvaroncnak

Kell hogy nevezzelek, kik elfajult

Két lányaimmal frigyesülve, ádáz

Hadat viseltek egy fej ellen, a mely

Agg és fehér, mint ez. — Ó ez gyalázat !" —

e szókkal féktelen vad dühében az egekre tör ! (íme az akció,

— a dialóg a monológban !)

Ettl kezdve és e jelenet után indul meg Learben a fizikai

és szellemi er hanyatlása, mely ezután csak föl-föllobbanó

mértékben mutatkozik és soha többé nem bir együttes erej

teljes közvetlenséggel és folytonossággal jelentkezni; csendes

kifeje'/ésü reflexiókba mélyed, mely állapotból most már csak

kiviilröl jöv benyotndsok rázzák föl, de ezek is csupán rövid

ideig tartó, szaggatott kitörésekben nyilvánulnak.

A lélek feneketlen mélységébe száll le szellemvilága és

az elme lassanként elborul, sak elborul és egészen soha se?n

vesz el az rületben ; inkább tébolynak vehetjük és kell is

vennünk Lear rülését, melyben a szellemnek egy-egy ép

szikrája mindenkor ki-kivillan.
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M
11*/ annak, a kik hóbortnak nevezik e tébolyt; ezeknek fogalmuk

^ sincsen Learrl, Shakspere tragédiájáról.

A hóbort vigjátéki és nem tragikai kedélyállapot követ-

kezménye, mely nem megdöbbent, nem mély részvétet

kelt.

A hóbort egyik küls sajátsága az is, hogy nem rejtzik

el, nem fut a magányba, a természet világába, hanem emberek

között marad, utcákon jár és gyerkcök tréfájára szolgál.

E tragédiában Shakspere a hóbortot Edgárban állitotta

el, — Lear eladója és kritikusa tehát ne téveszsze össze

Lear tébolyát Edgár hóbortjával.

Lear az ö tébolyában elfut az emberek közül, csak

Edgárral akar maradni, mert ezt sorsosának véli és ebben

szövetségest képzel találni lányai ellenében ; de amint Edgár

elmarad tle, Gloster és Kent melll is újra a végtelen magányba

szalad.

,\pLidön Lear reflexióiban minduntalan tárgyára — leányai

hálátlanságára — tér, egyszersmind siet szabadulni is e

szúró fájdalmaktól ; azt mondja, hogy :

„— — — — Ez utón örülés van,

Ne többet errl, ezt kerülni kell."

(Tehát még itt sem rült, annál kevésbé bolond vagy

hóbortos.)

Gondolatait más irányba igyekszik vezetni ; saját sorsának

kemény állapota a hazátlan szegénység és nyomorfiak szen-

vedését elször juttatja eszébe, kikre eddig nem gondolt ;

ezeknek sorsa iránt részvétre gerjed és oly erkölcsi elvek

vallására inditja, a minket azeltt ö sem gyakorolt :

„— — — — Fényzés

Vedd ezt a gyógyszert; tedd ki magadat,

S trd, a mit trnek a nyomor liai.

Hogy köztük elszórd a fölöslegel

S mutasil meg, hogy van égben még iga/ság!"' —

igy sz(')l és vad indulatosságából az emberiség szeretetébe

merül.
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Ekkor lép föl Edgár, ki hogy magát az emberek eltt

ismeretlenné tegye és elfogatását kikerülje, egy nyomorult

koldus bolondozó alakját veszi föl ; a mit elbb Lear képze-

letében a szenved mezítelen emberekrl maga elé varázsolt,

azt egész szörny valójában megtestesülve Edgárban látja

maga eltt ; a mit Lear lelki szemével lát s a mire mély rész-

véttel gondolva, bens világában elmerül, az most hirtelen,

egész vad ridegségében mintegy elébe toppan.

Lear szemei a mezítelen emberre merednek, egész lényé-

ben rátapad Edgárra, mintha csak képzeletének tárgya, a

nyomor, valóságában megtestesülve ugrott volna szeme elé.

Leart Edgár megjelenése (egyik küls benyomás) kiza-

varja pillanatnyi csöndes elmerülésébl és visszavezeti tragikai

fonalához ; Edgár küls nyomora az bens sebeit, ^sztiró

tájdnlinait'^ keltik föl ismét és újra a hálátlan gyermekekre

irányozzák gondolatait.

Els megszólításában ily kérdést intéz Edgárhoz :

„Két leányodnak adtad mindened.

S most erre jutottál r"

E kérdésbe az eladónak sok fájdalmat és részvétet is

kell vegyíteni, hogy a lélektani 'átmenet természetes, igaz

legyen ; nem puszta száraz kérdés ez, hanem Lear állapotának

bens azonosítása Edgár küls állapotával s az elbb pilla-

natra elhagyott vörös fonálnak újra fölvevése, úgyszólván

összekötése; a mily csekélynek látszik e kérdés, épp oly fon-

tos az, mert ez a forduló pont a tragédiában, ez a fuomentuin,

melyei Lear a lejt }?iagasságdról lefelé indul.

Edgár zavaros, zilált beszédei, küls hóbortjai, melyei

a sürün csapkodó villámok után kapkod és melyeket Lear

komolyan vesz, mélyen hatnak Learre.

/// kezddik Lear féholxa.

Kent sejtelme a vészthozó lelki állapottól elakarja for-

dítani Leart, midn azt mondja neki, hogy Edgárnak nincse-

nek leányai ; de ezzel csak ellenkezjét éri el annak, amit

akart, mert Kent tagadására Learben egyszerre föltámadnak

az eredeti hibák, az ellentmondást nem tr ember s király,

és mint mindig, féktelen szilajsággal nyilatkoznak; itt e helyen

is vad szenvedélyességgel igy felel Kent tagadására :
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„Halál reád áruló !

Nem alázhatá meg a természetet

Ily mélyen más, mint sztlen leányai.

Mióta lett divat, hogy a lemondott

Apák igy elgyötörjék testöket?"

Lear Edgár eme szavaira: „rizkedjél a gonosz lélektl.

Engedelmeskedjél szüleidnek'-'- mind jobban vonzódni kezd Edgár-

hoz, késbb már leakarja vetni ruháit, hogy is olyan föl

nem szerelt mezitelen villás állat legyen, a milyennek Edgárt

nevezi,

Gloster és Kent hajlék alá akarják vinni Leart és Edgárt

kunyhójába kergetik, de Lear nem megy, hanem Edgár társa-

ságában marad, „ Theba bölcs fiának" nevezi t, és midn ezen

kérdésére

:

Mi a tudományod ?"

Edgár ezt válaszolja

:

„Hogyan kell a gonosz lelkeket megelzni s a férgeket kiölni r"

hirtelen azon rögeszme támad benne, hogy Edgárban szövet-

séges társat nyer leányai ellen, kiket ö az Edgár szavai

szerint való „gonosz lelkeknek^'' és ^.férgeknek'-'- tart ; azt képzeli,

hogy megtalálta emberét, kivel majd a leányokra rohan, hogy
magát megboszulja ; egész titokszerüséggel Edgárhoz simul és

"^ég egy kérdést intéz hozzá, de csak maguk között, hogy
a többiek ne hallják ; Edg^ar, Learnek mintegy kedvére téve,

folytatja bolondozásait, melyek Lear rögeszméjét növelik

;

titokban hadi tervet látszanak késziteni, mely szerint „a gonosz

lelkeket s férgekef-^ (Lear leányait) megrohanják ; Edgár, hogy
magát minél inkább fölismerhetlenebbé tegye, bolondozásait

fokozott vadsággal üzi tovább, mely Learre is mind nagyobb
mértékben átragad és vh^re egészen zilálttá teszi szellem-

világát ; e fölötti ijedelmében unszolja Kent Glostert e sza-

vakkal :

„Sürgesd t menni még egyszer, Mylord!

Esze ingadozni kezd,"

(Csak ingadozni és még nem elenyészni, még most sem

örült.) De Lear Edgár nélkül nem akar velk menni s midn
ennek is megengedik, hogy velk jöhet, indul csak meg Lear

is Edgárral, ki zilált beszédét igy folytatja :
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„Rowland vitéz hogy a sötót toronyhoz ért,

Szavajárása lévén, igy beszélt :

lluj'há ! ])ihá ! hritt vért oronlok itt."

].ear összekuszált lelki állapota a téboly tetfokára emel-

kedik itt, Edgár tettetett vadságfa egészen magával ragadja,

azt képzeli, liogy egyenesen a sötét toronyhoz (vár, melyben

leányai vannak) rohannak és borzasztó boszut állnak.

Lear képzelösködése mindig e körül forog, még" leg"-

mélyebb tébolyában is erre céloz, épp azért szükséges, hogy
a tragédia 4-ik fölvonásában elforduló és ezt világosabban

kifejez jelenetet már itt szemünk eltt tartsuk, mikor Lear

Ldgar fejérl a kalapot levéve, ennek tapintásakor ezeket

mondja :

„— — — — Pompás hadicsel

Lehelne egy csapat lovat daróccal

Patkolni. Én próbát teszek vele,

S ha én e vöket egyszer megcserkelem,

Ó akkor öld, öld, öld, öld, öld."

Gloster és Kentnek sikerül Leart Edgár segítségével egy
majorházba vinni, mert a hová Edgár megy, oda Lear is

követi, kinek mostani lelki állapotát Kent e szókkal jellemzi :

„Eszének minden hatalma a türtelenségnek adott helyet."

Lear csakugyan mind mélyebben sülyed el tébolyában

és e tébolyban mind türelmetlenebbé lesz.

A bolond eme szavaira : „Mind bolond, ki a farkas sze-

lidségében, lova lábaiban, legény szerelmében s a rima (Lear

lányai) esküjében bizik", — igy felel :

„Bevádlom ket, meg kell lennie!" —

és ezzel törvényszéket akar tartani leányai fölött, kiket

egymásután elvezet.

A mezítelen rongyos Edgárt az „igazság palds/os cnibcrciiek'^

nevezi, bolondját pedig „bölcs iirnak'^ s biróvá teszi ket; ezek

engednek ebbeli rögeszméjének és egy valódi szivet facsaró

jelenetben biró.ságot ülnek.
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lILtt egy kitérést kell tennem, hogy egy lényeges dologra
'^-^ reflektáljak.

A bolond, a törvényszéki jelenet alatt, mint mindig, ugy
itt is, tréfás bolondságokkal szeretné Leart tébolyából kimen-

teni, természetesen többnyire célját téveszti és szavai Learnél

ellenkez eredményt szülnek; mikor Lear tébolya csöndességgel

nyilvánul, — mint ez már az rültekkel természetes bánásmód
— mindent kedvére hagy és tesz a bolond is és a Lear által

fölvett játékot a tragédiában ennek kedve szerint játsza ö is és

csinálja ; igy midn Lear Gonerilt mintegy a birák elé vezeti

és vádolja, a bolond Leart e képzeletében és fenséges játékában

meghagyja, st maga is tovább folytatva, Gonerilt egész birói

tekintélylyel és hanggal igy szólítja meg

:

„Lépj el asszonyság, neved Goneril ?"

Majd mintegy a vádlottak padjára akarván ültetni, a mellette

ül Edgár meztelen lábához kap, hogy Gonerilnek széket adjon

;

e tréfát aztán, a homályos dolgot megvilágítva, e szókkal üti

helyre : „Bocsánat nagyságos asszonyom, {Edgár lábára inutatva)

azt gondoltam, hogy karszék.

E helyet mit tesznek némely színpadon ? Hogy a homályos

dolgot egész vakká, érthetetlenné tegyék, azért, mivel a bolond

karszékrl beszél, tehát a szinpád elterére kitesznek egy nagy

fakarosszéket, hogy a bolond arra mutasson, holott szavai

éppen ellenkezjét jelentik a dolognak, mert akkor, ha a

karszékre mutat, nem kell azt neki „gondolnia^^, hogy a karszék

— karszék; a bolondnak nem is szabad azt a karszéket meg-

látnia, egészen más valamire, a karszékkel ellenkez tárgyra

értelmezi szavait s ezt a tréfát másként nem is teheti meg,

mint Edgár mezifele)i lábára való tréfás célzással.

Annak a karszéknek a háttérben kell lenni és Shakspere

egészen más .rendeltetést adott e karszéknek e jelenetben, t. i.

Regan és Cornwall ebbe a karszékbe kötöztetik le Glostert,

de ezt — elég hibásan — ki szokták hagyni a színpadokon.
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!ÍÍear tébolya a törvényszéki jelenetben pillanatra csöndé-

C^ sebb lesz, a legkomolyabb nyugalommal, a legfelségesebb

méltósággal áll a birák elé s mint. vádló elször is Gone-

rilt vezeti a törvényszék elé :

„lm eskümet teszem ezen tisztes gyülekezet eltt, hogy

megtapodta a szegény királyban atyját", mondja, majd Regant

hozza el, de ennél már kiesik nyugalmából és képzeletében

megszökni látván a birák elöl, vad indulattal Edgárra támad,

hogy mért hagyta elszökni és hamis birónak nevezi t ; e

jelenet szivrázó hatását Edgár e ssókkal festi

:

„Könyüim pártját fogjuk annyira,

Hogy álkodasom még zavarba j."
/

Lear fizikai erejének oly hosszú gyötörtetése csak e kitö-

résre várt még, hogy alatta összeroskadjon és aléltan essék

azon nyugvó padra, melyet Kent eddig hiában kinált neki

pihenésre.

Lear álomba merül, de sorsa nem sokáig engedi a jótékony

álmot élveznie: Gloster futva jön, hogy fogják föl karjaikba

Leart és vigyék Doverbe, mert itt Goneril és Regan, atyjok

halálát tervezik, életére törnek, hogy igy megszabaduljanak

tle s azon veszélytl is, mely Lear miatt a Doverben partra

szállt Cordélia és francia sereg, vajamint az ország lakosainak

e sereghez való átpártolása által ket fenyegeti.

Gloster, Kent és a bolond elviszik Leart, de Edgár

elmarad tlük.

Regan és Cornwall megtudják, hogy Gloster Leart Doverbe

küldé Cordeliához, árulónak nevezik t és kötözve hurcoltat-

ják maguk elé ; el akarják Ítéltetni, de bszült haragjokban

oly embertelenné válnak, hogy nem birván várni, Cornwall

maga ront Glosterre és kiüti szemét.

Ezt a szemkiütési jelenetet az esztétika szempontjából a

színpadon megmásítják ; a szinért, a látszatért föláldozzák a

lényeget, eltiporják a lélektani igazságot, szétszedik ennek

egymásból folyó következéseit, kiforgatják valóságából és

kegyetlen kézzel megcsonkítják Shaksperet.

Azt mondják, hogy Gloster szemének kiütése a színpadon

-órti a jobb érzést, hogy durva, embertelen, stb., és a helyett,

hogy nem tévesztenék el szem elöl, miként színpadon foly a
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dolog, a mely magában föltételezi a szint, a látszatot és a

legdurvább cselekvényeket is nemcsak hogy képes, de köte-

lességszeren ki is tudja simitani, el tudja takarni a nélkül,

hogy a valóság illúzióját megrontaná vagy megzavarná, tehát

inkább arra a gondolatra jöttek, hogy Shaksperet megmásítsák

és a mire Shakspere nem gondolt, de a mit nem is akart, azt ök
megteszik, t. i. Glostert nem a lélektanilag, természetszeren kifolyó

vad indulatok és szenvedélyek dükösségébe?! vakítják meg, hanem
teljes nyugalmat föltételez birói, fejedelmi hatalommal, egy

parancsszóra, melynek pedig Shakspere maga mond ellent

Cornwall e szavaiban :

„Bár életét, mig el nem Ítéltetik,

Xem támadhatjuk meg : mégis hatabmmk

Szolgáljon egyszer a haragnak, a mit

Gáncsolnak bár, gátolni nem lehet."

Legalább hag3'nák ki e sorokat

!

De ellentmond e hamisításnak e jelenetben minden lélek-

tani mozzanat, minden sor, minden bet. Gloster szemeinek

kiütése a jelenet lélektanilag egymásból folyó fokozatos^ ter-

mészetszer következménye, valamint ugyanebbl származik

és következik a szolga emberi érzésének föllázadása fejedelme

ellen, kit halálosan megsebez.

Mint láncszem függ itt össze minden és egymásból fej-

ldve történik, nem pedig egy puszta szóra, parancsra, minden

csak ugy megtörténtettetik, a mi durvább és kegyetlenebb,

mert nyugalmat föltételez és nem menti az indulat vadsága.

De hadd bizonyítson maga mellett maga Shakspere

azon soraival, melyet a színpadon nagyrészt ki szoktak hagyni.

Hogy Glostert tehetetlenné tegyék, elbb egy székhez

kötöztetik és elször is Regan kezd dühösségének szabad utat

engedni ; a védtelen megkötözött szelid aggra tör és ily szókra

fakad

:

-F'ertelmes áruló, te !"

Gloster

.

Gloster

:

Embertelen n ! én az nem vagyok.

(Regan, Gloster szakállát tépi.)

,
Az istenekre ! ez már nemtelenség ;

Szakállam tépni.
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Rt'gan :

Glostcr:

Corniva/i

.

S/.ólj, kincU a kczólic mlúd a királyt?

Hová küldötted '

Dmvcrbc.

Ks micrl

Dowerhe ? Nem kötöttük életedre ?

Mert nem akarám

Meglátni, mint vájják ki szegóny öreg

Szemét kegyetlen körmeid.

De meglátom még, a szárnyas boszu

Mint éri utói az ilyen gyermeket.

Azt nem látod meg. Tartsátok

A széket. Lábamat szemeidre szegzem,

A széket ! hadd rúgjam ki a szemét.

(Cornwall kiüti Gloster egyik szemét.) ]\Iost a dühösség

Reganra is átszáll, ki férjénél is vadabb lesz," mondván :

„Ezt majd amaz gúnyolná : még amazt is."

(Cornwall újra Glosterre akar rohanni, hogy másik sze-

mét is kiüsse, de cg\ szolgája — kiben az emberi érzés föl-

háborodik az embertelen vad tett láttára — ntját állja ; a

szolga kardot huz ura ellen, kit halálosan megsebesít; Regan
a viaskodás közben egy másik szolgától kirántott karddal

mpüföli a szolgát, a szolga haldokolva ezt mondja Glosternek :

„Mt'g van t'gy szemed, .^fylord,

Láthasd még némi bünhödését" !
—

mire Cornwall végs erfeszítéssel Glosterre ront s igy szól :

„Nehogy többet lásson, meg kell elzni.

Pusztulj silány kocsonya.

(Kiüti Gloster másik szemét is.)

Hol van most világod ?"

Regan aztán Glostert kivetteti a kapun és férjét elvezeti,

de ez sebében meghal. Két szolga végzi be e durva szcénát,

a következleg vonván ki belle az erkölcsi következtetést

:
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Els szolga:

Ha ez ember is (Cornwall) jó véget ér,

Nem félek elkövetni bármi bnt."

Második szolga

:

Ha e nó (Regan)

Sokáig él 's természetes halált ér,

Szörnyekké lesznek mind az asszonyok."

így irta ezi meg Shakspere !

Ugy, a mint e jelenetet a színpadon eladják, Regan
semmi borzasztó dolgot nem cselekszik^ Cornwall is a maga
szempontjából csak az árulást bünteti meg Glosterben ; a szol-

gát meg éppen nem értjük, hogy mért támad ura ellen ?

Shakspere szerint a szolga egy ?ndsodik einberteleyi tettet

akar megakadályozni, mikor Cornwall és Gloster közé veti

magát, hogy ennek legalább egyik szemét inegmentse ; igy, amint
eladják, Glostert a színfalak közé viszik, (mintha ott egy spe-

ciális szemvakitó kamara volna, igy még azt a meg nem enged-

het tettet is elkövetik, hogy a közönséget illúziójából kizökken-

tik, hogy ez lássa, miként csak komédia az egész, mely eltte

füly), itt a szolgák a fejedelem parancsát tüstént végrehajtják ;

az ok tehát, melyért a szolga ura ellen támad, megsznik,
mihelyt Glostert a színpadról kiviszik és megvakítják, de mégis

megálljt kiált urának! Miért? mit akar még megakadályozni a

szolga ?

Igy Cornwall is, a szolga is meghal olyas valamiért, a

minek ugy oka, mint okozata azok fejében maradt, a kik e

jelenetet igy megmásítják
;
persze Cornwallnak meg kell halni

és lakolására elégnek tartják Gloster szemének megvakitását

csak parancsolni! A helyett, hogy igy megmásították e jelene-

tet, sokkal könnyebb lett volna szcenikailag az esztétikához

simítani, nem pedig ennek föláldozni.

Mindazon durva és embertelen tetteket, melyek e jele-

netben tényleg elfordulnak, nem kell a szín elterén elkövetni,

sem pedig a maga vadságában ugy hajtani végre, hogy a

közönség lássa, — szóval, nem a bet értelmében és nem a

maga nyerseségében kell a közönség elé föltálalni, hanem a

háttérben és itt is a szolgák meg udvariak által olyan csoportot

formáltatni^ hogy a sért momentumok fedve, takarva legyenek^
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ii miknek sért voltát egyrészt ugy is enyhiti az indukitok

vadsAga, k'iza, melyei e jelenet személyei egymásra törnek.

Xem kell azt láttatni a közönséggel, hogy mint iiiik ki

(xlüster szemeit, egyiket a másik után (mert az, hogy mond-

ják, csak nem lesz sért?), vagy hogy Regan viinf tépdesi

Gloster szakállát, (a pofonütés is elég durva és azzal, hogy

csupán markírozzuk, nem el van-e simitva ?) hanem az eltakaró

csoport között rohamos egymásutánnal mindent csak jelezni

(markírozni) például : ne mondja azt Cornwall, hogy ^Jdbamat

szemére teszem, hadd riigjam ki'-^, hanem igy : y^azt nem látod meg"'

és ezzel hátra megy (xlosterhez s a közönségnek háttal for-

dulva, a szolgák csoportjában ezt eltakarja és szeme felé üt,

mint mikor arcul ütünk valakit a színpadon, de rögtön eltávo-

zik tle ; Regan nagyon gyorsan kiáltsa rá, hogy „a másik

szemét is^, a mire Cornwall újra Gloster felé rohan, de a cso-

portban álló szolgák közül egyik elébe áll, s a kardvívás

után a másik szem kiütésekor „pusztu/j silány kocsonya'"'' kihagyá-

sával csak ennyit mondjon Cornwall ,^nehogy többet lásson,

meg kell elzni^'', és ismét csak ugy, mint elbb, markírozni a

szemkiütést ; az egész jelenetet rohamosan, mohó kapkodással

kell eladni. Az nagyon keveset enyhít a dolgon, hogy a tettet

a színfalak közt hajtják végre, s a világtalannal rögtön a

színre jönnek ismét ; a színfalak közt történ dolgokról a közön-

ség mindig többet szokott képzelni. Glosternek küls jajgatásai

épp oly erssé teszik a jelenetet, mintha bent történt volna a

színpadon.

A színpad elnevezés maga-magát kifejezi, és azt jelenti,

hogy az életet a maga valóságában csak az illúzió és való-

színség határa közt és nem vastag természetességével állítja

el, s hogy a színpadon a szép érzést sért durva cselekvé-

nyeket a szceneria segítségével ki kell simítani, ámde a lélektani

Igazságok föláldozása nélkül, mert ezzel magát a költ mtár-
gyát támadjuk meg és ez esztetikátlanabb, mint Gloster szemének

a színpadon elfedett módon való kiütése.

Én ezt a világért sem venném lelkemre s nem tudom,

kapnának-e kegyelmet azok, a kik önhatalmukból ezt teszik,

ha Shakspere a múzsák Ítélszéke elé idézné ket.
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ear a gyalog-hintóban, melyei Doverbe akarják vinni,

<> rövid álmából fölébred; szelleme világ^ában minden ugy
ir^ marad, mint az elbb lefolyt törvényszéki jelenetben volt,

.' csupán fizikai erejében gyarapodott egy kevéssé, mely-

. lyel továbbra vonszolhatja ^Jcinpadra nyiijíózfatoU életét'''.

Amint fölébredésekor észreveszi, hogy a szolgák viszik

és ezek közt nem látja Edgárt, azt képzeli, hogy fogva van,

és most szívtelen leányaihoz viszik, kiket nem tud, nem akar

többé látni. (Ezt csak az 5-ik fölvonásban látjuk megvilágítva,

mikor Cordelia azt kérdi atyjától, hogy : „megnézzük e leányokat

és testvéreket?" — mire Lear háromszoros nemet mond.)

Gyorsan menekül az emberek közül és a vidék buza-

kalászai, bozótjai közé fut, az éltet gabonából koronás koszo-

rút köt fejére és a drágakövek jelképéül, melyek a koronában

szoktak fényleni, konkoly-, bogáncs-, kakukvirágot tzdel ; a

királyi pálca helyett egy durva ágat hasit a fáról és igy mint-

egy király ilag fölékitve magát ,,riitten, viint a földúlt tengerek'-^

rohan szerteszét Dover vidékén, a hol Cordelia a francia

sereggel már táborba szállt.

A szerencsétlen Glostert sorsa összehozza ártatlanul elitélt

fiával, Edgárral. Edgár, hangját elváltoztatva, még most sem
födözi föl magát és mint vak apjának vezetje egy aggas-

tyántól kapott pór-öltözetben Lear eltt is ismeretlen marad.

Gloster Dover szikláira akarja vezettetni magát, hogy
onnan a tenger mélyébe ugorjék, de Edgár másfelé vezeti

apját, kit öngyilkossági hajlamából ki akar gyógyítani, a mi
sikerül is neki ; ekkor találkoznak Learrel, ki e szókkal

rohan be :

„Nem, senki sem bánthat, hogy pénzt csináltam ;

Király vagyok !" —

mint mindig, ennek tartja magát és bölcselked reflexiói közt,

vissza-visszatér eredeti rögeszméjére, hogy a királyságot

vissza vegye ; újra hadi cseleket forral, katonaságot gyjt,

foglalót oszt. hadi bárdját parancsolja élhozni és mintha már
egy csapat katona élén állana, rohamra indul ; majd ismét

mint király, Ítéletet tart és kegyelmet osztogat, de akkor is

katonaság gyjtésére gondol, midn a házasságtörés bnére e

szókkal mond kegyelmet:
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„Mi volt a vótked ? Házasságtörés.

Nem kell meghalnod. Csak rajta, bujasAg !

Katonákra van szükségem."

Ez egymást kerget ellentétes végletek közt féktelen

természete újra lázasan tör ki s mintegy liajdani vetkeztet

szolgáihoz, a türelmetlenség vatl düliévcl mondja :

„— — — Xo csak no!

Csizmámat Ini/.zátok le. Johlian !

Még jo])ban ! így !
"

De ezzel egyszersmind pillanatra ismét magához jön és

a lelki-testi processzusban kifejtett erk hanyatlásával csön-

desebb lelki állapotba esik, azonban ebbl csakhamar kizak-

latja ismét az Edgár fejérl levett kalap folytán újból

föltámadó azon rögeszméje, hogy pompás hadicsel lenne, egy

csapat lovat olyan anyaggal patkolni, mint a kalap, hogy a

patkók éles csattogása nélkül, zajtalanul, egész csöndben e

leányokra és vökre üssön, és mieltt észrevennék, ket meg-

cserkelje, — oh akkor „í>'A/, Öld^ üld !'^ — mondja és ezzel

ismét mintegy ostromra indul, de szemben föllép a francia

sereg néhány nemese és katonája, kiket Cordelia a végbl
küldött ki, hogy apját keressék föl és hozzák a francia táborba.

Eear azt képzeli, hogy ezek Goneril és Regan katonái,

kik ötét elfogni jöttek, maga mondja :

„Xincs mentség ? Hogyan ?

Elfogva ?"

Majd ismét igy szól:

„Bátran halok meg, mint egy vlegény."

Meg újra a menekülésre gondolva, királyságával áll el,

hogy a katonákra mint alattvalóira hasson. Végre cselhez for-

dul és igy szól a katonákhoz :

„Ha elakarjátok fogni, futtában kell elfognotok.

Utcu ! Hajrá !
"

és futni kezd velk egy darabig, aztán mintegy rászedve a

vele futó katonákat, ellenkez tnínyban elroha)i, de ezek vissza-

fordulnak és az erejében végre kimerül Leart Cordelia

sátrába viszik.



^ 46

[ear örülési rohamaiban, tébolyában sem zökken ki azon

*C^tragikai mély ösvénybl, melyre hibája, gyöngesége

f sodorta ; szellemvilága e jelenetekben úgyszólván a min-

denséget akarja felölelni és reflexiói a végtelenség mér-

hetetlenségében csapkodnak, gondolatai a feneketlen mély-

bl szállnak föl a beláthatlan magasság felé, meg viszont.

Az ész, e legtöbb szellemi er, mindenütt mutatkozik o

szörny tébolyban is.

Maga Shakspere Edgár ajkával mondja :

„Oh, mennyi mélység s mennyi képtelenség !

Az rületben ész !"

íme, e szavak mennyire bizonyítják, hogy Lear nem egy

eszeveszett bolond, a ki csupa tréfából, mulatságból jdtsza és

csinálja az rültet, nem ezt, hanem a hóbortos bolondot.

Mindig Leart látjuk, érezzük és soha sem a költt ningdhan,

s ha jól, hiven van eladva, még az eladót sem, mig ellen-

kezleg csak a színészt látjuk, még pedig a költ legkisebb

szikrája, eszménye nélkül, egészen csupaszon.

Borzasztó látvány, nem kérek belle !

És mégis, mit csinálnak némely mvészek ez örülési

jelenetekkel ?

Rossi neki ment borzasztó szcenikájával és a 3-ik fölvonás

vihar-jelenetét összekötötte a törvényszéki jelenettel, ezt pedig

a negyedik fölvonásban elforduló és Dover mellett történ

jelenettel.

Átugrándozta a teremtést, s meg akarta mutatni, hogy

kontár volt, midn egymásból kifolyó módon alkotta meg a

mindenséget

!

A tragédia két középs fölvonását igy összekötni, valódi

képtelenség. A viharban tartja meg a törvényszéket, mely egy

majorházban történik és lélektanilag, szükségszeren fejldik

Learnek Edgárral való jelenetébl és abból, hogy Edgárral

a hálátlan leányok megboszulására indulnak, és Rowland
vitézzel azonosítván magát, örülési rögeszméjében egy csapat

élén képzeli magát, melyei a sötét toronyhoz (vár) mennek
ostromolni, a királyságot visszavenni, „« vöket cs Icdnyokaf

7>iegcserk'elni'-'-.
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Csaknem a napnál világosabban igy irta meg ezt Shaks-

pere !

A törvényszéki jelenet már mintegy végrehajtott tettnek

.1 következménye, idölefolyást és szinhelyváltozást követel,

mint azt Shakspere megirta ; itt már elfoglalták a várat és

l.t'ar bíróságot tart az clfogottak (leányai) fölött, bevádolja

okét, majd szökni látja ; e fölött dühbe jön és fizikailag is

kimerülve aléltan esik a nyugág^yra ; innen elviszik egy gya-

loghintón Doverbe Cordeliához, de fölébred és elszökik a

gabona és bozótok közé.

Ezalatt és e közben sok más is történik : Gloster szemé-

nek kiszurása ; Cornwall halála; az özvegyen maradt Regan
^ Edmund közti szerelmi viszony fejldése ; Goneril Edmund
iránti szerelmének támadása, ki észreveszi a Regan és Edmund
közt fejld viszonyt, cseleket sz, hogy Edmundot Regantól

magához csábítsa, férjétl szabadulni szeretne és Edmundnak
'dzatosan adja értésére, hogy szabadítsa meg p/é/'ji- ágyafiak

uldiafos nielcgéfül'* ; végre Cordelia táborba szállása a francia

sereggel Dover mellett, ki apját látva ily szókra fakad

:

„Ah, az. Éppen most ment erre el.

rülten, mint a földúlt tengerek !

(Tehát nem meditálva, nem sétálgatva.)

Egy század menjen érte, kutassa ki

Holdanként a magasb vetéseket.

És hozza t élnkbe. A tudomány

Mit képes tenni, elrabolt eszét

Hogy vissza adja. Ki rajta segitni bir.

Minden más kincsem légyen ar övé."

Ezek mind láncszemenként fzdnek össze és lényeges

dolgok, melyeket szétszakítva nem lehet sem kihagyni, sem
elválasztva külön eladni, mert egymásból folynak s egyik a

másikát szükségszeren föltételezik, egymásnak fenneszetszerii

következviényei.

De a fizikai és szellemi processzust sem lehet Learben

lélektani átmenetek és küzdelmek nélkül egyhuzomban mint

valami orsóról a fonált mintegy leperegtetni, hanem ugy küls
mint bens fejldésekkel, az igazság határaiban természetes

lefolyással kell véghez vinni.



- 4Ö -

A ki igy megcsonkítja Shaksperet, vegyen magának annyi

bátorságot, hogy a szinpadon ne hirdesse Shakspere Lear király

tragédiáját, hanem Lear király tragédiájának csak mozaikját,

egyes szétszedett jeleneteinek csupán részeit, ezeket is nem
Shakspere szerint, hanem csak Shakspere titán átdolgozva.

Az olyan mvész, a ki ily kegyetlenséget képes elkövetni

Shaksperen, természetes, hogy nem is értette meg a britt

költ lángelméjének teremtményét !

Eltekintve ama borzasztó tetovirozástól, melyet különösen

a 3-ik és 4-ik fölvonásnak ily módon való szcenirozásával

Lear királyon elkövetett, hasonló dolgot mivel az örülési jelene-

tek eladásával is.

A viharban való jelenetet végig pityeregte, hogy szána-

lomra indítson és könyeket kolduljon ; Edgárral elkezdett ját-

szadozni, meg-megijedve elhátrált tle, holott Lear mindig

jobban és jobban hozzá tapad, azután ott hagyta, hátra ment,

fejére ütött, mintha most kapott volna eszmét a törvényszék

tartására ; majd ismét lassú léptekkel elre jött, Edgárt, a

Bolondot és Kentet a földre ültette és mindjárt egy füst alatt

elvégezte a törvényszéki jelenetet is, ebbl aztán hirtelen

átugrott a harmadik rülési szcénába (a 3-ik fölvonás elejérl

a 4-ik fölvonás vegére !), a törvényszéket ott hagyta csücsülni

a földön és kiment a színfalak közé koszorút kötni, a vállára

egy nagy lombfüzért akasztani, és mint Ophelia Hamletben^

markát mezei virággal megtömni ; ezalatt mint Jupiter fejébl

Minerva, ugy ugrott el a világtalan Gloster a másik oldalról

a színpadra és Edgár a vezet aggastyántól átvette apját ; e

rövid közbejáték után Lear ismét befordult a színpadra

már felkoszorúzva — s a még mindig földön ül Kent és a

Bolond ölébe vadvirágokat szórt, pedig e helyen e személyek

(persze csak Shakespere szerint) már nincsenek is jelen, st
Kent már Cordeliánál van, és (szintén csak Shakespere szerint)

itt kisebb-nagyobb gondja Learnek, hogy ö Kent és a Bolond

ölébe virágokat szórjon, hanem a maga dolgát folytatja víziói-

ban és nem tréfálkozik semmit jelent értelmetlenséggel, hanem

következetesen rohan lefelé tragikai lejtjén.

Mikor pedig ezt mondja Glosternek : „Olvasd ezt a kihí-

vást, nézd meg csak ezen vonásokat", — (melyek alatt Shakspere

a hálátlan gyermekek kegyetlen tette által fölidézett lelki fájdal-

maknak és kinokníik az arcon^ a lélek tükrén való kinyomatái
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rrti) ez a mvész tenyerét tartotta Gloster arca elé, hogy a

tenyerén lév vonásokat nézze, azzal persze már mit sem gon-

dolt, hogy Shakspere tulajdonképen mért nevezi e vonásokat

kihivdsmik, Glosterben egy kuruzsló cigánynöt képzelt, ki a

kéz tenyerébl jósolgatni szokott.

Egyik Lear-eladó pedig már annyira ment e jelenetben,

hogy egy darab papirt vett elö zsebébl (!) és azt tartotta

Gloster szeme elé, mint valami kihivó levelet, (talán bizony

ultimátumot?!) melyet leányai küldtek Learnek! A másik meg
a kezében lev faágat forgatta Gloster szeme eltt, mint

valami fokost.

Hallatlan eltévedés a költ egyszer, világos intenciójának

nyilt ösvényén !

Ugyan igy, nyitott szemmel vakon mennek tovább, és a

mikor Edgár fejérl a kalapot elveszik, fejökre teve fölbokre-

tdzzdk azt, mert késbb azt mondja Lear : bátran halok ineg

mint vlegény, mit, vigan leszek.'^ Ebbl tehát azt képzelik,

hogy Shakspere egy fölbokrétázott vig vlegényre gondolt

itt (bens helyett küls tárgyra !) és hogy e szerint egy vig

vlegényt kell Learnek az tébolyában produkálni, holott

egymásból kifolyólag világosan azt mondja Shakspere, hogy
bátran halok meg, st oly vigan, mint egy vlegény, mert Lear

itt azt képzeli, hogy elfogták és halálra akarják vinni.

így követik el némely mvészek azt a nagy hibát is,

hogy a mikor Cordelia katonái Leart körülfogják, nem jelzik,

hogy Lear „elfogva'"'' képzelvén magát, elbb a bátor halálra

gondol, de csakhamar a szökés jut eszébe és a katonákat

ezen szókkal

:

„Ha elakarjátok fogni, csak futtában

Fogjátok el. Utcu, — hajrá ! . . ."

tévútra vezeti, darabig egy irányban fut velk, de hirtelen

megfordul és ellenkez irányban elszalad, megszökik a kato-

náktól.

E helyett mit tesznek ? Rossi a katonákat (kiket pedig

Lear az üldözinek tart) mint valami fabábukat ide-oda,

egymástól jól eltávolítva fölállította, (posztirozta) bolondos

tréfákat csinált velk, majd meg ismét kivette egyik katona

lándzsáját, ezzel mint valami jelenkorbeli puskával prezenti-

rozott, s a mai idk mindenféle fegyverfogásait végig csinálta
;

4
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(mintha Shakspere itt más dolgot nem adott volna Learnek,

mint azt, hogy Cordelia katonáit a ig-ik század fegyver-

forgatásaira tanitsa) egy nagy pantomimikai katonásdit pro-

dukált végtelen hoszadalmasan és ebbeli produkcióját végre

azzal koronázta meg, hogy mint egy ballerina, lábujjhegyen

mindenféle attitdökkel cifrázva, szép lassan kilábujjhegyezett

a színpadról.

ear, Cordelia katonáitól megszökvén, kevés id múlva

kimerülten esik össze, a katonák utóiérik és Cordeliához

viszik.

Itt fekszik végs elgyöngülésben Lear, mély álom szállta

meg és fölötte egy orvos rködik, hogy álma jótékony

legyen s hoszasan ne tartson, mely vészthozó lenne ; mély
álma közt tépett rongyait levetették és uj öltönyt adtak rá.

Csöndes zenével altatják, majd ersebb zenehangokkal

föl akarják ébreszteni, óh de ö nem e zenehangokra, hanem
az oly rútul megátkozott, kitagadott igaz gyermek forró csók-

jára kezd ébredezni, midn Cordelia, alvó atyja elé borulva,

igy szól :

„Haj ! drága jó atyám. Tégy ajkaimra irt

Óh gyógyulás! és hozzon enyhet e csók!"

e forró csók a szivbe hat s életre kelti az alélt természetet

!

Midn Cordelia, a fájdalmat és könyeket visszafojtva, az

igaz gyermeki szeretet édes hangján, mint susogó lágy esti

szell gyöngéden megszólítja, nehogy az elmebeteg, alélt apát

megrezzentse, — Lear kábulásában azt képzeli, hogy már a

sirban volt és Cordeliát léleknek, szellemnek tartva azt kér-

dezi tle :

„Mikor haltál meg? Óh rég, igen rég!"

f/U,ellemz, hogy e helyen is mily hibát követnek el némely

Cordeliák. Egyik (a nemzeti színházban) olyan értelmet

adott ennek, hogy e következ és amarra tett mondatát

:

„Oli még n;i<;viMi, na^n'on t;ivol van !" —



I.parhez intézve az i") saját életére magyarázta, hot^y ö még
>káigf fog élni s hogy az ö halála még nagyon, nagyon távol

van ; Leart akarta megnyugtatni, hogy ne tartsa öt halottnak,

hisz ö él ;
pedig Cordelia ezt az orvosnak mondja titkon, mely

azt jelenti, hogy Lear még nincs egészen magánál, s hogy még

nagyon, nagvon távol va)i a g\óg\iíliisa. Az orvos világosan így

i'rlel erre : „A/ig/ia cbrcn van meg, Jiagyjiik egy kevéss€.''

(ear lassanként magához jö s midn körültekintve szép

'c^ napvilág-ot és ismers arcokat lát, a kábulás sürü köde

foszladozni kezd elméjérl, de a lezajlott csapások sok-

kal jobban megmérgezték már összes szellemi és fizikai

erejét, hogysem teljesen megvirradna elméje, szellemvilága

liomályban marad, melyen egy-egy eltévedt napsugár csak hal-

ványan világithat be.

E homályba merült lélekkel ismeri föl Cordeliát és

Kentet, de alig meri elhinni, hogy k azok, arra kéri ket,

hogy ki ne nevessék, ha azt hiszi, hogy az eltte álló „///'/

hölgy"'' az ö leánya — Cordelia !

Cordelia a visszafojtott fájdalmas érzésektl és apja ki

nem gyógyulása fölötti mély aggodalmaitól megszabadulva,

határtalan örömben tör ki és könyei záporként hullanak ; ez

örömkönyektl Lear inegjegecezett érzékei egyszerre fölolvadnak

és az ö könyüi is ugy áthevülnek, ,^mint az olvadott érc'-^, de

visszatér emlékezetében a homály végkép még sem oszlik el

és elmúlt dolgai fell igy beszél

:

„— — — — Kérlek, ne sirj,

Ha van számomra mérged, megiszom,

Tudom, te tiem szeretsz. Testvéreid,

A mint emlékszem, megbántottak engem,

Neked lehet, nekik nem volt okuk."

Még mindig azt képzeli, hogy Cordelia nem szereti öt,

nem meri elhinni, hogy azon gyöngédség és szeretet, melyei

most környezik és elárasztják, nem olyan ámitás, mint Goneril

és Regan mézes szavai voltak ; ez gyönyör visszaemlékezés

az els jelenetre, melynek e jelenet szakasztott mássá — meg-
fordítva.



— 52 —

Kétkedésében gyöngéden igy kéri ket

:

„— — — Ne csaljatok meg!

— — — — óli legyen

Türelmetek velem. Kérlek, — felejts

S bocsáss meg: én agg és bohó %'agyok."

Mily fölséges, mily nagyszer ellentéte az els jelenetben

történt kegyetlen jelenetnek, mikor Cordeliát szavainak y<?ZyS(S'_^

crtelniczcsérc kiátkozza !

Az orvos azt hiszi, hogy Lear meg van mentve és ezt

Cordeliával e szókban tudatja:

„Vigasztalódjál, drága hölgy, a düh

Rohamja, mint látod, gyógyítva van,

De még veszélyes az elveszett, idt

Eltte" fejtegetni."

És valóban igy is lenne, ha egy legutolsó és legborzasztóbb

küls benyomás (Cordelia megfojtása a börtönben) újra föl nem
rázná Learnek már ugy is csak véghanyatlásban lév összes

fizikai és szellemi erejét, megroncsolt bens világát !

A britt hadak Dower mellett leverik a francia sereget

és Lear Cordeliával együtt fogolylyá lesz ; Edmund a kegyet-

len Gonerillel egyetértve börtönbe kisérteti ket, és hogy az

„irgalmas szivü" Albán fejedelmet Lear és Cordelia szabadon-

bocsátásának szándékában megelzze, egy tisztnek titkos paran-

csot ad és jutalmat igér, hogy Cordeliát fojtsa meg a börtönben.

Cordelia szeretne Goneril és Regan szemei közé nézni,

de Lear ellentmond és Cordeliát e szókkal vigasztalja :

„— — — Menjünk a fogságba. : ott

Fogunk mi mint kalitban a madár

Dalolni ketten. Áldásom ha kéred.

Letérdelek s kérem bocsánatod !

Igy élünk majd, daliunk, imádkozunk."

E hattyúdallal mennek k, mint bús gerlepár, a halálra

vezet utón börtönükbe ; Cordelia, mint egy leszakitott sir-

virágszál, fonódik a halálban újra száraz törzséhez, melybl
származott. Mily tragikus egyesülés ez a katasztrófában, szem-

ben az els szcénával ! Megrendít két véglet!

A lélekrázó tragédiát a katasztrófák egész sora, egy-

másra rohanva fejezi be.
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Regant Goneril féltékenységbl megmérgezi ; Edgár

Albán fejedelemmel tudatja neje htlenségét és Edmund áru-

lását : a két testvér lovagi párbajt viv, melyben Edmund
elesik; Goneril Edmund híilála fölötti kétségbeesésében megöli

magát; ekkor Edmund a halállal való küzdelmében, mint

mondja :

„Természetem ilacára nómi ji')t

Kívánok tenni." —

bevallja, hogy Cordeliát Goneril beleegyezésével megfojtani

parancsolta.

Edgár sietve elmegy a börtönbe, de már késn érkezik,

mert a mig Lear Cordelia ölében elalélt, Edmund tisztje orozva

végrehajtotta Cordelián a parancsot ; Lear fölébredve még
boszut állhatott a gyilkoson és megölte, Cordeliát pedig kar-

jaiba ragadva kihozza a börtönbl, hogy életre serkentse.

Mint bszült tengerek hulláma, oly ervel ront ki a

börtönbl Cordelia holttestével és az emberekhez igy kiált :

„Üvöltsetck, óh üvöltsctek. Ti mind

Kcmbcrek vagytok. Ha nyelv- és szemetek

Enyéim volnának, oly zivatart

Inditanék velíik, hogy meghasadna

A mennynek boltozatja."

Midn látja, hogy Cordeliát nem birja életre hozni, s

hogy nincs már benne élet, eredeti jellemvonásának szilaj

vadságával tör ki belle utoljára a lázadó düh s végkétségbe-

esésében igy kiált föl

:

„— — Mért kéne élnie

Patkánynak, ebnek, lónak, ha neked

Lélegzeted nincs ! — — —

"

Lear életvilágának utolsó föllobbanása ez !

A fáklya, mely oly hatalmas lángokkal égett Brittania

trónján, a szivtelen gyermekek átkozódásaiban, a sivatagon, a

viharban, és végre mikor Cordeliát hozza, még egy utolsó nagy
lobbot vet, melynek fölszálló füstje mintegy a kiengesztel

áldozat jelképe, hamvai pedig a színpadot egy csoportban

elborító halottak, a királyi Lear-család gyász-szemfödele.
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I. RÉSZ.

^ fehér és piros rózsa háború.

Ohakspere e nagyszer müve' mellékkörülményei-

nek — és némi rés;^ben Rikhárd alakitására is — szük-

séges az angol történet ide vágó lapjainak olvasása, is-

merete. E tekintetben maga Shakspere szolgált bö anyag-

gal VI. Henrik király cím történeti drámájának három

részbl álló müvében, mely egy darab dialogizált história,

a Shaksperenél meg'szokott bámulatos plasztikai arányok-

kal és drámai alkotással.

Tomori Anasztáznak soha el nem hervadó érdeme
marad, hogy anyagi áldozata folytán, a magyar nemzet

mívelt és mívelödésre szomjazó társadalmának alkalmat

nyújtott Shakspere lángszellemének kincsforrásából merít-

hetni, még pedig oly kristály tiszt^ln, mint az érdemeit

eléggé nem becsülhet t. Kisfaludy-társaság kiadása foly-

tán kaptuk nevezetes költink klasszikus fordításaiban, —
jelesen : VI. Henrik három részét Lörinczi (Lehr) Zsig^mond

remek tollából és III. Rikhárdot a nagy emlékezet ma-
gyar drámaíró Szigligeti Edétl.

„Shakspere müvei ma már világtulajdonná váltak, s

ezeknek élvezetétl nem lehet megfosztani cffi/ népet
sem, nicUj a s.vellenn és auyíují elöhaladúsra ifjéuyt

tart,"

E szavak kíséretében engedélyezte a bécsi censura

1 875-ben a York-Lancastori ,király tragédiákat az udvari

várszínházban való elöadhatásra, egyszersmind azon szinte
1*



óhajtásnak adván kifejezést, hogy: „e mvészi vállalkozás,

mely úgy az udvari várszínház törekvéseinek, mint müve-
zetöségének oly nagy díszére válik, a legjobb sikert arassa,

hogy ez által is eszközöltessék a mvészi jelentség in-

tézet felvirágoztatása, mely egés& Ausztriának érdeké'
ben van,''

Ez elismer szavak a bécsi censurát kezel külügy-

miniszter gr. Andrásytól legméltóbban bizonyítják, hogy
mily nagy szolgálatot tett nemzetének a shakspere-i m-
vek átfordításával a Kisfaludy-társaság is, és maguk a

költök, de els sorban Tomori Anasztáz.

így, — Lessing szavaival élve — nálunk is egyre
kevesebb les» azon szerencsétlenek száma, kik Shaka-
pere-t nem ismerik!

Vajha ne csak könyvekben birná a nemzet, hanem
színpadain is láthatná már e király drámákat

!

Vajha az új drámai igazgatás ne állana útját, mint

1873-ban történt, mikor III. Rikhárd sikerdús eladásai

után a shaksperei királydrámákat elbb színre akartam
hozni, mint Dingelstedt, a bécsi udv. színház igazgatója,

— pedig benyújtott scenirozásomban épen úgy megnyu-
godott az igazgatóság, mint a III. Richárd scenirozásában.

Ez most, midn több jeles ervel szaporodott a nem-
zeti színház mvészi koszorúja, síkerdúsabban is kivihet.

Shakspere királydrámáinak színre hozatala a mvé-
szeti szempont mellett III. Rikhárd végett is szükséges,

mert Shakspere e legnagyobb tökéletesség tragédiáját

csak akkor fogja a közönség teljesen érteni, élvezni és

kellen tnéltányolni, ha elbb látta, megismerte e ki-

rálydrámákat, melyeknek III. Rikhárd úgyszólván: sír-

hantja, sírk-táblája.

Shakspere VI. Henrik I. részét így vezeti be a „kar"

által :

,.I]atoclik Henrik, már poljáibau

Frank s angol íejedelcni,

Annak sok ág-bogú tanácsiban

Elvérzett Frankhon s vérzett Angliája."



VI. TTenrik 1. részének II. felvonás IV. színén a

^Temple" kertben kezd elször alakot ölteni azon 30 éven

át tartó testvéri és polgári háború, melybe Franciaország

is belé vegyült, mely a legvéresebbé festette Anglia tör-

ténetének lapjait, vérözönnel boritá Angol- s Frankhon

téréit ; mely ádáz hosszú harc a feliér és piros róasa

néven oly gyászos emlékezet az angol történetben, és

III. Rikhárd alatt a York-ház bukásával s a piros rózsa

gyzelmével befejezdött.

A Lancaster és York házaknak Anglia koronája és

trónjához való jogigényei fölött vitázva jönnek a kertbe

Somerset, Suffolk, Warvick grófok, York herczeg (III.

Rikhárd atyja), Vernon és egy jogtudós.

York hercxeg így szól:

„Lordok, urak ! miért e hailgat.'ís ?

A jog ügyében szólni senki sem mer?
Mert szólni átall s kötve nyelvetek,^

Az érzület Lát szóljon néma jelben.

Szakítson az, ki igazi nemes
S megáll érzete tisztasága mellett,

Ha véli, hogy igazság volt szavam,

Fehér rózsát e trül énvelem.

^OWíer«eí., Szakítson az velem, ki nem iií/elgö, gyáva
És az igazság pártján állni mer,

Piros rózsát e trül énvelem.

WíiT^vick. Nem szeretek színt 6 a szutyongató

Aljas hízelgés színkedése nélkül

Türüm le Plantagenettel e fehéret.

Suffolk. Kn e piro.^'at iíjú Somersettel,

S azt mondom, a mit ö állit, igaz.

Vernon. KIbb legyen kikötve: a kinek

Alajd kevesebb rózsát szakítanak,

Ismerje el, a másiké a jog.

(elismerik)

A tiszta ügy jogáért hát e szz
Halvány virágot szakítom le én,

S fehér rózsára adom szavamat.

Jogtudós. Ha tudományom nem csal s könyveim,

Melyet kifejtél, csalfa volt az érv;

Jeléül, ím íehér rózsát török.

York. Nos, Sommerset, hol vannak érveid V
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Somerset. E kardhüvelybeii ! s ellenök vitázván,

Rózsád fehére vérpirosJoa vész.

York. Eózsádba' nincsen féreg, Somerset?

Som. Plantagenet, rózsádon nincs tövis?

York. Pedig szúrós, megvédni igazát,

Míg férfg emészti rózsád csalfaságát.

Som. Vérszín rózsám lel barátokat,

Kik kü/denek értem, hogj szavam igaz.

York. És e liarágtól halvány szín rózsát

A vcrcmésztö gyiiJölct jdéiil,

Lelkemre ! addig Jiordom Jiíveimmel,

3Iig vagy síroniha hervad énvelem,

Vagy felvirul méltóságom fokánj.

Warvick. E rózsát hordom a te pártodon (York pártján)

S azt jóslom én itt : e mai civódás,

3íely ])ártviszálylyá ntt a Temjjle-kerthe^i,

A rózsák közt, még lelJceJc ezreit

Halálba, halálos éjbe élmerít.'-^

A kertbl tüstént a parliamentbe viszik az ügyet és

VI. Henrik király ünnepélyesen helyezi Plantagenet Rik-

hárdot a York királyi hercegségbe. A Temple-kertben el-

szórt mag véres kalászokat hajtott, melynek évek hosszú

során át való kaszálásában még az ezerkarú halál is elfá-

radt, és a melynek ádáz küzdelmében Eet nemzet reménye
dlt temetetlen sírba, két nemzet virága lön letarolva —
a fehér és piros rózsa zászlóinak árnyaiban

!

A trónon ülö Lancaster-ház ellenében a Clarence-i

York-ház örökösödési jogát, — mely miatt a fehér és piros

rózsa háború folyt, — a következ származási rend bizo-

nyítja :

III. Eduárd királynak, a Plantagenet házat alapító II.

Henrik fiának, (kitol a Lancaster és York családok származtak)

hét fia volt

:

1. Eduárd, a fekete herczeg, ki még atyja életében

meghalt.
2. Jlatfíehl, szintén meghalt és utód nélkül.

3. Lionel, Clarence-i herceg.

4. Gaunt János, Lancaster herceg.

5. Langley. York herczeg.



6. Woodstock, Glüstcr herczeg.

7. William Windsor.

Az els fiúnak, Eduárd hercegnek fia volt 11. Rikhárd

király, kit a negyedik fiúnak (ráunt Jánosnak legidsebb
fia, Bolinbrocke Henrik (IV, Henrik) fosztott m(íg trónjátíil,

s Pomfretban megöletett s magát királylyá emelte. A
York-ház Lioneltöl, a harmadik fiútól vezette le a maga
sarját, kit Gaunt (vagyis IV. Henrik) eltt illetett volna a

korona II. Rikhárd után.

A York-háznak tehát jogos igénye volt, s az igazság

a fehér rózsa pártiak mellett állt ; a Lancaster ház bitorló

vala, s a piros rózsa pártiak igazságtalan harcot vívtak

!

Azonban oly ers volt a bevégzett tények hatalma a jog

ellenében, hogy ez utóbbinak az erszak alakjában kellé

föllépnie York (Hl. Rikhárd atyja) személyében.

A trónkövetel Plantagenet herceg ravasz álnokság-

gal tört magának utat fölfelé; a koronához való igényé-

vel még nem mert nyiltan föllépni a Lancaster házbeli

VI. Henrik király ellen, ki bár maga gyönge, szelíd lelk

fejedelem volt, de ers a Suffolk, Beaufort, Buckingham,

Sommerset és Cliffordok ragaszkodása s támogatása foly-

tán ; Yorknak tehát elbb a trón e hatalmas támaszait kel-

lett az útból eltávolítani, hogy trónjogával fölléphessen.

Pártviszályra izgatni, s az erket szétosztani a trón körül

híven álló hercegek, grófok, lordok között, volt az els

fogása York hercegnek.

„ Ám még nem vagyok király,

Mig koronám díucs, s a Lancasterekuek

Nincs festve kardom szivük vérivel;

S nem teszi ezt meg dluimarlcodás^

Mély titkolódzás és eszély csupán.'^

így szól York, a még kevés számú pártjabeli lordok-

hoz, midn alattomos munkájához fog. Nagy erélyével és

gyors tetteivel sikerül neki a pártviszályt VI. Henrik hívei

közt felszítani, miben kitnen segit neki a hs Warwick.

(III. Rikhárd, atyjának e jellemvonását is örüklé az eszély-

lyel együtt, —• sót mafjasahbra emelte magában.)

VI. Henrik hívei megfogyva, pártokra szakadva, ír-



honban a néplázadás (kommunizmus alakjában) fáklyája pusz-

títva — dühöngve, — a gyönge királyt arra késztik, hogy
Yorkot egy sereg élén a lázadás leverésére küldje.

A korona után áhítozó York e kedvez alkalmat hasz-

nálja fel els nyilt föllépésére.-

A Dartford és Blackheath kÖzt elterül síkon j a

trónkövetel York, serege élén kibontott zászlókkal, ha-

rangok üdvözl hangjai mellett, örömtüzek eget nyaldosó

lángjainál. Mint hadisten, oly hatalommal lép föl, s ily

harsány hangon tölti be a léget

:

„így j jogáért York, s a koronát

Leragadni gyönge Henrik homlokáról.

Zúgj csak, harang! örömtz, égj, ragyogj,

Jogos urát fogadni Angliának.

Oh sancta majestas ! ki ne venne meg drágán ?

Legyen rab az, ki úrrá lenni nem tud,

Aranyt markolni van e kéz teremtve,

S nem adhat addig az hatályt szavamnak,
Mig benne nem reng kard avagy jogar.

Lelkemre mondom ! lesz királyi botja

S reá tzöm majd a fransz liljomot !•*

És ezzel nyiltan kezdetét veszi a fehér és piros rózsa

háború. Margit királyné, VL Henrik neje, (nápolyi király-

leány) és Buckingham cselének sikerül Yorkot pillanatra

fogolylyá tenni ; de épp idején érkezik három fia, Eduárd,

György a legidösbbek és Rikhárd a legfiatalabb, — (Rut-

land még csak gyermek volt) egy sereggel; York kezesekül

ajánlja fiait a királynak s igy szól hozzájok:

„Megteszitek, fitík .?"

Eduárd, az idsebb fiú, (ki késbb IV. Eduárd néven

király lesz) így felel erre:

„Meg azt atyánk, ha nyom valamit szavunk."

A csaknem gyermekifjú Rikhárd pedig e szókat

dobja a király felé :

„S hahogy szavunk nem, majd nyom fegyverünk."

Ez a» els szava III. Hikhárdnak a csatanie-

Zfhi még zsöngeifjú korában.
Csatára kél hát a két párt s a fiúk kiszabadítják aty-

jokat ; a király serege bomlásnak indul és sz. Albans alatt,



a harcokban motvodzott Somorsot horceijfot viaskodva üzi

maga eU'itt a csaknem gyermekifju Rikhárd s a nagy hst
Itígyözve, ily kemény szavakat mond neki:

„Igy, itt lekiidj' te :

Mert 8omerset egy szurtos korcsma ciraer,

„A sz. albausi vár" alatt tévé

Halála által a jóst hírnevessé.

Maradj boszús, szivíés szilárd, te kard!

^Elleniért a pap imádkozik,

( Fejedelmi hsök ket megülik."

Ez III. Rikhárd els viadala, li^zaz ö vitézi kereszt-

sége Sz. Albans vára alatt, a fehér és piros rózsa háború

els nagy küzdelmében!

A gyztes fehér rózsa pártiak Londonba sietnek —
hova a király futott, — hogy Yorkot a parliament házá-

ban királylyá emeljék ; egymásután lépnek föl a harci h-
sök; Eduárd Buckingham herceg vérét mutatja kardján

atyjának ; Montague Wiltshire gróf vérével dicsekszik

;

mások meg ismét más piros rózsa-párti vezérek megölésé-

vel; utolsónak j Rikhárd, és Somerset herceg fejét atyja

lábához dobva mondja:

y, Szólj te helyettem: mondd d, mit tevék."

York, az atyja így szól erre:

,,liikhdrdé a díj fiaim kösöl."

RikJiárd. „Henrik fejét is igy rázom, remélem."

így mutatja be Shakspere III. Rikhárdot még gyönge

ifju korában a király tragédiákban.

VI. Herik legyzve, elismeri a York-ház trónjogát, s

megesküszik, hogy a koronát, mely utódára szállandott,

halála után York hercegre és örököseire hagyja; viszont

York is esküt tesz, hogy VI. Henriknek, élte fogytáig bé-

két hagy.

Margit királyné azonban Eduárd fiával menekül s

hadakat gyjt, hogy vissza vívja fia trónjogát, melyet a

gyönge Henrik, félelmében Yorkra és örököseire ruházott.

Amint Margit királyné és fia Eduárd herceg nem is-

mervén el férje s atyja lemondó esküjét a koronáról, ép

így éreznek és tesznek York fiai is, de leginkább Rikhárd,
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ki a következ vitában ép oly nagy észt és szellemet fejt

ki Sandái vár termében, min hsiességet elbb a harc-

mezn. Eduárd esküszegésre készti atyját, Rikhárd tagadja

az eskü érvényét, mondván:

„Érvénye nincs az eskünek, ha nem
Tevk törvényes felsség eltt,

A mely fölötte áll az esküvnek;
Henrik nem áll, bitorlá e helyet

,

volt pedig, a ki megesketett

;

S azért az eskü semmis és hiú.

Fegyverre hát ! s csak fontold meg, atyám,

Mily szép, mily édes koronát viselni,

Melynek körében az Elysium van

És minden üdv, kéj, költk álmai.

Mért késni hát még ? Én nem nyughatom,
Mig nem piros lesz rózsám hószine

Henrik szivének langyos véritl."

A kis Rikhárd ezzel meggyzi atyját, ki újra harcot

indít. De Margit királyné gyorsabb vala, és huszezernyi

haddal siet Sandái vára felé, hol a Yorkok csak ötezernyi

haddal állnak.

York herceg ily csekély ervel nem akar csatára

szállni

:

„Mi! öt ezernyi haddal'"

mondja York herceg

;

„Igen, atyám, öt százzal is, ha kell.

Vaj kell-e félnünk ? Asszony a vezér."

feleli rá Rikhárd vakmer elszántsággal!

Iszonyú harc az, melyet Sandái vára mellett vív a

fehér és piros rózsa párt; egyenetlen tusa, melyben húsz

ellen öt küzd; mint vérengz vadak, bszülten rontanak

egymásra és mint a fergeteg, bomlott hadrendek összeka-

varodásában gyilkolják egymást. A legmerészebb hsök
is megrettennek, csak Rikhárd nem, ki háromszor tör utat

atyjához s ily szókkal biztatja :

„ Bátran küzdj, atyára !

. . . Rajta ! egy tápot se

Hátrálj! királyi bot vagy sírgödör!"

Kegyelmet nem ismernek, nem adnak ; még az ártat-

lan gyermek is szablya alá kerül ; Rutlandot, York herceg
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kicsinyke fiút, ki neveljével menekülni akar, a vérszom-

jas ClifFord leöli boszuból atyjáért, kit a csatamezn Rut-

land atyja megölt; az ártatlan gyermek vérétl párolgó

kardjával rohan tovább a mezn Clifford a szörnyeteg, ke-

resvén mindenütt York herceget. Nyomában száguld a pi-

ros rózsa tábor vezére Margit királyné, a rigrisszivü n,

bszebb a farkasoknál ; tjíjszámu hadaival elnyomja York

herceget, megkötözteti és kendjét a megölt gyermek vé-

rébe mártva, a fia halála fölött siró York arcára dobja,

hogy törölje le azzal könnyeit, száritsa le véle nedvesült

szemét, aztán ördögi gúnynyal papir koronát nyom fejére

s leüttetvén törzsökérl, karóra tzeti.

A lenyugvó éj, gyászt borít a fehér rózsa párt szét-

bomlott hadaira, s a gyztes piros rózsa tábor diadallal

megy York városa felé, elttük magas póznán, mint gy-
zelmi vad harci jel, York herceg papir koronás feje mered

a rémes éjbe, melyet Margit királyné e szókkal a várkapu

fölé szegeztet:

„York kapujára tzzelek fejét

:

York városát York onnan nézze át."

Itt bevégzdött York herceg ádáz sorsa, a trónköve-

tel Yorkház fejének tragikus élete

!

Hs fiai Eduárd és György, közöttük bár legifjabb,

de a legnagyobb Rikhárd, szétzüllött hadaikkal a Here-

fordshire-i síkságon táboroznak; Eduárd, az idsebb fiu

három napot lát egyszerre föltnni a pirosló hajnal egén,

Rikhárd a három nap láttára így szól:

„Három sugárzó teljes nap, igen!

El nem borítják felhk Járati,

Elválva tisztán halvány ders égtl.

Nézd, nézd, csókolva egymást ölelik,

Miként ha szent frigy esküjét fogadnák.

Most mind a három egy láng, egy nap, egy fényi

Nagy eseményt jósolnak az egek.'*

++
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„Bármit jelent, ezentúl pajzsomon
Három napistent hordok címerül."

mondja erre Eduárd, mire Rikhárd gúnyosan így felel:

^.Istennt inkább, ha megengeded:
Hímnél a nt te jobban szereted."

Csak most tudják meg a fiuk, hogy atyjok megöletett

;

Eduárd zokogó sírással hallgatja a hirnök elbeszélését

York herceg kegyetlen megölésérl, Rikhárd ezt mondja

;

„Én sirni nem todok ; minden nedm
Alig oltja szivem izzó tüzkohóját

;

Gyerelinek a liömj; harc, hoszú. nekem!
Ha a királyi sasnak vagy fia,

A napba nézz, hadd tudják származásod;

Ország s a trón, — hercegség s szék helyett —
Tied az, avagy te nem vagy az övé."

így buzdítja Eduárdot, bátyját, atyja halála után

Rikhárd, hogy folytassák a harcot a trón elnyeréseért s

hogy ne elégedjék meg Eduárd a hercegséggel, és a her-

cegi székkel királyság és trón helyett; majd a többi el-

lágyuló lordokhoz fordulva, ily szókkal serkenti ket bo-

szúra

:

„De mit tegyünk e forrongó idben?
Acél ruhánkat tova dobjuk-é?

Sötétl gyászba burkoljuk magunk'
És olvasónkon ávc-ntáriázzunk ?

Vagy elleniük sisakján gyakoroljuk

Áhítatunkat boszuló kezekkel?

Ha ezt: „igen" szót, lordok s rajta fel!

A boszút liheg fehér rózsa párt uj és nagyobb ha-

dakat szed és vad fÖrgetegként omlik a piros rózsa párt

táborára; Rikhárd mint oroszlán kölyök : mindenütt ell

dúl a harc sorokban és tajtékzó dühvel keresi hs Clif-

fordot, Rutland és atyja'gyilkolóját; oroszlán kölyök orosz-

lán atyja boszulójaként imígy támad ClifFordra.

„Téged kereslek, Cliíford, egymagad!
Képzeld, e kar York hercegért, ez itt

Rutlandért küzd, s mindkett boszúért,

Kerítsenek bár téged ércfalak.
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Wsirwick, megállj, keress te inús vadat,

Mert én zöm most e farkast halálra."

És üzi oroszlán dühvel a futó vadat, halálos sebeket

ütvén testén ClifFordnak, fejét levágja s mint aytja fejét

Margit királyné, ugy ö a ClifFordét Tovvton vára kapujára

tzi.

Nem emberek, dühödt vadak tusílja lesz a fehér és

piros rózsa harc ; vérben gázoló paripáik elhullanak és

boszút liheg kebleik még több vérre szomjaznak. Vért!

Vért ! Elre ! ordít a két párt és mell mellre dlve öldö-

kölnek; az apa fiát, a gyermek apját gyilkolja; a véres

mezt tiz ezer halott boritja ; rémülve fut VI. Henrik, a

szelíd lelk király, a csatatér halmain és nehéz keblében

ily szókat nyög :

Ép olyan e liare, mint a reg tusája,

Növ világé haldokló borúval,

Majd ez ersb, majd még erösb amaz;
Egymásra tör mindkett s gyzni tör;

pe egyik se gyz, egyik sem legyzött

:

Így tart egyensúlyt e szörny csata. —
Leülök most itt e vakandturáson. —
Bár halva tolnék! hogyha ég akarná:

Mert van-e más e földön bú-keservnél?

Oh ég! mi boldog élet volna az,

Nem lenni több egy egyszer juhásznál

!

Ah ! mily élet vn' ! mily kedves, édes !

Nem ád-e édesb árnyat a juhásznak
A cserje, hogy ha nyáján eltekint.

Mint a királynak gazdag hím ágy.
Ha retteg a nép zendülésitöl?

Bizonynyal ád, ezerszer éde.sebbei

!

S végül a pásztor durva sajtja és

Br kulacsából könny hs ital,

A fris faárnyban álom megszokott,

Mit gond nélkül mind s kéjjel élvez o :

Oh többet ér királyi csemegéknél.

Arany kupában csillogó italnál

S mint nyughelyül mvészi nyoszolya,

Hol lesben áll gond, gyanú, árulás,

(egy jlju jön. ki atyját meggyilkolta s most holtteste fölött ih'.)

Oh szörny látvány ! Oh véres napok

!
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Mig odvukért arszlánok küzdenek,

Szegény btinetlen bárányok lakolnak.

Sirj, nyomorult ! és én veled sirok,

Mignera szemünket, polgárháborúként,

Köny megvakítja s szivünk megreped !"

(egy apa jön, ki fiát megölte és most holtteste fölött jajgatva

igy szól
:)

„E kar legyen halotti szemfedd,

E szív koporsód, édes magzatom !

Képed szivembl soh'se múlik el.

Sóhajtó keblem a gyászharang.

Elviszlek innen; a harc hadd dühöngjön:

Gyilkoltam ottan, hol nem kellé ölnöm."

Henrik Jcirály: Oh százszoros jaj ! hallatlan keserv!

Bár sznne meg holtommal ez iszony!

Oh irgalom, nagy Isten ! irgalom !

Arcán a rózsa, a fehér és piros,

Küzd családunk átkos sziuei

:

Ehhez hasonlít bíbor vére ; azt

Mutatja, rémlik halvány arculatja:

Viruljon egyik, hervadjon a más!

Ha ti tusáztok, ezrek élte hervad!"

A fiu megölt atyjához:

„Oh majd ho^y' átkoz engemet anyám
Atyám miatt, és meg nem nyúgoszik !"

Az apa megölt fiához

:

.,Tengerkönyt majd mint áraszt megölt

Fiam miatt nm, s meg nem nyúgoszik!**

Henrik kir. Mint rója fel majd a nép a királynak

Mind e nyomort, és meg nem nyúgoszik !"

Fiu: „Gyászolt-e már így atyjáért fiu?"

Atya: Keserge;é már igy fián apa?-*

Henrik kir.: „Érzé-e népe kínját így király?

Bútok nagy ; ám enyim tízszer nagyobb.

Keservbe fúlt tört szivek ! nálatok

Én, a király még nyomorúbb vagyok."

Szebben nem dalolt még költ, mint Shakspere a

fehér és piros rózsa harc eme legádázabb tusájának gyász

triójában

!

A rémít harc a fehér rózsa párt diadalával végz-
dik ; VI. Henrik királyt foglyul ejtik és a Tovverbe viszik.



A g-yöztes fehér rozsa párt a Yorkkáz legidsebb fiát

IV. Eduárd néven királya emeli és Warwick, a Yorkház

leiíhatalmasabb támog-atoja Franciaországba megy, hogy

XI. Lajos feleségének húgát Bonát, nül eljegyezze IV.

Eduárdnak. A kéjenc Eduárd, mig hs Warwick a frank

udvarnál kérje gyanánt jár, belé szeret Grey lord szép

özvegyébe s nül is veszi.

E házasság megtörténtére fejti ki Rikhárd elször

céljait, sötét terveit és jellemének mély alapvonásait —
lelkületének egész világát.

„Ah tisztelettel van Eduárd a nkhöz."

mondja, midn bátyja a szép özvegyet feleségül veszi és

öt elvezetve, így szól

:

„Urak, leo:yetek iránta tisztelettel."

Rikhárd magára marad sötét gondolataival, melyeket

így fz tovább

:

„Oh bár kiaszva vón' velje, csontja, (t. i. Eduárdé)

Ágyékiból hogy ifjú sarj ne hajtson, _
Elütni engem szép arany jövömtöl! > jÜ./--—-- -u^'

S mégis közöttem s lelkem vágya közt,

^ Ha buja Eduárd címe sírba száll is,

Lí Ál Clarence, Henrik, s íia, ifjú Eduárd,

S testök mindannyi nem várt ivadéka,

Hogy én elttem helyt foglaljanak

:

Tervemre mily lehüt gondolat.

Királyi trónról álmodom tehát csak,

Mint a ki künn áll egy elfokon,

S a messze partot kémli és sovárgja,

Vágyván, szemével lába érne föl,

A tengert szidja, mely elzárjn onnan,

S hogy áthatoljon, fenékig merítné :

így vágyom én a trónt, ily messzirl

;

Így szidom én is mindazt, a mi elzárt

:

így mondom én is : gátjaim' lerontom,

Lehetlenekkel hízelgvén magamnak.
Szemem nagyon gyors, szivem elbízott.

Kezem s erm ha föl nem ér velk.
De mit ! ha trón Rikhárd számára nincs,

Mi más gyönyört ad néki a világ?

Egy hölgy ölében keresem a mennyet,

yíg piperével kendzöm magam'.
És szemmel, ajkkal szép nket varázslók.
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Oh nyomorú egy ötlet ! s hihetlenb,

Mint száz aranyló koronát szerezni.

Hisz szerelem anyára méhébe' már
Megátkozott, s hogy járma rám ne üljék,

INIegdugta a gyarló természetet,

Hogy s/áraz ággá karom zsugorítsa,

Irigy hegyet formáljon hátamon,

Hol testemet gúnyolva ül a rútság,

Hogy felemássá koresositsa lábam',

Minden tagomban torzzá bélyegezzen,

Formátlanná, nyalatlan raedvebocscsá.

Melyen nincs még egy anyai vonás.

S vajon lehetne-é szeretni engem ?

Oh szörny balhit, csak gondolni is!

Ha más gyönyört hát föld nekem nem ád,

Mint leigázni, birni, gyzni ket.

Kisnek alakja különb az enyimnél:

Álmodni trónról, lesz az én egem,

És csak pokolnak nézem e világot,

Mig e fejet formátlan törzsökén

Dics királyi ékszer nem köríti.

* *
*

A mélyebben nem gondolkozók^ és Shakspere-t nem
a lélektani igazságból magyarázók Rikhárd e szavaiból

azt következtetik, hogy csak azért lett szörnyé, mert a

természet megcsalta alkotásban, hogy testvér bátyjainak

deli külseje mellett az ö rút alakjában élö nagy szellemet,

hösiséget, nemes tulajdonokat nem látták, föl nem isme-

rek, s hogy igy tehát bosszúból és irigységbl akart ma-

gának tért teremteni azért, tnivel tnást nem teltetett.

Ez nagyon közönséges alap lenne és oly küls rugó, a

mi Shakspere-nél éppen Rikhárdban áll legkevésbbé.

Rikhárd e szavai nem ofe szenvedélyének alapjára, még
megindítására sem; ö ezekkel maga Tnagát csak ser-

kenti és (mert végre is ember volt) saját öntudatát,

Iclkiösmeretét áltatja ! Épen Shakspere az, kit legke-

vésbbé szabad a betk értelmében és küls mázról Ítélni,

mert Shakspere minden legkisebb ízében a legmélyebb és

legmagasabb lelkiállapotokból indul ki s legkisebb viszo-

nyait, helyzeteit is ebbl meríti. így történik aztán, hogy

sok nagy mvész is fel ül Shakspere e hamis magyará-
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zóinak és egy otromba szörnyet, egy közönséges gazem-

bert, egy nyomorult Moor Ferencet nyöszörög el III. Rik-

hárd megdöbbent alkotásában

!

*

„De nom tudom, liozzá liou^y jussak el?-'

— folytatja tovább Rikhárd elmélyed tépeldéseiben. —
„Sok élet áll még célom közt és közöttem;

S én, mint ki elbolyg tüskés rengetegbeo,

Kit tüske tép, ki tüskét tép maga,
Utal keres, úttól elkóborol,

Nem tudja, a nyilt légre hogy találjon,

De oda jutni küzd kétségb'esetten

:

Kínlódom én is angol koronáért,

S megszabadítom e kíntól magam'.
Vagy jjsyenjet véres bárddal nyitok.

'Sz tudok mosolyogni, s ölni, mig mosolygok
;

,.Helyes"-t kiáltani arra, a mi fáj;

Csilart köiiyfd'Jicl nedvesítni arcom''

S illesztve mérni minden alkalomhoz;

A hableánynál több hajóst fulasztok

;

A baziliszknál több bámészt ölök
;

Nestor gifandnt játszom a szónohot,

Furfawjosahhan csalok mint Uli/sscs;

S Tróját vívok ki, mint egy nj Sinon;
Szint adhatok még a kamclcormak

;

Több alakot váltok, mint Pt'oteus

;

S tlem tanulhat (ftjilkos Macchiavelli :

A korona ne lenne igy enyém ?

Hah, vn' még mcsszchb hár, lcté])cm. én .'"

A piros rózsa párt leverése után Margit királyné,

fiával, Eduárd herceggel Frankhonba menekül XI. Lajos

királyhoz, kitl segélyt kér férje megmentésére és a trón

visszafoglalására, de Warwick IV. Eduárd kérje meg-

nyervén Lajos király húga — Bonának kezét, Margit ki-

rályné nem kap segélyt a franciáktól.

Midn a házassági szerzdést irják, hírnök j Angli-

ából és leveleket hoz, melyek Eduárdnak Grey ladyvel

történt házasságát tudatják. XI. Lajos boszúra támad e

hírre, maga Warwick is megszégyenülve, boszút liheg";

Lajos, e csúf játékot megtorolni akarván, Margit király-

nénak sereget igér, melylyel Angliába hajózzon; Warwick
2
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elveti fehér rózsáját és a piros rózsa pártjára áU. Az esze-

lyes Margit királyné; hogy Warwickot egészen mágákqz
kösse, fiát; Eduárdot eljegyzi Warwick idsebb leányával,

kit az ifjú herceg, a trónutód, nül is vesz. Nagy sereggel

indulnak Angliába, hol Eduárd király ezalatt vig nászéje-

ket töltve, dobzódik és saját testvéreivel is összetz neje

miatt, mert választását öcscsei sem helyeslik; György el

is hagyja bátyját, Rikhárd nem, ö marad, mondja:

„Messsehrc tör e szív ; én maradok,
Nem Eduárdért, de a koronáért.'-^

Változó szerencsével dúl ismét a polgárháború a fe-

hér és piros rózsa párt közt, mig végre Warwick, a nagy
hs elesik a Barnet-i csatatéren ; Margit királyné és Edu-

árd herczeg a francia segéd hadakkal késn érkezik már
s a Tewkesbury síkon ket is leveri a fehér rózsa párt;

Margit és Eduárd herceg foglyul esnek, Eduárdot, VL
Henrik fiát, York három fia leszúrja revanche-ból, atyjuk

és kis testvérük Rutland megöletéseért, Margit királynét

pedig számzik. Az elrelátó Rikhárd Margitnak sem akar

kegyelmezni, és a midn Margit, fia fölött jajgatva, igy

kiált

:

„Oh öljetek meg engem is!"

Rikhárd e szókkal rohan rá:

„Biz isten megteszem!"

és megakarja ölni, de Eduárd nem engedi.

„Mért éljen s szóval töltse bé a földet?"

kiáltja dühödten Rikhárd és félvén, hogy a buja, lágy

Eduárd VI. Henriket is életben hagyja, Györgynek, báty-

jának e szókat susogja:

„Király bátyánknál, Clarence, ments ki engem
;

Londonba megyek fontos ügy miatt:

Mieltt ti jöttök, iij hírt hallotok."

és iDátyja kérdésére, hogy mit ? reszket dühvel csak ezt

feleli

:

„A Tower! a Tower!"
és lázas sietséggel elrohan. Eduárd király nem látva Rik-

hárdot, kérdi, hová tnt; Clarence mondja:

„Sietve ment Londonba s úgy hiszem,

V^érvacsorára készül most a „Towerban."



- 10 -

„Ixöiftön tt'ss ö, Itajni cs::('Ih' jid'^,

feleli rá Eduárd király, — Rikhárd mély jellemzésére!

És Rikhárd oly sebesen, mint a sas, — csap le pré-

dájára ; Londonba terem és a Tower egyik börtönébe top-

pan, melyben a már megszült szelíd lelk VI. Henrik

király szenved.

„Üdvöt, mylord", — mondja Rikhárd Henrikhez^

ki imígy felel rá:

Jó Rikhárd és jó ördög egyre megy;

31 i uj halált lioz spinre lioscius?

Azt jóslom én, sok ezerén,

Megkeserülik születési órád.

Baljóslatúi baglyok huhogtak akkor,

Varjú sivított, gyászkort hirdet,

Ebek szköltek, fákat tépe szélvész,

A kürt ormán holló giiggola.

Szarkák csörögtek visszás hangzavarban.

Anyád anyakínnál többet erezett,

S mégis kevesbet szült anyai reménynél:

Ocsmány, idétlen tömeget, min
Ama nemes fa egy gyümölcse sem.

Midn születtél, már fogad vala,

Annak jeléül, marni jösz ide

;

S ha mind igaz, mit hallék e kivül,

Azért jövél . . .
."

,.EIég prótéta! Halj meg, mig beszélsz !"

sivítja erre Rikhárd és szavait torkába fullasztva átszúrja

Henrik királyt.

„Le a pokolba ! s mondd, én küldtelek,

Ki nem szeretett, felt s Icönyörült soha'-',

dörgi Henrik király elszálló lelke után borzaszó ámenként

!

Majd ördögi kedélylyel magába sötéten elmerülve, igy

beszél saját lelkével:

— „Való igaz, mirl Henrik beszélt

:

Gyakorta monda, emlékszem, anyám,
2*
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Lábbal elre jöttem a világra.

Vajon sietni nem volt-é okom,
S vesztökre törnöm, kik jogunk' bitolják ?
A bába bámult, asszonyhad sipított :

.^^Jézus segélj! ni! foggal született!"

És úgy születtem: nyilván mutatá ez,

Hogy mardosó, morgó eb legyek.

Ha testem az ég hát így formálta: lelkem'

Egyenl félszeggé pokol tegye.

Testvérem nincs, nincs egy testvér vonásom,

S szeretet, ez égi szó az öss fejekmli,

Csak a hasonlók lelkében tanyázzon.

Bennem ne! Én cscik én vagyoJc magam.
Clarence, vigyázz! elzárod a fényt ellem:

Sötét napot hozok reád ezért

;

Jóslatokat sugdosva szerteszórok,

Hogy Eduárd remegjen éltiért,

S hogy meggyógyuljon, halálod leszek.

Henrik király s hercegje halva már;

Rajtad a sor! aztán a többiek."

Gyztes IV. Eduárd Londonba siet nejéhez, ki egy

figyermekkel ajándékozá meg ; Eduárd öcscseit az újszülött

megcsókolására szólítja föl és szeretetükbe ajánlja; Rik-

hárd ily szókkal öleli a csecsem herceget kebléhez:

„Hogy term fádat szeretem^ legyen

É csók bizonyság, a gyümölcsnek adva.

(magában) így csókolá meg Júdás mesterét,

S kiálta : „üdv!" bár azt gondolta: „átok!"

A York-ház napja felragyog újra a fehér rózsa dia-

dalában és béke van fejedelmi sarja, koronás IV. Eduárd

király udvarában

!

„Töltsük az idt
Víg színi játék, pompa, dísz között,

Udvarhoz ill kedvtejésekül.

Kürt, dob riadjon! Ég veled, búbánat!

Hiszem, tartós lesz örömünk utánad",

mondja Eduárd és vidám, zajos dözsöket csap. Rikhárd

távol marad a béke élveitl, gyilkos~'íéfvé£et kohol fejé-

ben, és kezével gyorsan is végrehajtja.

„Mi sem vagyok, mig minden nem les£e¥',

kiáltja sötét lelkében és ördögi kedélylj/el poJiollinun-

kajához fo(j.
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II. RÉSZ.

RIKHARD A TRÓNIG.

Ohakspere nagyszabású tragédiái közt leghatalma-

sabb Rikhárd ; nemcsak a külformát és szerkezetet tekint-

ve, de a költi bens alkotást is.

Ha Shakspere más müveiben is gyönyörködünk a

plaszticitás és arányosság szépségein, III. Rikhárdján bi-

zonyára csodálattal telünk el, mert ez a tragikai költészet

tökélye — minden ízében, minden részében.

III. Rikhárd a tragikai költészet mintája; — mint

Lear ,,izrl-ízre" király, úgy III. Rikhárd ízröhisíre tra-

gédia ! Olyan tökéletességgel bevégzett szobor ez, mely-

nek tömör kanyagján csupán az alkotás szellemét látjuk,

a nélkül, hogy a mester vésje csak eszünkbe jutna is.

Állítják, hogy Shakspere 27—30 éves korában irta s

hogy müvei közt ez a nyolcadik, — nagyobb szabású tra-

gédiái közt pedig az els és bizony leghatalmasabb a tö-

kélyben is.

VI. Henrik király három részét irta meg elbb, mely-

nek befejezése Hl. Rikhárd; de a kett között megírta

Romeo és Juliat, — a szerelem eszményitése után a bn
eszményitését

!

III. Rikhárd a bihi eszményitése. Shakspere alkotó

költészete nem szállott oly szédít mélységbe egy tragé-

diában sem, mint Rikhárdban, — de oly magasra sem

!

A tárgyat megtalálta nemzete történetének legvére-

sebb lapjain, meg a személyt, az egyént — mindent; és
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mégis az ragadja csodálatra az elmélkedöt, hogy e törté-

net politikai sok ág-bogu kuszált lapokról; eme szünetlenül

eltérbe inaf/asodJiató háttérbl, miként alkothatott még
oly lángszellem is, mint Shakspere, ily költileg minden
ízében igaz, tehát szép és tökéletes tragikai müvet.

Shakspere e müvének alkotása mellett Katonánk
remek tragédiája jut eszembe, melyben „Bánk-bán" nagy
költje minduntalan eltérbe hozza Magyarország gyászos

politikai hátterét és ezzel igazolja Bárány Boldizsár kriti-

kai rostáját, melyben Bánk-bánt inkább : „a tnaíjyar nem-
^eí," mint „Bánkban'-^ tragédiájának nevezi.

III. Rikhárd királyban (bárlcinek és bárminek a legcseké-

lyebb hozzájárulása nélkül) minden Rikhárd szenvedélyébl
foly ; — hsi lényBf nagy szelleme a koronát áhítJa,
tnint prédára néz föl rá sas szeme, láuffszellemének
erejével lejtöt emel hozzá, hogy vitézi karjával el-

érje és önnön fejére tegye!
Hasonló gyorsasággal, egyöntetséggel egy tragédi-

ájában sem haladnak a cselekvények olyannyira egy csa-

páson és oly mélyen, mint Rikhárdban; — mint a vad-

folyam, mely tajtékos habjainak csapkodásával megostro-

molja és darabokra töri az emberi kezek által útjába emelt

meredek gátokat, rohan itt minden a nélkül, hogy fölcsapó

hullámai a tört réseken elágaznának, de st dagadt

tengerárként, bszülten rontanak a végpontot elzáró grá-

nit szirtekre, hogy ott megsemmisüljenek.

Shakspere minden müvében világos, egyszer, de

annyira egyben sem oly nyitott könyv, mint III. Rikhárd-

ban, melynek elég az els scénáját és az álom után való

jelenését olvasnunk, hogy megértsük ; de, hogy meg is

alkossuk, még pedig a tragikum nagy mesterének legköl-

tibb eszményében, lángszellemének legmagasabb értel-

mében, ahoz az eladó mvészetnek oly tökélyes képes-

sége kívántatnék, mint a milyen tökéletes e müvében
maga Shakspere is!

Láttam igazi nagy mvészeket, kolosszális Shakspere

alkotókat, jegyzeteim tábláján és emlékembe mélyen be-

vésve megriztem Egressy G., ör. Lendvai, Tóth, Levinszki,
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Dessoir, J)atvison s mások alkotásait, — de egyik sem
emelt föl Shakspere e hatalmas alkotásához.

Dawison adott legtöbbet s az ö Rikhárdja legalább

megküzelitette a költ király merész szárnyalását,

Egressy G. az ö nagy alkotó erejével és psychologiai

tudományával mindeniket elhomályosította volna III. Rik-
hárdban, ha — szinészi nyelven 'mondva — megszerette

volna e szerepet, de nem szerette és ezért nem is igen

játszotta, söt talán mélyebben sem gondolkozott fölötte,

különben nem irta volna megbecsülhetlen könyvében, hogy
IIL Rikhárd és ^loor Ferenc alaphangjai közt rokon-

ság van.

Or. Lendvai mvészete nem tudott e nagyszer alak-

hoz izmosodni, mit legjellemzbben az a kritika fejezett

ki, mely az ö Rikhárdjáról csak annyit tudott mondani,
hogy „Lendvai Rikhárdjának elhittük és természetesnek

találtuk a koporsó eltt folyó jelenést és azt, hogy Annát
tneglióditja !•' Pedig Rikhárd nem hóditja meg Annát,
csak legyzi, megnyeri magának, de sziv nélkül; — azon-

ban ör. Lendvai úgy tudott szeretni a színpadon, hogy
nem csoda, ha a kritikus is „meghóditás'^-nak vette tle
Rikhárd szerelemvalló jelenésében Anna megadását.

Tóth Rikhárdja er és tartalom nélkül való Tartuffe

volt, a tragédia közepén már egészen kimerülve ; e nagyra
törekv, fáradhatlan szorgalommal búvárkodó mvész, —
utolsó éveiben egész szenvedélylyel állott a tragikai múzsa
szolgálatába, melytl azonban sem Macbethben, sem Rik-

hárdban nem nyerhetett babért, mig a karakter-festésben

IMegyeri után is halommal szedte.

Komáromi Samu, ez a sok tekintetben magyar Garrik,

Egressy G. tudományos mvészetével, hatalmas Rikhárd
leendett.

Levinszki Rikhárdja egy szánalmas vergd lelk
közönséges gonosztev, ki nem indit részvétre és iieni

megdöbbent, Schiller Moor Ferenc-ét láttam benne és

nem Shakspere III. Rikhárdját. Sajnos, hogy e rendkívüli
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értelem- és szellemi ervel biró nagy mvésznél nem pá-

rosult a fizikai er is.

Dessoir Rikhárdjában a sátáni vonás volt a túlnyomó,

még azon jelenetekben is, melyekben az alapvonás, t. i. a

hsi az uralkodó, holott ezt Rikhárdban, a maguk helyein,

egy-egy pillanatra mindig ki kell emelni, úgyszólván : át-

csillogtatni ; a koporsó eltti jelenete azonban Lady An-

nával, remek volt ; Dessoir, csak is Dessoir magyarázta

meg igazán e jelenet lélektani igazságát, az igaz, hogy
Annát is kitnen betanította e scénára; csak azt a szín-

padias fogást ne használta volna Dessoir is e jelenetben,

hogy Anna hosszú gyászfátyola alá rejtzve tapadt Anná-

hoz, midn szerelmet vall; ez úgy látszik hagyományos
szokás a német színészetnél, mert másoktól is láttam ezt

s éhez hasonló üres színpadi fogásokat használni Rikhárd-

Isan; igaz, hogy ez a színpadi fogás Dessoirtól hatásosan

jött ki, mint Salvini sirása is Othelloban, mikor dicsségei-

nek nagy emlékeitl búcsúzik, — de az efféle küls és bens
bravouroknak ellent mond Rikhárdban a küls helyzet, a

környezet jelenléte, Othelloban pedig a bens lelkiállapot,

mert nem a kiégett nap estalkonyának elégikus han-

gulata ez, hanem a véresen leáldozó napé, tnely vihart

jelent s a mi Othellonál rögtön jelentkezik is,

Dawison Rikhárdja erteljes volt, de egészében nem
tudott Shakspere tökéletes alkotásáig emelkedni, e mellett

túlságosan zajos, tomboló, — st ideges volt; a hsi és

sötét lélek alapvonásait mélyen kiemelte, de a démoni, az

ördögi humor élesen metsz színei halványak maradtak

nála és hiányzott még az a — Rikhárdot oly mélyen jel-

lemz — maró gúny is alkotásából, melylyel tetteit mint-

egy simítva, lelkiösmeretét áltatva^ a világot mind-
untalan arcul csapja. A Dawison és Dessoir Rikhárdjá-

ból, — tehát a kettbl kerülhetett volna ki egy tökéle-

tes egész Rikhárd, a Shakspere III» Mikhárdja!
A többi Rikhárdokról alig lehet szólni; tapogatód-

zunk, talán értjük is annyira, hogy képzeletünkben meg
is alkossuk, ámde mit ér, ha kiviteli ernk gyöngeségé-

ben a költ eszményét egészben nem birjuk megérzékiteni,
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söt még" a Dawison, Dessoir alakitásait<)l is oly messze'

maradunk

!

De azért játszuk és játszanunk kell e remek alkotást

minél többen és mentül többször, mert ez a legnagyobb
iskola a színi mvészetre, valamint a drámai költészetre is.

Rikhárd szerepében úgyszólván minden természeti és-

erkölcsi állapot meg van, a mi a színi mvészet fogalmá-

ban él, a mi a drámai költészet alkotásaiban, hogy úgy--

mondjam : százféle eszményében élképen jelentkezik és

az emberi lélek gyökereibl kiágazik. Ezért nehéz és el-

érhetetlen III. Rikhárd tökéletes mvészi alakítása

!

Mint minden tragédia a csúcspontra fölemelked és

innen a katasztrófába sülyed részbl áll, melyet tragi-

kai lejtnek nevezünk — úgy III. Rikhárd *is mintegy-

két részre van osztva, még pedig pregnánsabb kinyomat-

tál, mint más müveiben ; els részét látszólag dirib-dara-

bokra szabta a nélkül, hogy a veres fonalat, az összekö-

tött láncszemet csak egy pillanatra is elszakadni — söt

tágulni éreznÖk. Els részében alakoskodó szinészszé teszi

Rikhárdját, de a szó teljes mvészi értelmében ; effy Hos-

ciiissáf ki, — mint ezt Shakspere VI. Henrik szájába a

Rikhárdot eladó színész tájékozása végett is adta, — ujabb

játékot hoz színre, nem tartaJfösJcödve, nem ámítva,

nem csalva, nem hépmutatássalf hanem oly na.(jy

mnvés^ettel játszva és eladva a nayy célért ma-
yára erltetett szerepeket — igen, szerepeket, — hogy

környezete mintegy meyhiívölve, meggyzve — a leg-

igazabb valóságnak veszi.

Shakspere lángelméje gondoskodott róla, hogy Rik-

hárd Rosciusában mindenütt ott legyen Rikhárd is épp
ligy, mint mikor a tragikai lejt magaslatán a 2-ík rész

kezdeténél, a már koronás Rikhárd elveti magából (nem

inaojáról) Rosciust és Machiavellit, mint a kire azt mondja,

^ogy: „majd tle tanuljon."

És miben gondoskodott Shakspere arról, hogy Rik-

hárdját a mvészi alakoskodás alatt is érezzük ?

A közbeszött számos magánbeszédek által és a fél-

reszólásokban !
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Egressy G. nagybecs knjrvében ül. Rikhárd és

Jágo képmutatásáról (az elbbenire a képmutatást szerintpm,

nem találóan alkalmazva) beszél, és arra tanít, hog-y a ,,kép-

mutatásnál a víg"yázatlan (ftszrevél len) pillanatokban a szem

és ajk meg'hazudtolja a szót, dacára azon mesteri ügyes-

ségnek, melylyel szineskednek !"

Nem oszthatom e tant, mert ez arra szoktatná a szí-

nészt, hogy a mtárg-yon kivül még" valami másra, t. i. a

t/J ^'^"'''\a ^ közönségre is g-ondoljon egy-eg^y szemjáték és egy-eg-y

flf'-^f^ ^arcvonással értesítvén a jelenlev hallg-atóságot, hogy ez

^ ^ tudja meg, miként a szerepl most nem azt érzi, amit

mond.
Egressy Gábor, JcineJc a maffyar sslnmúvészet

már kötiyveért is aniiyit köszönhetf — könyvének

más fejezetei alatt arra tanít, hogy az eladónak nincs

más világa, mint a drámai, sem más emberek nem létez-

nek rá, mint a s^inmú személyei, melyet elfeledni egy
pillanatra se szabad ; hogy a színmvészet nem egyéb,

mint látható és hallható képe a gondolatoknak, a költ

drámai eszményének. Ha ez így van, akkor valamint be-

szédben, úgy arc és szemjátékkal sem szabad ezen nagy

igazsággal ellenkezésbe jönnünk, szóval : amint beszédben

nem, wjy némajátékkal sem szabad kilépni a m-
vészet keretébl^ melyet Egressy G. méltán míveletlenség-

nek bélyegez. Már pedig ezt tenné az a Rikhárd-szemé-

lyesít, a ki Ríkhárdban, akár a hang festésében, akár

pedig a szem és arcjáték egy-egy kifejezésével, alakosko-

dó jelenetei alatt a hallgatóságot külön értesíteni akarná,

hogy mást érez, mint a mit beszél ; e mellett kitenné

magát annak is, hogy környezete észrevenné, miként nem
igaz, a miket mond, s amíg egyrészrl a közönséget ér-

tesítené, másrészt lerántaná illúziójából, mert az árulná el,

hogy komédia az egész.

Shakspere III. Rikhárd els részében a sok magán-

beszéddel folytonosan összekötve tartja a láncszemeket, a

vörös fonalat, melyeken Ríkhárdjának alakoskodását oly

nagy bravourral végig vezeti. Ép ezért nem szabad ezek-

bl egyet sem kihagyni, mert ezekbl, csak is ezekbl
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akarja Shakspore láttatni, éreztetni Rikliárd mvészi, mejr-

gyözö alakoskodását, nem pedig ez alatt történ szem-

es arcjátékkal, vagy a szinlést eláruló hangfestéssel csupán

a közönség számára, mintha bizony e tekintetben a kö-

zönség más ssiemjmnt alá esnék a környezettl, melynek
Rikhárd alakoskodik.

Egressy G. remek könyve oly jelesen tanítja a szí-

nészt a magánbeszéd eladására, hogy ez egy fejezetéért

is megérdemelné, hogy a legutolsó szinész asztalán — még
a száraz kenyér mellett is, ott lenne e könyv!

És valóban talán a legnehezebb föladat a szini m-
vészetben a magánbeszéd eladása. A magánbeszéd a drá-

mai költészetnek foltja, de Shakspere-nek sikerült ezt is

legalább napfolttá tenni.

Eletemben mindig féltem a magán-beszédtl, és Sal-

vinit kivéve egy nagy mvésztl sem láttam a magánbe-

szédet egészen helyesen eladni; képtelenségnek tetszett

mindig, mely a gyakorlatban — legalább tökéletes érte-

lemben véve — kivihetetlen. Pedig ha valamely tragédi-

ában, úgy bizonyai III. Rikhárdban volna nagy szükség

a számtalan magánbeszédek mvészi eladására, ennek

tökéletes kivitelére a szinpadon.

Salvini Hamletben, de legtökéletesebben a Vadon
fiában elforduló magánbeszédeknek egy különös és eddig

senkitl nem látott eladási módjával gyzte le a „magán-

beszéd" képtelenségét.

Sajátszer tünemény ez, a leggeniálisabb fölfedezés

a szini mvészet világában ; az alap meg volt ugyan rá,

mint ezt Egressy G. könyve és Hamletben az nagy m-
vészete is a „ lét és netn lét kérdése ez'-'- kezdet nagy

monológ remek eladása, szintén bizonyitja, de ÍSalvini ez

alapról oly magasra emelkedett fantáziájában és a kivi-

telben oly mélyre is hatolt, hogy elragadtatva, elbvölve,

csodálattal és hódolattal eltelve hajolhatunk meg e psycho-

logiai talány ilyen megoldása eltt, melyet Salvini a leg-

nagyobb virtuozitás netovábbjával érvényesít. E lélektani

kérdjel valószín megfejtési processusát, mvészi kivitelét

alig lehet kell szavakkal megmagyarázni; a hatás oly
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nagy, hogy az ez alatt fogva tartott ész és érzés nem tud

róla számot adni ; a néz elfogódott, elszorult kebellel hall-

gatja, nézi e rendkívüli megfejtést, melynek végeztével

mintha lidércnyomástól szabadult volna meg, — a lélek-

zet vételnek egy önkénytelen és általános halk sóhajtását

hangoztatja minden kebel. Rám azt a hatást tette, mintha

a lélek jelent volna meg a tárgyiasságnak oly eszményi

magasságában, és oly aetheri átlátszósággal, mely a leg-

szebb illúzióban, bár csupán csak halló érzékünk által

jelentkezik többi érzékeinkben, de az élénk benyomás
folytán még is szinte látni is véljük.

Az élesen figyel szemében bizonyos gépies formá-

ban tnik föl e mvészeti jelenség — mert ilyennek is

nevezhet — de ez mit sem von le mvészi értékébl, mert

egy hajszálnyi vonással sem közeledik a hasbeszélés felé,

hanem oly tisztán különíti kétfelé az erkölcsit az anyagtól,

mintha a szemünk eltt álló testtl külön válva, maga a
léleh beszélne!

És valóban j^lélehhes^éd'-^-nék, „a gondolkodó éssi

és léleJc beszélésénekJ^' lehetne nevezni Salvini eladási

módját a magánbeszédben, mely egy tüneményszer je-

lenség a szini mvészet fogalmában.

Ezzel a mesteri tudománynyal kellene a magánbeszé-

deket eladni és valószínbbé tenni, különösen az oly ma-

gánjeleneteket, mint Rikhárd els scénája is.

Shakspere III. Rikhárd tragédiája 1477—1485. évi

idköz alatt foly le, — Clarence György fogságától Rik-

hárd haláláig Bosworthnál; — tehát 8 év alatt, melybl
csak két év jut a tragédia másik felére, a mely idig
Rikhárd király volt, hat év pedig az els felére, mely id
alatt Rikhárd véres munkáját végezte.

VI. Henriket útjából már eltéve, hátat fordít a béke

örömeinek, hogy saját testvéreit és ezeknek gyermekeit is

elpusztítsa, mint a kik még eltte állnak a koronához ve-

zet ösvényen.

London egyik utcáján lép föl (jobb ha már bent áll a

szinen) Rikhárd egymagában és egy nagyon világos expo-
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nagy céljára tör.

E magánbeszédben lelkének egész világa, szenvedé-

lyének egész bnössége nyilvánul, még pedig az ördögi

kedélynek oly cynizmusával, hogy valóban a pokol ocsmáay
hányadékának tartjuk, melyet a világra dobott.

Rikhárd ez els magánbeszédét igen célszer volna,

a VI. Henrik harmadik részében elforduló két magánbe-
szédböl kiegészíteni még akkor is, ha a királytragédiák

III. Rikhárd eladását megelzik, ez ismétlés ha nem is

szükséges, de fölösleges sem volna.

E bevezetési scénát még oly nagy mvészek is, mint

Dawison, a szín elejére rontva, mintegy a közönségnek

deklamálják el, holott ez is, mint minden magánbeszéd, a

drámai költészetben elforduló személynek saját lelkével

való tépelödése — „hangosan gondolkozó lélek^', (E. G.)

melylyel az eladó szintén a mtárgy megtestesitését esz-

közli — közvetíti, de a kinek a költ eszményén kivl,

valamint más jelenetekben, úgy ebben sincs senUivél és

semmivel se dolga,

Rikhárd els magánjelenetét is tehát a léleknek oly

erre való emelkedésével kell adni, mely a testet mint-

egy gépeszközzé teszi, melyen át a korlátlan úrrá lett

szellem hangos szókkal jelentkezik, az az : mintha maga a

lélek beszélne.

rV. Eduárd a gyönyörök mértéktelen élvezetében

annyira elmerült, hogy a tragédia kezdetén már gyönge
beteg és az orvosok ersen féltik életét; Eduárd tehát

inkább a halálé már, hogysem útjában állna Rikhárdnak,

igy elször is másik bátyja, Clarence Györgyre veti ki

hálóját, irkák, ittas jósok által azt hirdetvén, hogy Eduárd

utódit (a gyermek kiniljfiakat) G. betn kezdd név fogja

örökségeiktl megfosztani, s minthogy György herceg neve

G. betn kezddik, a féltékeny Eduárd király, öcscsét a

Towerbe záratja.

Rikhárd az expositio magánbeszédében, lelkébe való

mély elmerlésével, a sötét tervek kifejtése mellett egy-

szersmind maga magát is ismerteti, itt Rikhárd ö a maga
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egész sötét világában, szellemi erejének reflexiójában; mely
hogy valószín legyen, azt Shakspere az eladó mvész
költi felfogására és e felfogásból származó mesteri kivi-

telére bízta.

Rikhárd a lelkébe való mély elmerülésébl a magán
beszéd e végszavaival ébred, vagy is rezzen föl :

„Merülj lelkembe gondolat; Clarence jön."

és kivetkzvén Rikhárdból, el kezd alakoskodni, mvészi-

leg játszván a testvéri szeretetet.

György herceget csakugyan fogságba viszik és Rik-

hárd e fölött elször is megbotránkozást játszik György
bátyja eltt, majd e tetteért a királynt és véreit gyanú-

sítja, majd pedig Györgyöt Eduárd ellen izgatja, ki nejé-

ért testvéreit sem hagyja biztosságban, végre igéri, hogy
minél elbb kiszabadítja a fogságból, azonban magára ma-

radva ismét mint Rikhárd ezt kiáltja utánna:

„Menj, járd az utat, melyen vissza nem térsz,

Nyílt, bárgyú Clarence ! — Oly nagyon szeretlek,

Hogy nemsokára lelked égbe küldöm,"

Most föllép Hastings, egyike az azon korban él
leghatalmasabb és legnépszerbb lordoknak, ki a királyné

vérei által — kiket szintén Rikhárd bujtogatott föl

•— fogságra jutott, mert mint kincstárnok az Angliában

IV. Eduárd király alatt elször szervezett állandó
hadseregtl (melynek III. Rikhárd volt a fvezére) némi zsol-

dot megvont; Rikhárd éles elméje felismeri, hogy Hastings

lordot vagy meg kell nyernie, vagy útjából eltennie. Rik-

bárd elször is megnyerni igyekszik t, és a legnagyobb

részvéttel kérdezi tle:

„Hogyan tölte a börtön idejét ?"

s midn Hastings közlékenységében ily szókkal fenyege-

tdzik

:

„Türelmesen, mint rabnak kell, nemes lord;

De élek én, mylord, s hálás leszek

Azokhoz, akik okozói voltak",

Rikhárd mohón ragadja meg az alkalmat, hogy Hastings-

et behálózza és boszúra izgassa, elhitetvén vele, hogy az

ö ellenségei juttaták börtönbe Clarence herceget is, majd
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Eduárd király betegsége fölött mély ag-godalmat fejezvén

ki, Hastings-et elre küldi Eduárdhoz, a hováö is követni

fogja.

Magára marad és sötét terveit tovább fzve, majd Edu-

árdhoz indul, hogy ennek gylöletét még jobban fölszítsa

György ellen és halálra Ítélését kieszközölje ; biztosan re-

ményli, hogy Eduárd nem élhet már soká, de gondoskodni

akar arról, hogy György még Eduárd eltt utazzék gyors-

postán az égbe.

.,Eduárd királyt, ég, ekkor vedd kegyedbe,

mondja és folytatja ördögi humorral:

„Hagyjon veszdni engem a világgal

:

Majd Warwick idÖsbb*) lányát elveszem

;

Ezt akarom ; nem épen szerelembl,

Mint más titokba burkolt cél miatt,.

Amelyet e nász által kell elérnem.

De még elre nyúzom a bakot

:

Clarence lehel még; Eduárd él s uralg még;
Ha k letntek, nyertes én leszek.

Várni nem tud, nem akar, — nagy erélyével a vég^

rehajtáshoz fog és Eduárdhoz siet.

Ezalatt VI. Henrik holttestét nyitott koporsóban hoz-

zák London utcáin ; Anna, a király megölt fiának özvegye

kiséri a halottat, melyet szt. Pál templomából temetni

visz Chertseybe ; a koporsót a Lancaster háznak leghívebb

nemesei fogják körül; a kis gyásxmenet meg-meg áll

London utcáin, hogy a szent teherrel — mint Anna mondja
— megpihenjen, és e pihenés alatt, Anna hangos átkok-

ban tör ki a gyilkos ellen, ki nem más, mint Rikhárd, az

uralkodó hatalom egyik feje és a Lancaster ház legfbb

buktatója, melynek helyében most a York ház ül a tró-

non. Anna tehát elször is és leffföképen izgatni akar

London utcáin a megölt Henrik király holttestével a nép

közt, mely Henriket szerette; Anna ez izgatásában any-

*) Az ifjabb helyett, a mi sajtóhiba a forditásban, mert Warwick ifjabb

leányát Clarence veszi nül, kitl fia és leánykája is van, inig az idsebb
(Anna) Henrik fiának, Eduárd hercegnek volt a neje, ki most özvegy és a

férjét, apját, a mint ezt emliti is, líikhárd ölte meg.
3
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nyira megy, hogy a babonát is, mi amaz idben minden-

kinél vakhitté vált, felhasználja, midn Rikhárd jelen-

létében Henrik sebeit újra vérznek látja, hirdeti, mely a

gyilkosra vall, ha ez az ártatlanul megölt holttest eltt

megjelen. Másodszor, minthogy ünnepélyes (egyházi) te-

metést nem tarthat, tehát tüntetleg legalább polgári te-

metéssel akarja eltakaritani a nép által kegyelt király

földi maradványait.
* *

*

A nemzeti színházban azeltt a helytelenül sceniro-

zott rendezi könyv mellett, még azt a nagyon téves és

hibás merényletet is elkövették, hogy ezt a temetési scé-

nát úgy fölpompázták, mintha csak maguk a trónfosztó

York hercegek temettetnék el gyászpompával azt, a kit

a család biztosságáért Rikhárd legyilkolt. Gyás^havaU'
gok zúgtak a színfalak közöl, leng gyászlobogók

alatt vonult a kigyózó (!) menet sokasága, mintha csak

London minden céhe, összes népe seregeit volna Henrik

koporsója körül; — még az egyház is képviselve volt!

Shakspere csak nemeseket emlit kisérkül és az ün-

nepélyel való eltemetést Rikhárd egyik fegyveréül hagyja

Anna ellenében, melyet a kiengesztelödés és hiinbánás

jeléül kér ki Annától és igér Annának. (Ép igy tesz V.

Henrik is, midn az atyja (IV. Henrik) által megölt H. Rikhárdot

a sírból kivéteti és ünnepélyesen eltemetteti, hogy ez által engesz-

teiödést nyerjen.

Az uralkodó hatalom által a Towerben megölt Hen-

riket, bizony nem engedte a hatalom ily nyilt pompával,

harangok kongatása mellett eltemetni; érdekében volt,

hogy hívei zajt ne üssenek vele, s hogy halála az öngyil-

kosság hirében álljon. De mit jelent az ünnepélyes pom-

pával tartott temetésen Anna átkozódása és boszura izga-

tása egy sereg dárdás, fegyveres tömeg eltt, mely száj-

tátva áll, és egy ember, Rikhárdnak . a szavára meghu-

nyászkodva leteszi a koporsót?!

Hisz épp az is bántja Annát, hogy még ünnepélyes

temetésben sem részesülhetnek Henrik király hamvai,

hogy hiában átkozódik a nyilt utcákon, London népe re-
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mecfve házaiban marad, és távol tartja maiját a boszúért

kiált«') Henrik holt sebeitl, söt mé^ az a néhány nemes

is, a kik mint a Lancaster há/, hívei, a végtisztesség meg-

adására gyltek össze Henrik koporsója körül, Rikhárd

megjelenésére leteszi és ott akarja hagyni a halottat. .

A pompás temetés, a harangok zúgásü, a nagy nép-

tömeg és Anna átkozódása a megölt király nyilt kopor-

sóban fekv teteme fölött — a nyilt utcákon, lázadást

jelentenie a Yorkok ellen, kik a hatalmat kelkben
tartják, már pedig ezek közt különösen Rikhárd tudott

azzal sújtani és sújtott volna is, hogy szétugrassza a kisérö

tömeget. Nem fényes, nem ünnepélyes temetés ez, melyet

a mindenkitl és mindenétl megfosztott Anna úgy sem

tarthatott, hanem egf/ kétsét, beesett tett Annától, a sem-

miségbe lesújtott 'özvegytl, a hatalmas Warwick árván

maradt leányától, hogy a piros rózsa pártot fölizgassa, de

a melyei nem ér célt.

JShakspere ezáltal is e(fy lélektani niotivurnot

teremt a rá következ merész jelenethez, melyben

Rikhárd Annát megnyeri.
* *

*

Henrik koporsóját tovább akarják vinni, de föllép

Rikhárd, és azt parancsolja, hogy tegyék le a holtat, s

midn els nyugodt szavára nem engedelmeskednek, az

egyéniségében fekv, hirtelen föllobbanó, és rögtön erélyel

cselekv természeténél, jelleménél fog'va, erteljes hango-

kon kiált az ellenálló nemesre, ki dárdáját mellének szegzi

:

„Emeld a dárdát mellemnél magasbra,

Avagy szent IMlra, lábamhoz terítlek,

És eltiporlak, koldus, henceg,

és a gyászkiséret rögtön meghunyászkodva, engedelmes-

kedik; (egy nagy tömeg, annyi íegy veressel és nemessel, Anna

álkozódásaitól lölizgalva, bi/ony nem lapulna meg még Hilhúrd-

nak sem egyszerre) Rikhárdnak elég csak a föllobbanó ha-

rag erélyes hangján szólni a nemesre, nem pedig — mint

több Rikhárdtól láttam, — kardját kihúzva, a nemes dár-

dájához vágni; Rikhárd kardja csak nagy tettekre hagyta

el hüvelyét, és a békés helyzetben nem szolf/éilhat
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dárda-nyél forgácsolásra, melynél többet is eltudott d
érni egy súlyos szavával is.

Anna a megrémültén engedelmesked halottvivökre

igy kiált;

„Hogyan? remegtek? megrémültetek?
Ah ! nem kárhoztatlak : mivel halandók

Vagytok, s halandó szem nem állja ki

Az ördüs:öt.„ — _ _ _ _ —

Kínosan érzi, hogy hiában átkozódik, hiában izgat^

még leghívebb barátai sem mernek Rikhárd ellen tenni;

a fájdalom gúnyjával mentegeti s halandónak nevezi ket
és magára hagyatva érezvén magát, kétségbeesett lélek-

kel ö egytnaifa táinad a nyílt utcán Rikhárdra ! Egy-

maga és kétségheesett léleMel a fólh angolt lelki állapot érzel:emf

gyöngeségével, a piros rózsa párt IcgMvébh nemeseiiol is elha-

gyatva! Ez egyik fontos motiviim a valószíntlennek tetsz

jelenethez

!

Rikhárd Anna kétségbeesett lelkületével, dühösségé-

vel, átkozódásaival szemben, az ártatlanságában nyugodt

kebel nyájashangu szavaival igyekszik lecsillapítani a n
fellázadt kedély hullámait, majd csíps élcekkel, a legvas-

tagabb cynismussal, sophismák szúró fegyverével veri

vissza Anna átkozódásait a boszútól viharzó kebel tenge-

rébe, hogy a melybl származott, abba fulladjon Annd jobb

Szellemi része is, melynek tmgsemmisifése titán remí'lhcti csak

Rikhárd, hogy ö Annát megnyerheti!

A gondolkozó észt elbb megzavarni, a szellemi ert lekötni

és rabbá tenni, a jobb érzést megölni és a lelkiismeretet elfojtani.

— Ez az, a mit Rikhárd Annával tesz a koporsó eltt

való jelenetben, hogy célt érjen, hogy Annában az erköl-

csi ert megingassa, hogy verembe csalva, az erkölcsi hi-

bába — bnbe sülyessze.

Es mily könnyedén, mily játszisággal, mily ördögi

kedélylyel himbálódzik e scéna szédít mélysége fölött?!

A íizikai er experimentációjával szemben, szeretném

a szellemi er ördögi ex^eHinentációjának elnevezni

Shakspere e problematikus lélektani scénáját, mely két



szellemi erö küzdelme, összeütközése, és a melybl az

egyik erö (a Rikhárdé) marad fenn diadallal, mint egy uj

fölfedezés, egy uj tényez. Oly borzasztóan szép és hatal-

mas e scéna, mint Lear-ben a viharjelenet!

„Édes szent, légy kegyes, ne átkozódjál",

ily mézes szavakkal fordul Annához Rikhitrd, kinek —
mint késbb maga is mondja — csak durva harci hangja

van s ki csak az imént is ily hangon szólt a halottvivök

rettentésére.

Annával szemben tehát újra kivetkzik magából és

Rosciusként egy uj játékot hoz a szinre, és oly mvészet-
tel, melynek párja nincs, mely csak is Shakspere lángel-

méjét megközelít szellemi ervel oldható meg.

Mint a ])árját veszteit hosziis gerlére, mely cseppmji epéje'

jcvel vérét aJiarnd megmérgezni — terjeszti ki JRihhárd sas szár-

nyait Annára és haraghan izzó lázas szenvedélyét elöbh gyöngéd

legyintéssel hiitögeti, hogy aztán szárnya alá véve, fészkébe emelje.

Szerelem ég sas szemébl, mely Annát lefegyverzi s boszií

lángját fokonkint kioltja, majd ismét a borzalom és undor rideg

kérgét a h szerelem éget hevével olvasztja, mig végre az öngyil-

kolásra is kész kétségbeeséssel részvétre inditva, megnyeri öt

!

Anna, a királyi herceg özvegye, a hatalmas Warwick
ház elhagyatott leánya, a sivatagban egyedül álló gyász

hervatag, kinek fájó hangjai, kínos sóhajai, átok kiáltásai

viszhang nélkül vesznek a pusztában — London utcáin, a

reménytelenség gyötrelmes örvényében, fölhangolt lelki-

állapotának érzékeny gyöngeségében belé esik az erkölcsi

hibába és kétségbeesetten hull a halál vagy az ördög

(Rikliárd) — az mindegy — karjaiba. íme a valószíntlen-

nek tetsz jelenet kulcsa!

Esí lélelitanUaff teljesen iffaz, — csak enielked-

jünk föl a költ eseményéihez!
A színpadon csak akkor közelíthetjük meg e lélek-

tani mélységet, e merész költi szárnyalást, ha Anna és

Rikhárd költileg mvészi fölfogása ugyanazonegy kivi-

teli ervel és a legnagyobb tökélyei van összejátszva.

A legnehezebb és legmesteríbb ketts ez a drámai költé-

szetben és a színpadon, de Rikhárd alakításában, — ille-
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töleg alakoskodásai közt is, és még nehezebbé teszi e

scénát maga a küls helyzet is, a hely és környezet, a

hol s a kik eltt lefoly.

London utcáján, a megölt király hamvait körül álló

néhány nemes és Anna gyászoló hölgyei eltt történik

a jelenet, — ez a merész lélektani processus, ez a tudó.

mányos mvészettel is csak nagyon nehezen, de mégis

megfejthet psychologiai probléma.
* *

*

Hány Rikhárdot láttam, kik úgy elordítoztak e scé-

nában és annyira összevissza szabdalták kezökkel a leve-

gt, mintha egy oly szikla üregben lettek volna Annával,

a hová más szem nem láthatott be, a honnan hang nem
hallható, és nem London nyilt utcáján egy csoportban

mellettök álló tanuk eltt. Nem lehet ezt menteni a szín-

pad szabadságával, mely sokat megenged ; nem azzal sem,

hogy amit Rikhárd tesz, azt hallhatják Anna kiséröi is;

— ez az ers és nagyon merész jelenet nem tri azt, hogy
a jelenlev tanuk, hallgatók s néz környezet hallja és

tudja, hogy mirl foly a párbeszéd, mert ez csak nehezíti

a befolyást, mely annyira bens processiiSf hogy úgy
mondjam : annyira intensiv és oly rohamosan fejldik, foly

és megoldódik, hogy Anna a jjrocessus i^zó kohójában
niintef/i/ akarat veszített öntudatlan állapotba esik,

melybe nem eshetnék, ha Rikhárdjátéka nyilt hangon és oly

gesztikulacióval volna adva, hogy Anna magához jöhetvén,

a környezet jelenlétét is észrevehesse, a mire aztán szellemét

a büver bilincseibl kiszabadítaná ; ezt a processust min-

denek láttára és hallatára nyíltan végezve, nem csak

hogy erösebbé, de durvává tenné a nagyszer jelenetet

és profanizálná Shakspere-t, ki e merész jelenetben eléggé

kimerítette maga magának a költi és scenikai szabad-

ságot, — az eladó mvészetre bízván a kivitel által azt

egyenletessé, valószínvé tenni.

Nincs itt helye semmi küls kifejezésnek sem hang-

ban, sem gesztikulációban.
* *

*

Rikhárd midn látja, hogy Anna több és több ert
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sebeit is emlegeti, — a koporsó és Anna közé megy, hogy vC-^t<A öc i<

Annát a boszút kiáltó, — boszúra ingerl látványtól (cor- ^

pus delicti) és környezettl eltávolítsa; Anna borzad és

nem tudja kiállni Rikhárd tekintetét, közeledésére remegve

távozik elle, és szikrázó elmés szavaira mindinkább tom-

pulni érzi szellem fegyverét, melyei már alig tudja visz-

szaverni Rikhárd cynicus sophismáit, szúró élceit; végre

midn ez legyzi szellemerejét és Annához tapadva a két-

ségbeesett szerelmest játsza, — egy helyre szegezetten,

hallgatja Rikhárdot, de már nincsenek szavai, dühének

ereje fojtogató görcsökbe megy át, mely szóhoz nem engedi

jutni, st még a kezébe adott kardot sem birja Rikhárd

szivébe mártani, pedig akarná — s midn Rikhárd, szivét

is megostromolta, a görcsös idegek a részvét és hánat
melegétl (de nem a sziv és szeretet melegétl) tágulva, Anna
kiejti az éles hegy kardot kezeibl. Ekkor az elnyomott

érzékek bizonyos reszket, tompult hangtalanságával, az

akaraternek mintegy szédülésével — kapkodásával, úgy-

szólva: mámoros tántorgásával, a legyzött szellem tehe-

tetlenségének magába szorult sötét tekintetével mondja:

„Bár ismerném szived'"

„Jó, jó, vedd kardodat."

Hikhárd: Viseld ezen gyüriit.

Anna: Elvenni még nem adni.

és midn Rikhárd könyre fakadva így szól

„E bús teendt tessék arra bíznod,

Kinek viselni gyászt több az oka,

Ila e nemes királyt a Chertsey

Klastromban ünnepélyei eltemettem,

S sírjára hdnó könyet hullaték.-'

Anna kiengeszteldve örvend, hogy ily vezeklnek

mutatkozik s távozni akar, niajd Rikhárd eme kérésére:

„Mondj búcsúszót",

komor hangon így válaszol

:
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— — „Az több mint érdemelnéd.

De minthogy megtanitsz, hogyan hízelegjek,

Képzeld, húcsut hogy már mondottam is.'-''

és mint legyzött, a szivébe tört fegyver sebével távozik

el Rikhárdtól — fnegbocsátvaf tneffs^ánva, de nem
megszeretve öt I

* *
*

Az egész jelenetnek mintegy titkosan, gyors egy-

másutánnal, Rikhárd és Annának szorosan egymáshoz való

tapadásával, oly fokozatos hévvel, úgyszólva: lázas siet-

séggel kell folyni, hogy Annának ideje se legyen a
maga gyöngeségében eszméletre jönni Rikhárd szel-

lemfegyverének villogtatásával szemben, mely Anna szel-

lemerejét, valamint összes érzését fokozatos rendben le-

gyzi, elöli*

Annának e lélektani processusa a lejt magasságáról

lefelé fejldik, Rikhárdé pedig a lejt magasságára fölfelé

tör; lassan indulva — a mily rohamosan halad a csúcs-

pontra Rikhárd, oly rohamosan esik s hull alá Anna

!

Rikhárd Annával szemben oly nagy mvészettel játsza ezt

a scénát, hogy nem csoda, ha legyzi a nt, a minde-
nektl elhagyatott és elég erkölcsi alappal nem biró

gyönge nt,
A verseny — mert hiszen két szellemi er verseny-

gésének is lehet nevezni e scénát — célpontját akkor éri

el Rikhárd, midn életét is kockára téve éles hegy kard-

ját nyújtja Annának, hogy ez oltsa ki lelkét, mely öt any-

nyira imádja.

E momentumot a lehet legnagyobb és legmélyebb

igazsággal kell kifejezni, olyan nagy mvészettel és oly köz-

vetlenséggel, hogy látszata se legyen annak, hogy Rikhárd

színeskedik, mert e nagy scénában ez a legvégs csúcs-

pont, melyre Rikhárd elért és a melynek tiszta igazsága

gyzi le Annát.

Nem üres kiabáló hangon, de a sziv legmelegebb

hangján beszél itt Rikhárd és igen kicsinyes — st szá-

nalmas fölfogás az, ha Rikhárd e helyen holmi küls fo-

gással, a haláldöfésre kitárt kebel hátravetésével, vagy
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kézmuzdulattal óvatosságot akarna mutatni Anna dÖfésé'

vei szemben, mit Anna észre is venne s értesülne belle,

hogy csak szó és nem való tett; de Rikhárd sokkal észé*

lyesebb is, mert csak akkor használja e fegyvert maga
ellen, mikor már félig legyzte Annát; ö akkor már bi-

zonyosra kockázik — játszik, tartja a tételt, mikor éles

hegy kardját Anna kezébe adja s kitárt kebellel várja

tle a halálos döfést, mert hisz ép azért mondja, hogy
Anna feledése (bocsánata) nélkül jobb neki a halál, mint

az élet! Ennek tehát ki kell zárni minden látszatot arra

nézve, hogy nem valóság, hanem komédia.

Legyen csak mvészi tökélyei eladva e merész

szárnyalású scéna, és Shakspere mély eszményének értel-

mében keresztül vive — bizony az olyan lelkiállapotu n,
mint Anna, ez a gyász hervatag szál a sivatagon, meg-

hajlik Rikhárd szenvedélyének orkánja eltt.
* *

*

A legyzött fnem raeglióditott) Anna eltávozása után

Rikhárd ismét Rikhárd lesz és a háttérben álló gyászki-

sérethez oda dobva parancsolja, hogy vigyék el a holt-

testet.

Magára marad és a diadalérzés tomboló féktelensé-

gével riad föl lelkében, maga is elképed ámulattal állván

e gyzelem, e siker hihetetlen valósága eltt ! Biróvá teszi

önnön magát — saját cselekedete ellenében ; bevádolja

magát saját maga eltt s e lelki birósága elé hurcolja

Annát is, szembe állítván tettét a magáéval s kivonva

belle a következést, Annát elitéli, magát fölmenti és b-
szült riadással arcul csapja az egész erkölcsi rendet^

melynél több, st jobb is, és kiszakítja magát az emberi

és természeti törvények kötelékébl, hogy föléje helyezze

magát és rajtok uralkodjék.

Lelkét igy eláltatva, iszonyú gúnyt z saját külsjével

is és maró sarcasmussal igy szól a naphoz

:

„Szép nap, ragyogj,- a mig tükröt veszek',

Hadd lássam árnyam, a hol járuk-keliik."

és megy VI. Henrik hamvait ünnepélyei eltemettetni és

sírjára bánó könyeket hullatva, azután a siró szemekkel
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Annához siet, kit „hívni akar, de sokáig megtartani
netn."

Mily mvészi játék ez Rikhárdtól?! mig az arc és

szem, a lélek tükrei, fájdalom és könyekben olvadnak, a

lélek bens világa pokoli örömben úszik.

Célját elérte, a Warwick ház megijedt hívei — a pi-

ros rózsa párt — az övé Annával együtt, a mi Rikhárd
kezében jól fölhasználható erö ; e sikerrel megersödve
megy a palotába, hol a maga erszakos lényével durva

szitkokra fakadva, a királynéra és véreire támad. E scé-

nában Rikhárd nem alakoskodik, csak ráfogással él, csu-

pán Eduárd bátyja iránt való jó érzését hazudja nagy han-

gokon, nagy zajt csajiva belle, Rikhárd e támadó föl-

lépése is kiszámitott s a legnagyobb erélyel, st dühvel

végezi, hogy rettentsen és a paireket, lordokat a királyné

és vérei ellen izgassa ; a legdurvább gyanúsítással illeti a

királynét, Clarence bátyjának fogságát, st a maga kegy-

vesztését is a királynénak róvja föl, igy hintvén el a vi-

szálkodás mérges magvait, hogy átkos termésébl magá-

nak a kalászos koronát arassa le.

A hatalmas lordok hisznek neki s igy ezeknél is célt

ért, mert elfordította kebleiket a királynétól, mi Rikhárdra

fontos, mert Eduárd király halálosan beteg és igy Rik-

hárd egy lépéssel közelebb jut a koronához, illetve : elbb
csak a protektorsághoz Eduárd kiskorú fiai mellett, a kik

atyjok után következnek a trónra. Eduárd király magához
hivatja a viszálkodó lordokat, hogy kibékítse a királyné és

véreivel ; mindnyájan a királyhoz sietnek, csupán Rikhárd

marad öntépeldéseivel, hogy sötét terveit tovább fzze,

és lelkét áltatva, a bnben jobban és jobban megedze

:

„A roszat én teszem, s zajt én ütöJc^'

mondja lelkében és a támadó lelkiismeretet ily szókkal

fojtja el

:

„Az eldugott vészt csapna én ütöm,

S a bn súlyát másokra háritom.

Clarencet, kit a sötétre én dobék,

Megsiratom némdíj hanga miatt

S azt mondom, a királyné és hívei
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Ipííorlik bi'ilyám ellen a királyt.

(ilc rlh iszik VHtjd. rs lioszára foynak

]z(fat)ii Rivers, ViiUfiliain ós Grey ellen;

J)(' ('n soli(ijfok s az Írást idézem,

Koszért bog)' isten jót tcMUiiiiik parancsol:

Cüupasz gazságoni' igy (iltöztetem.

A szentírásból orzott ócska rongyba,

Es szentnek látszom, mig az ördögöt

Széltére játszom."

E magánbeszéd Rikhárd cynikus vonását is élesen

bélyegzi, e mellett ebbl a jelenetbl lesz érthet, hogy

miért támad oly zajosan a királyné és véreire, de egy-

szersmind lélektani processus is ez, melyei mélyebbre

száll a bnben, hogy fölfelé emelkedjék a lejtn.

Ezt a magánjelenést nem lehet — nem szabad ki-

hagyni. Ez köti össze azon láncszemet is, mely a két

gyilkost Rikhárdhoz vezeti, kik Clarence meggyilkolására

Rikhárdhoz jönnek a felhatalmazásért, melyei Clarence

börtönébe juthassanak. Rikhárd a két gyilkossal való je-

lenetében egészen alásülyed a posványba; nem leereszke-

dés ez tle a gyilkosokhoz, hanem lealjasodás hozsijokf
hogy bizalmukba lopja magát s ezáltal is lekösse ket
magához, egyszersmind ers elszántságra, keményszivü-

ségre bátorítván ket Clarence ékesen szólása ellenében.

A gyilkosokkal pajtáskodólag bánik, s oly könny vér
hideg kegyetlenséggel, oly cimboráskodó hangon biztatja

ket testvére meggyilkolására, mintha csak egy féregrl

volna szó

:

„A balga sir; — mondja nekik — ti krokodil könyet

Hullassatok. Fickók, dologra nioat;

El, el, vég3zzetek."

De maga is utánnok megy, hogy a közelben rköd-
jék a végrehajtás fölött, melyei sietnie kell, mert Eduárd
király a halálos Ítéletet, melyet csellel erszakolt ki tle,

visszavonta s most ezt kell neki megelzni a bérelt gyil-

kosok által.
* *

*

Clarence meggyilkolása a börtönben, egyike a nagy-

szer tragédia legszebb jeleneteinek és ef/i/ tniíintézeUiél

vétek IHhaíjyni ; a nemzeti színházban scenirozásomból
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kihagyták, szükségtelennek tartá a dramaturg, pedig Nagy
Imrében mi is birunk György herceg személyesitésére olyan

aranyszájú mvészt, mint a bécsi udv. szinház nagyhiríi

Fichtnere volt a burg régi gárdájában. Igaz, hogy e jele-

net nem vág belé a tragédiát mozgató lélektani proces-

susba, de motiválja Clarence tragikumát és némileg jel-

lemz Rikhárdra is, költileg pedig oly szép, hogy már
ezért sem volna szabad kihagyni.

* *
*

Hogy mily elrelátó és éles esz Rikhárd, s hogy
mily nagy oka volt sietni Clarence meggyilkoltatásával,

— az a rá következ jelenetben fényesen kitnik, midn
a halálosan beteg Eduárd király a viszálkodó hercegeket,

lordokat kibékíti neje és ennek véreivel; ez ünnepélyes
kiengeszteldési aktusban a királyné maga esd Clarence

életéért és szabadon bocsáttatásáért. Rikhárd csak a gyil-

kos tett végrehajtása után siet Eduárdhoz az országnagyok
körébe, kik mitsem tudnak még Clarence haláláról, mely
fegyverül készül használni az éppen bevég'zett kibékülés!m ellen, mely az ö pokoli terveit keresztezné.

E jelenetet is az alakoskodás legnagyobb mvésze-
tével játsza Rikhárd; csaknem futva rohan és toppan be
a gyülekezetbe, lelkében-testében remeg, a félelem és alá-

zatosság ömlik el egész valóján, mintha életéért remegne,
nehogy úgy járjon, mint Clarence, kinek halála okát gya-

nusitólag a királyné és véreire hárítja — s mintha elké-

sett volna, oly ijedt képpel siet, hogy reszket szavakkal

kegyelmet, barátságot, szeretetet esdjen mindenkitl, vi-

szonzásul a maga tiszta, ártatlan szeretetét ajánlva föl,

mert hiszen mint mondja:

.... „Tudtomra oly angol nem él,

Kihez csak egy csepp rósz vér volna bennem,
Több mint a ma vilcágra jött gyefuekben:
Isten nek hcíia jámborságomért." '^

INIidn a királyné férje kegyébe ajánlja Clarencet is,

Rikhárd méltatlankodással támad a királynéra, mintha gú-

nyolódnék és zokogó sirassál panaszolja el Clarence ha-

lálát, majd fájdalmas hangokon gyanusitólag ily szókra

támad

:



„Bár néinoly itt, nem oly h és nemes
— Kcizflb a vérengzés, mint a vér szt^rint,

—

liíinöslj ne volna, mint szegény Clarence,

Kik a gyanútól még is mentve járnak."

Megdöbbent rémüléssel hallgatják a lordok e ke-

gyetlen hírt; melyre maga Eduárd király is kétségbeesve

roskad össze; a halálos beteg testnek ez adja meg az

utolsó döfést és végpercét is sietteti ; Eduárd, lelkiösme-

retében maga mag-át vádolja Clarence haláláért, hogy az

Ítélet visszavonása elkésett; — e lelki biró csak hamar
meg is öli Eduárd királyt, és igy Rikhárd egy hatalmas

csapással két ft sújtott le egyszerre a trónhoz vezet
úton.

A sor most Eduárd király kiskorú fiain van, kiknek

Londonba hozása és a nagyobbiknak megkoronázása fö-

lött tanácsot ülni gylnek össze.

Elször jelen meg e gyülekezésen York hercegn,

Rikhárd anyja, kezén Clarence kis fia és leánykája; mind
hárman Clarencet siratják, Erzsébet királyné keserves zo-

kogással dagasztja e köny özönt, melyet York hercegné,

a hármas bánatú sz anya siró zápora tengeráradattá nö-

veszt; az jajok csak rész, — mondja — összes az enyém'

— — — — — én vagyok bútolí

Dajkája, és jnjjal tápláiom azt."

sóhajt föl keble mély fájdalmában és vigasztal!

Rikhárd is sir, de krokodil könyeket, lelke örömben
repes, hisz ujja hegyén érzi már a királyi pálcát, de az

istenfél, alázatos, engedelmes fiút játsza és anyja lábaihoz

vetve magát, áldásért könyörög s megkapván az anyai

áldást, még ebbl is gúnyt üz.

A „borús fejedelmek", s bús szivü nagyok"-hoz for-

dulva igy szól:

..Eemélem, a király kibékített

Mindenkit: e frigy bennem h, szilárd."

és nyájas szeretettel^ elzékeny figyelemmel, oda adó en-

gedékenységgel nyugszik meg mindenben, a mit a lordok

és pairek az ifjú herceg haza hozatalára végeznek.

A szemes Buckingham herceg éles eszével át lát
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Rikhárd sötét terveinek szövevényes hálóján s hogy a si-

kerbl jórészt kaphasson, társul szegdik a gaz tettekre,

— st a cselekvésben Rikhárd elébe tolja magát. E kö-

zönséges gonosztev azt képzeli, hogy túl tesz Rikhárdon,

s hogy fogta meg magának Rikhárdot, midn ez csak-

nem meglapuló odaadással tervezgetésére igy felel

:

„Te másik énein, én tanáeso-yiilésem,

Oraculumora, prófétám ! — Jó rokon,

Járszalagon vezess, mint gyermeket."

pedig ö akadt a Rikhárd horgán, melyen ez játszadozva,

ide-oda ráncigálja s rajta, mint arany halacska vickándoz

Buckingham herceg, mig Rikhárd a játékot megunva el-

rúgja magától.

*

Nagyon tévednek tehát azok, kik Buckingham-et a

tragédia közepén olyan cselekv személynek tartják, ki

az akciót kiragadja Rikhárd kezébl és tovább viszi s bi-

zonyos ideig Rikhárd fölé emelkedik. E hercegi-bakó csak

eszköz Rikhárd tör hegyén, melyet folytonosan úgy forgat,

mintha ö maga magától cselekednék s ezt magában ki-

kacagva, szívesen engedi hinni Buckinghamnek, ki ezzel

nagyra van s mohóbbá lesz a tettekben, mit Rikhárd nem
hogy oltana, de szít benne — mert hiszen épp ezt akarja

;

meglepen gyönyör Rikhárdnak e játszisága a hiszékeny-

ségében fölfútt Buckingham herceggel, mely Rikhárd

mellett a legszebb alkotás a tragédiában és igen nehéz

mvészi kivitelében. Bámulatra ragadó mély psychologiai

és mvészeti remeklés ez is Shakspere-töl; mind a kett

fényes tükre a lélektani buvárlatnak, ragyogó csillaga a

lángelmének.
* *

*

Rikhárd a Buckingham herceggel folyó jelenetek-

ben kameleon-kodik legtöbbet és leginkább, ezekben mü-

vészkedik legnagyobb bravourral, s ezeknek utolsójában

— a londoni polgárok eltt — vívja ki mint egy uj Sinon

Tróját : Anglia koronáját.

Eduárd király halála után Rikhárd és Buckingham

els tette, a királyné véreit fogságba tenni, majd azon



ürügy alatt, hoi>y Clarence halálát ök okozták, kivégez-

tetik s ebben a királyné véreit gylöl Hastings lord is

megnyugszik; ezekkel végezvén, a korona herceget nagy
sietséggel hozzák Londonba, hol a koronázás idejéig Rik-
hárd mint protektor, a Towert jelöli ki öcscseinek tartóz-

kodási helyéül.

A koronázás végett a lordokat is a Towerbe hívják

tanácsot ülni, de elbb a népszer és hatalmas Hastings
lord kikémlésére küldik Catesby-t, hogy puhatolja ki, mint
vélekednék , ha a koronaherceg helyett Rikhárdot ten-

nék királya? A makacs lord tulbizalmasan azt mondja
Catesbynek, hogy inkább fejét veszti, hogysem volt urá-

nak a fia elveszítse trónjogát ; most tehát Hastings lordot

kell az útból félre tenni, nehogy a kedvelt és hatalmas
lord köré csoportosuljanak a többiek is a koronatanácsban.

Ríkhárd újra álcát ölt és egy ujabb pokoli játékot

hoz színre, hogy Hastings lordot megfogja. Görcsös fáj-

dalmak kínos jajgatásával toppan a gylésbe, hogy mond-
ják ki, mit érdemelnek azok, kik pokoli varázslattal meg-
rontották testét, karját ördöngös cselekkel és bvölettel

elfonyasztották ? Midn ezekre Hastings túlbuzgón halálos

ítéletet mondott, nevezi csak meg Ríkhárd bbájos bo-

szorkányokul a királynét és wShorenét, ki Hastings ked-

vese, mire Hastings az oly könnyen kimondott halálos

ítélet miatt megijedve, ámuló kétkedéssel ezt feleli:

„iía elkövették e tettet,
"

megragadja e „ha" szót Ríkhárd, melyért az átkos rima

pártfogójának nevezi és árulónak bélyegezvén, fejét leüt-

teti; nem is ebédel addig -^ mondja — míg azt nem látja,

s a többi lordokat nyájasar^'kéri, hogy kövessék t más
terembe. A megrémült lordok sietve távoznak Ríkhárd

után és Hastíngs-et ott hagyják bakóival, kik Ríkhárd
parancsát gyorsan végezni akarván, türelmetlenül ily szó-

val hívják a megrémült lordot :

Jer, jer, siess; a jajs^zó hasztalan.''

a mire Hastings így felel :

„Oh véres Rikhárd ! — Szánandó hazám

!

Rémületes kort jósolok neked,
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Milyet nem látott még e rósz viláof.

Vezess vérpadra, vidd e ft uradnak:

Hamar kivesznek, kik rajtam mulatnak."

* *
*

Jellemz, hogy a dramaturg e helyen a bens lelki*

állapotra reflektáló „kik rajtam mulatnak'' kifejezést be-

tszerinti értelemben magyarázta és azt kivánta a bakó

Lovel személyesitöjétl, hogy hangos kacajjal mondja a:

„Jer, jer, siess; a jajszó hasztalan"

mondatot, holott ez képletes beszéd Shakspere-tl azokra,

kik Rikhárd körében és kegyében élve nyugodt kedélyei,

tán kárörvendleg is nézik az ö halálát és biztosságban

képzelik magukat, és a kikre célzólag már elbb ezt

mondja Hastings

:

,.0h, a halandók mulandó kegye!

Jobban vadásszuk istennek kegyénél.

Ki mosolyod legén épit reményt,

(mint és a többi lord épitett és épit a Rikhárdén, de nem a

bakó szolgák mosolyin — kacagásán
!)

U^y él, mint árbocon részeg hajós:

Minden lökésre hész alásuhanni
A szörny mélység végzetes ölébe,'*

ezt fejezi ki azután még egyszer és ismételten a:

„hamar kivesznek, kik rajtam mulatnak"

mondat, nem pedig azt, hogy Lovel és Ratcliff hangosan
Jeacaf/janak — mulassanak Hastings sorsa fölött; —
(miért nem mindjárt talán még egy boros kancsóval is a kezük-

ben ! ?) Ez a két bakó vak eszköz és hitvány szolga Rik-

hárd zsoldjában és Hastings szemében oly nyomorultak

ezek, a kikre semmiképpen sem várhat Hastings rémes

jóslata, hogy : „hamar kivesznek, kik rajtam mulatnak",

a hatalmas büszke Hastings lord bizony nem gondol ezek-

re, midn halála percében hazáját szánva, rémületes jövt
jósol és oly férfiúi bátor nagy lélekkel megy a vérpadra.

De a bakóknak is sokkal kisebb gondja az, hogy k
Hastings sorsán hacagjanakf k a parancsot sürgetve

végre akarják hajtani s egyébbel nem tördnek, minthogy

uroknak, mint ez parancsolá, gyorsan szolgáljanak. A ba-

kók türelmetlenségét és nem kárörvend mulatását jelenti
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tohút a „jer, jer, siess; a jajszó hasztalan" mondat. Sajnos,

hüg-y a nemzeti szinházhan ily visszás értelmezéssel kel-

lett e helyet eladni.
* *

*

Hogy a népszer és hatalmas Hastings lord kivégez- ei^ C'^f^:

tetésének — az öt különösen kedvel polgcárság eltt — ^*f;J^
törvényes, jogos szint adjon Rikhárd, cselbl ráfogja, ;i,-.-

^-'j'

hogy ez a tanácsteremben megakarta t és Buckingham

herceget ölni. Catesbyt a Lord-Mayor-ért küldi és Buckin-

gham herceggel egy közharcos tépett köntösébe öltöznek,

hogy a Lord-AIayor lássa, mily önvédelmi harcban állottak,

éltök megmentéseért. A Lord-Mayor sebesen jön és ré-

mülve látja a két megijedt és álköntösbe bujt herceget,

de ugyanekkor a két bakó már a Tower erkélyérl mu-

tatja az alant csoportosuló népnek az „undok", „áruló",

veszélyes Hastings fejét, kit Rikhárd a Lord-Mayor eltt

álnokul megsirat, hogy ártatlanná mossa magát a polgár-

ság eltt, kikre ezután támaszkodni akar ; azonban, midn
a TJord-]\Iajor a Hastings lordra ráfogott tetteket némi

kétkedésbe véve ezt kérdi: „Azt tette ?" Rikhárd egész

erélyel támad a Lord-mayorra, hogy kétkedését tne(fret-

tentéssel is eloszlassa s támadó gyanúját elfoftsa, a

mi sikerül is neki, mert a Lord-Mayor hirtelen szintén rá

mondja, hogy Hastings lord „méltó volt a halálra", és

megígéri, hogy a hü polgárokkal megérteti „miként „az

egész eljárás jogszer volt."

Rikhárd éles elrelátása nem nyugszik meg ebben,

hanem az ö fejével gondolkozó, és a cselekvésben mindig

mohón Rikhárd elébe tolakodó hercegi-bakó — Bucking-

hamet sietve a Lord-Mayor után küldi a városházára, hogy
ott a polgárok eltt híresztelje ki, miként Eduárd gyer-

mekei, — a korona hercegek — korcs szülöttek; st arra

is biztatja, hogy ha kell, hát még saját édes anyját se

kimélje s mondja el, hogy Eduárd király nem atyjuktól

York hercegtl — származott, ki azon egész id alatt

Frankhonban csatározott.

Egy Írnok igen jellemzen e szókkal festi a Hastings
ellen való eljárást és az egész helyzetet:
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„Jó Hastings ellen ime a václlevél:

Ma olvassák fel szent-Pálban : s figyeljünk,

Hogyan függ össze a dolog sora.

Tizenegy óra telt, a míg leírtam,

Mert Catesby tegnap küldte hozzám

;

Ép addig tartott a fogalmazás
;

S azeltt öt órával méo- Hastino;s élt.

Nem bántva, nem vallatva, szabadon.

Itt jó világ készül ! — Ki oly buta,

Hogy dt ne lássa e vastag csalást?

S M oly merész, hogy látja, — mondani ?

Rósz a világ: a végboralás közel,

Ha üy roszat látván, — hallgatni Jcell^^

*
* *

A nemzeti színházban azeltt e jeleneteket kihagy-

ták ; ez ers megcsonkítása volt a tragédia szervezetének,

legföképen pedig a tragikai hs (Rikhárd) költi jellemzé-

sének; a dramaturg utóbb jobb meggyzdésre jutván,

engedett ebbéli scenirozásomnak. Nem pusztán a kül ál-

lapotokat ismerteti ez és nem csupán Rikhárd igazolására

van ez a polgárság eltt Hastings kivégeztetéseért, bár
ez is igen fontos motivum Rikhárdnál, mert a polgár-

ságra támaszkodva jut a trónra, mit annál is inkább szá-

mításba vett, mert a furak sorát maga körül nagyon le-

kaszálta s a mi kevés is maradt, nem igen bizhatott ben-

nök; — hanem itt, e jelenetben tünteti ki Shakspere, hogy
Buckingham csak vak eszköz Rikhárd kezében, és semmi-

esetre sem oly cselekv személy, ki az akciót, habár egy
kis idre is átveszi a tragédia hsétl. Deazért is szükséges

e jelenet, hogy ki legyen emelve a tragikai küzdelem,

melyei a hs folyton elre megy és alakoskodásaival szü-

netlenül cselekedve célját eléri ; ezeknek kiemelése nél-

kül — illetve : kihagyásaival, minden akadály nélkül jutna

a lejt magasságára és igy tüskön-bokron való ugrálás,

nem pedig folytonos— egyenletes küzdelem volna Rikhárd
elre törekvése.Végre pedig e jelenetben jellemzi Shakspere

lélektanilag legmélyebben Rikhárdot, midn ez a célért

még saját édes anyját sem kiméli, tehát e legszentebb

természet és erkölcsi érzésen s köteléken is tulteszi



wnf/átf süt a legundokabb cynismussal ügyelmezteti

Buckingham-et, hogy anyja htlenségét, házasság törését

,,kimélvo, úgy „messzirl'' említse a polgárok eltt, mivel,

mint mondja: ,,az anyám még í7."

A lefolyt és azeltt elég hibásan kihagyott jelenetek

szorosan összeköt láncszemei a következknek, melyekben
Rikhárd a koronát elnyeri, s mely egyszersmind forduló

pontja a tragédiának.

*

A Lord-Mayor a polgárokkal Rikhárdhoz jön, hogy
t e vészes idben a korona elfogadására kérje.

Rikhárd tudós papok közé áll és szent elmélkedésbe

merülve fogadja a polgárokat.

E jelenet nagyszerségét nem lehet eléggé méltá-

nyolni; Rikhárd alakoskodó scénái közt talán ez a leg-

szebb, ha ugyan külön mértéket lehet alkalmazni a számta-

lan mvészileg remek alakoskodásokra, melyeket Rikhárd
a tragédia els felében véghez visz. A polgárok láttára,

mint valami rósz tetten kapott gyermek, aggódó lélekkel

felel Buckinghamnek, félvén, hogy tán mint protektor

valami hibát követett el a polgárok ellen, a mi nem tet-

szik, s most megfeddnr jönnek t e hibáért és tévedésért,

Ígérvén, hogy mint minden keresztyén földön él jámbor,

is jóvá teendi hibáját; — majd midn Buckingham a

polgárok nevében a trón elfoglalására unszolja és Eduárd
gyermekeit fattyaknak bélyegzi, a legnagyobb megbot-
ránkozással akarja hercegi bakóját elnémítani, végre pedig-

a legbehízelgöbb nyájassággal utasítja vissza kérelmöket,

és mint egy félénk csiga, a szerénység szk határába
húzza össze magát s oly alázatos nyíltsággal tárja fel te-

hetetlenségét, hiányait, mint a szemérmetességével kacér-

kodó hölgy, hogy annál inkább csábítson — elbájoljon.

Valóban elbájolásnak lehetne nevezni Rikhárd e mvészi
alakoskodását, melyei az azeltt szótlan és ingadozó pol-

gárokat megnyeri s hangos éljenzésre bírja.

„ hisz köböl nem vagyok;

mondja, midn a már csüggedve távozó polgárokat
visszahívja

:
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„Baráti esdekléstek áthatott,

Bár ellentmond a lelkiösmeret",

folytatja kacérkodó szerénységgel és végre nagy nehezen

c:adia a koronát s a polgárokat üdvözölve, barátainak

níV'o-Zi, Buckingham hercegnek pedig, midn ez kezét a

ki-ályokat illet szokásos módon megakarná csókolni —
az alig eltitkolható siker fölötti örömben — szemébe kacag
és nem engedi kezét megcsókolni ; Rikhárd ez által a szoros

bizalmasságot fejezi ki hercegi-bakójának, hogy ezzel is

áltatva még jobban magához kösse Buckingham-et, kire

a legnagyobb munka csak ezután várakozik, t. i. Eduárd

fiainak kivégeztetése, melyre a Rikhárd kezében öntudat-

lanul báb Buckingham herceg nem is gondol, de Rik-

hárdot — nagyon méltán — háborgatja királyi székében

!

Rikhárd a célt elérvén, koronás fejével a trónon egyszers-

mind tragikuma csúcspontjára jut.
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III. RÉSZ.

Rikhárd a katasztrófában.

A mily egyenletes küzdelemmel haladt föl Rikhárd
a lejt magasságára, ép oly fokozatos eséssel bukik alá

a mélybe.

Már els megszólalása is a trónon, magában hordja

és si^aporitja, elmérgesiti a tragikai hiba és gyöngeség
pusztító magvait ; izgatott, türelmetlen, nyers, erszakos,

olyan lázas, hogy alig birja magát nagy szellemi erejével

fékezni; célját elérte, és a véres munkát még is tovább

folytatja, mert nem érzi magát bizton a trónon. Most már
nem birna müvészkedni, nem tudna alakoskodni, elveszí-

tette ebbéli ördögi ügyességét, legersebb fegyverét; ki-

vetkzött Rosciusból, „nem képes már csikart könyükkel

arcát nedvesíteni'', ,,mint Ulisses furfangosan csalni",

„Sinonként a fa lóval Tróját vívni ki", „százféle szint adni,

mint a kaméleon", „Proteusnál több alakot váltani", s

„gyilkos Machiavellit fölülmúlni"; csupán kettt tud még

:

„ösvényei véres hárddal nififni^\ „helyest kiáltván arra, a mi

fáj", Nestor gyanánt játszani a szónokot és az égrl a szentet

is leokoskodni." A többit mind elnyelte szenvedélyének

tulcsapó lángja, gyöngesége, mely a trónon hatalmas lé-

nyének még inkább zsarnokává lett, és csupán a katasz-

trófában jelentkezik még egyszer, mint egy Aetna kitörése

utoljára. Mintha elkésett volna a trónról, melyet már el-

foglalva tart, oly lázas türelmetlenséggel áll a koronával

fején a hódolatot fogadva, s hogy hosszasabban ne tartson
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a ceremónia, mohó sietséggel, és oly nyers parancsoló

hangon dobja oda az országnagyokhoz e szókat:

„Mind álljatok félrébb !"

hogy e durván hatalmas elutasításra nem volna csoda, ha

még az a kevés, — csupán félelembl és érdekbl von-

zódó — fúr is rögtön elpártolni igyekeznék tle és na-

gyon is félre állva, az els alkalommal végkép ott hag3^ná

Rikhárdot.

Ezt az els megszólalást kell a, Rikhárd eladóinak

jól kiemelni, mert ezzel indul lefelé a lejtn, ez Rikhárd

tragikai gyöngeségének a katasztrófát jelz els accen-

tusa, mely alig hangzott föl, már is pusztít. Ez Rikhárd

izgatott lelkiállapotának bens symptomája.

*

Jellemz, hogy volt, a ki egyik Rikhárd eladónak
hibául rovta föl ezt a nyers — parancsoló hangot, azt

mondván, hogy a környezetében álló hatalmas nagy urak

nem trtek volna ilyen hangot s hogy az eszélyes Rikhárd

nem is szólhat ilyen hangon, mert ezzel elidegenitené a

furakat, kire szüksége van. Hisz ép ez kell, ez a bunkó,

ez a szög feje, ebben rejlik a tragikus hs gyöngesége,

hibája, melyei tul l a célon, és a mely a többihez

sorakozva, a katasztrófát tnotiválja, sietteti. Ha ö

oly eszélyes tudna lenni a trayédia második felé-

ben iSf mint az els felében volt — s mint ez a valaki

kívánná — bizony elkésnék a katasztrófa.
* *

Csak Buckingham herceget tartja magánál és szólítja

trónjához, a többieket elbocsátja, — nem elbocsátja, hanem
elküldi, kiutasítja, úgyszólván kidobja.

„Ah Buckingham, — — — — —

Ifjú Eduárd él. — Gondold, luit szeretnék

Most mondani",

szól Buckinghamhez, de a ki már nem tud Rikhárd fejével

gondolkozni, s az eddig báb herceg oly bamba lesz, hogy

meg sem akarja már érteni Rikhárdot.



„Hát nyilt lei^yok?- — mondja noki Rikhárd ha-

rajjfra lo1)banó keményséi>-gol ii>y folytatva :

,
Kiviliiom, haljanak meg

A korcsok, ós azt rögtön végreliajtsák."

mire ez a hercegi-bakó is úgy elsápad rémültében, hogy

lélekzetvételre idt kér és pihenni megy, mieltt az ügy
felül nyilatkozni tudna.

,. Hiiragszik a király, ajkát harapja",

mondja Catesby, Rikhárd egyik bakó szolgája; és Rikhárd

valóban dühtl reszket haraggal ekként tépeldik

magában

:

..Vas esz bolondok s nem fontolgató

Fiúkkal állok szóba: nem való az

Nekem, ki vizsga szemmel néz belém.

A felkapó Buekingham óvatos lesz.

A mély fontolgató szemes Buekingham
Többé tanácsom megbízottja nem lesz."

és gyorsan mint halálmadár, egy elszánt nemes után

küld, hogy a két királyfiut, njjiigaltna és édes álina

fláborítóit, titkosan legyilkolja; majd értesülvén, hogy a

furak közül többen Richmondhoz, a Lancaster házból szár-

mazott (V. Hnnrik nejének unoknja) ifjúhoz, — ki Bretagne-

ban él — pártolfak, s hogy Richmond Eduárd leányát

akarja nül venni, ezáltal a fehér és piros rózsa pártot is

egyesitvén, — elvégzi magában, hogy Annát, nejét meg-

öli és mieltt a bretagnei Richmond jönne, veszi el

bátyja Eduárd leányát, különben, mint mondja:

„trónusom törékeny, mint üveg."

rögtön elhiresztelteti, hogy Anna, nje beteg, — — halá-

losan beteg!'

Ez alatt Buekingham herceg kipihente magát ijedel-

mébl, és lélekzetet is vett, hogy Rikhárd kivánatát meg-
fontolja, de a hercegirbakó az igért díjt és földrészt kéri

a múlt szolgálatokért, (miket Kikhárd eskü és becsület lekö-

tése mellett igért neki) hogy "aztán ujabbakat tegyen ismét;

Rikhárd nem is figyelve rá, egészen lelkébe mélyedt el-

merüléssel tépeldik^ gondolatai cikázva keresztezik egy-
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mást lázas agyában, egyszerre sokat szeretne megtörténtté

és meg nem történtté is tenni; egyfell Anna élete, más-

felöl az ifjú hercegek meggyilkolásának híre, melyet oly

türelmetlenül vár— tépdeli lelkét ; de leginkább a Richmond
készületei háborgatják, ki Frankhonból egy sereggel Ang-
liába készül a koronáért! —;vRichmond fekszik legnehe-

zebben Rikhárd keblén s ez az ö els nief/döbbenése a

tragédiában ! Richmond említésére, gondolataiban sötét

lelkének fenekére mélyed, visszaemlékezik VI. Henrik sza-

vaira, midn ez Richmondot még gyermek korában meg-

áldva azt jósolta, hogy király lesz, „király! — talán —

"

riad föl Rikhárd tépeldésében, melyet esze és lelkének

egymással való harcában igy folytat tovább

:

,.Hogy van, hogy a látnók nem mondta nekem,
Ki ott valék, hogy én ölöm meg t ?

Richmond .... megrázott c néi\

Mert egykor egy ir bárd monda nekem, ha
Látom Richmondot, nem éleh soJiá.^'

legjobban tehát Richmond zavarja Rikhárd öntudatát, mert

lelkének távol mélyében mint vészoszlopot látja már föl-

tnni. Siet is, oh végtelenül rohan, hogy tetteivei elibe

álljon ; mig a gyilkos a Towerben végez az ifjú hercegek-

kel, ö — a most már óraütö kalapácsnak nevezett —
Buckingham herceget elrúgva magától, Annához megy
végezni, hogy aztán mint kér, Richmond elébe vágva —
nül vegye bátya Eduárd király leányát.

Nagy hadmenettel indul ki Londonból az áruló Bu-

ckingham és pártos hadainak szétverésére, hogy aztán

Richmond betör hadait vissza zze ; harsonák és dobok

harci zajával j serege élén, fején a koronával ; nincs ideje

a „tompa mulasztásra", melyet „ólom lábú szolgának"

nevez; a tehetetlen koldusság csiga léptei helyett mint

„Zeusz Merkúrja, tettereje tüzárjának ^szárnyaival" vezeti

hadseregét a csatába

!

Palotája eltt a kövezetet lágyitó gyász királyné —
Erzsébet, meg York hercegn, a búnak nyolcvan évét

öröm perc nélkül leélt kín és keservek dajkája — Rikhárd
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anyja, útját állja; Rikhárd türelmetlen haraggal igy szól

hozzájuk

:

„Ki tart fel ongein liarcr.i indulót?"

,.pli az, kinek tol kellé tartania,

Átkos mébébe fojtva, nyomorult"

felel rá a fájdalom telt, s a nagy korban megszült és el-

aggott édes anya

!

Kszív Rikhárd vad lelketlenséggel igy kiált erre

:

„Kürtök riadjanak ! Pereojen a dob

!

Az ég ne hallja nieo; e kofa nóket,

A kik az úr felkentjét sértik. Üsd, fúdd,

Békén legyetek és jobb szót adjatok,

Vagy igy fullasztó ni dörg harci zajba

Ezen kiáltozást."

és még anyja kérelmére is, hogy engedje szólni, visszau-

tasítólag feleli

:

„Szóljon, én nem hallom."

„Beszédem nyájas és szelid lészen"

mondja neki édes anyja;

„És kurta, jó anyám: mert sietek"

válaszolja erre Rikhárd izgatott türelmetlenséggel, s midn
anyja a nyájas szók helyett iszonyú átkokban tör ki, Rik-

hárd — tnint elbb is — kürtök és dobok vad riadásába

fojtja anyja átkozódásait, kinek ily kegyetlen elzése után^

nyájas szavakkal tartja vissza a York hercegn után tá-

vozó Erzsébetet, és Nestorként meggyz okoskodással,—
csillogó szónoklattal megkéri leányát. Erzsébet visszauta-

sító szavaira ily válaszszal ostromolja az anyát:

„ismét királynak anyja lesz, s a ro.sz

S a rault visszás idnek romjait

Kétszer dúsabb jöv építi fel.

Hall ! még mi látunk sok boldog napot,

Omlott könyüinek liíg csöppjei

Keleti gyöngygyé változnak megint,

A nyert szerencse húszszoros kamattal

Rlegszaporitván a kölcsönadottat.

Menj liát, anyám (már igy nevezlek) mint

Tapasztalt, bátorítsd félénk korát;

Készítsd fülét el a kér szavához;

Gvöngéd szivébe önts ég óhajt
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Az iiralomlioz ; isniertesrl meg t
A nászörm édes csöndóráival

:

8 lia most e kar a törpe pártüt,

Üres frjü Buckingliamt megfény ité,

Gyzelmi koszorúval megjvén,
Agyába lányod a gyz viszi

;

S átadva néki nyert gyzelmemet.
Csak lesz a gyz, Caesar Caesarja.

,.pe gyermekim megölted", mondja Erzsébet.

,.Oket leányod ölébe temetem :

Ott, e füsser-fhzclhcn, vigaszodra,

Maguli mogtcrmilx njra magnlatr^

feleli rá Rikhárd hévvel és gyorsan -— ,.az éld és szdlrm-

átplántáUaiás'-'' fogalmánnh magas szellem röpiérel. s megnyer-

vén Erzsébetet is, metsz gúnyny^al ezt sivítja lelkében

utánna

:

„Hajló bolond, hívságos ingatag n!"
De már hiában örvend Rikhárd ez ujabb sikerének.

Mindenfelöl rósz hírekkel terhelt követek jönnek jelenteni,

hogy a zendülök serege egyre nö és szaporodik; a vihar

tornyosulni kezd feje fölött és a lelkét elször megdöb-
bent vészfergeteg, — Richmond is föltnik a láthatár

távolában, ki egy hatalmas haddal már ki is szállt Mil-

fordnál és villámszárnyakon röpül az elégületlenek tábo-

raival csatlakozni, hogy Jupiter haragvó menyköveivel

sújtsa a véres szörnyeteget.

„Odébb, ti büglyok ! semmi mint lialáldal?"

rivall a megrémült követekre Rikhárd és nagy erélyel

folytatva e szókkal vezeti el seregét a Bosworth-i mezre

:

„KI, Salislmrybe! Mig itt csevegünk,

Királyi liarcunk nyerve, veszve volna. —

"

* *
*

Az Erzsébettel való jelenetet némely dramaturgok
az Annával való jelenet ismétlésének (!) mondják és ezért

censori vörös plajbászukkal kérlelhetlenül keresztül húz-

zák, pedig a sceneriát sem nehezíti, mert ugyanazon egy
helyen történvén, nem igényel színváltozást, amin külön-

ben — ha szükséges is volna — könnyen lehetne segíteni.



de végre egy múintí'zetnél ez tekintetbe se jíihet. csak

gyors legyen a szín változás.

Magam is csak késbb jöttem a jobb meggyzdésre.
Xem áll, hogy e jelenet ismétlése volna az Annával

folyó jelenetnek, mert az, hogy Rikhárd ebben is szerel-

met vall és nt kér, még nem ismétlés, legföljebb h'i'ilsii

hasonlntf amit soha sem szabad, — de nem is lehet egy

költi mnél a kihagyásra alapul venni, legkevésbbé pedig

Shakspere-nél

!

Az Annával folyó jelenet drámaibb, lélektanilag mé-

Ivebb és az expositio megínditását dagasztja, hullámzását

fölveri; az Erzsébettel való jelenet a katasztrófát segití

el, szaporítván a tragédia hsének gyöngeségeit, hibáit,

és mintegy szárnyát szegi Rikhárd gyorsan cselekv tett-

erejének, midn ezt pillanatra leköti. Kz lélektanilag oly

szükséges, hogy e jelenet kihagyásával csonka lesz a tra-

gédia második fele, mert egy fontos motivum nélkül, és

nem efiyenleteseUf hanem effy nar/yot ufforva halad a

hs a lejtn lefelé a katasztrófába.

Mint lélektani motivum a katasztrófába vezet ösvé-

nyen ép annyira szükséges e jelenet, mint az Annával

folyó a tragédia megindításában, és szükségesebb mint

Hamletben a sírásókkal való Jelenet, melyhez szépségénél

s magas észjárásánál fogva oly gyönyören hasonlit. Jól

jegyzik meg, hogy Hamletben a sírásókkal való jelenet-

ben bámuljuk a költ szellemének mélységét nis anya(f

cserérlf — Rikhárdban pedig az Erzsébettel folyó , je-

lenetben a költ észjárásának magas szárnyalását cií^ élet

és sxelletn átpldntalásáról.

De az Erzsébettel folyó jelenettel, Shakspere egy-

szersmind igazolja a koporsó jelenetet is, midn a ni ál-

talános emberi vonás si gyöngeségébl Erzsébetben, afi

finyában is, még egy példát állit föl tragédiájának moz-

gató mellék egyéneibl.

Az egész ketts jelenetet megkurtítva 2 perc alatt

el lehet adni, egészen sem kivan 5 percnél hosszabb idt
— és mi ez egy lélektanilag fontos, szükséges jelenetnél

mely amellett még költileg is oly gyönyör!
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A múzsák nevében is adjanak pardont a dramaturgok
e jelenetnek, hadd mosolyogjanak rá, és ne kapjon a mü-
intézetektöl is késdöfést Shakspere

!

Rikhárd hadmenetét egész pompával kell kiállítani

és rendezni, mindegy ha a kákán csomót keresk deco-

rativ (!) iránynak keresztelnék is el, mint 1873-ban
történt Rikhárd újra szinrehozatalával, s amit akkor a

nemzeti színháznak szemére vetettek, egy évre rá a mei-

ningieknél (a remek ensemblen kiviil is) dicsérettel kiemel-

tek. Velünk született gyengeségünk a magunkét kárpálni,

vagy észre nem venni, ha csak külföldrl nem hoz passust

magával vissza a hazai

!

Azok a középkori hbéres urak, megannyi kis feje-

delem, — lovagok, csatlósok, fegyver- és jelvényhordozók,

valamint hbéri harcosok egy egy fényes csoportjával
seregeltek Rikhárd zászlói alá, melyhez aztán még a
zsoldosok tömege csatlakozott. Ezenkívül történet jegy-

zetekbl tudjuk, hogy állandó hadsereg is volt, IIL Rikhárd
jelesen 24 ezer rendes Íjászt tartott, kiknek a zsákmány-
ból juttatott nagyobb pótlékot a csekély napi zsoldra;

melyet 100 ezer font királyi évdijából fizethetett.

Minden fúr drága és pompás címer öltönyt hordott

fényes páncélzatán és ezt többszörösitve, néhány lovagot

is igy öltöztettek, hogy a harcban az ellenséget tévútra

vezessék ;
— ez az akkori idben szokás, „harcmód" volt

s már IV. Henrik alatt is gyakorolták; ezt jelentik Rik-

hárdnak is eme szavai: „Hat Richmondnák kell lenni a csa-

tában, ötöt már megöltem.^'

Még Shakspere is a maga módja ssicrint pompá-
val állitja ki a korabeli primitív színpadokon királydrá-

máit, midn V. Henrik felvonásai közt a hadtömegek szá-

mát és fényét a „^ar" által — a közönség képzelödését

felköltve — mintegy elibe varázsolja, az az a maga módja
ssaerint a „kar"' prológusaival kiállítja^ például:

„Lángmúzsát, oh! nekem, ki felszökell

A képzelet legtündöülbb egébe;
Szinpadnak egy királyságot: reá

Szinészekül hercegeket, s a szín
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Po»ijníj(íf s/eiiilélni királyukat!

iv liiircos Henrik ekkor öimiiij^iliioz

Iliün Mars öltönyében lépne íöl,

Képzelmetekiiek kell díyzitui niost

Királyainkat. — — — — — —
Hiányainkat {(utolja gondolattok,

Ezer télé osztva egy-egy legény!,

kS alkotva képzeletben seregeket.

— , oh bocsánat ! béhoinályositjuk

Az Agineourt nevét, négy-öt kopott,

Hitvány pengével roKzul sorakozva stb."

Ha ezt Shahspere a maga idejében szükségesnek tar-

totta a „liu"^ élbeszédeiben mentegetni, festeni, — bizo-

nyos, hogy a mai idk színpadain lehet híven ki is kell

állítani s ha nem, akkor nekünk is szükségképen szere-

peltetni kellene a kart.

Általában szokás a nagyobb színpadokon az ilyen

jelenetekhez zenét is irni, még pedig az egész zenekarra;

Rikhárdban több helyen a zene festi a situatiókat, a mi
id lefolyást is jelez a sceneriában ; a zenekíséret nagyban
emeli az eladást és a közönségben hangulatot kelt, csak-

hogy a zene aztán költi legyen és híven megfeleljen a

helyzetnek. Rikhárdban Volkman zenéje — az egy had-

menet indulót Jci'uévc — magasan emelkedik a tragédia szel-

leméhez, a költ eszményéhez

!

Az induló zenéje nem felel meg sem bensleg, sem
külsleg Rikhárd impozáns hadmenetének; — vidám, né-

pies, könnyed stylben van tartva, és az érchangszereknek
fokozatosan emelked Jiarsof/tatásai lielyett, a fúvó fa-

hangszerek friss tempójú lágy ham/jai vonulnak keresz-

tül az egész indulón ; inkább egy középkorbeli népmulat-

ságnak szolgáló zene ez e helyen, mint egy királyi had-

menethez való, pedig a küls helyzet mellett a bens si-

tuacio is azt kívánja e helyen, hogy csupán harsonák
élénk hangjait halljuk, melyek fokozatos emelkedéssel

erösebbek és ersebbek lesznek, végre gyorsaljb és gyor-

sabb tempókkal csaknem rohamosakká válnak, mert ily

lélekállapotban siet — száguld Rikhárd utolsó véres csa-

tájára !
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Az a rettenthetetlen hsi erö, melyei Rikhárd a csa-

tába megy erteljes zeiie festést is kivan, a rohamosság

pedig Rikhárd izgatottságát fogja jelezni Richmond miatt,

ki megdöbbenést szült keblében s bár nem fél, nem ret-

tent meg tle, de izgatottan siet elébe, hogy útját állja,

mieltt Richmond serege a zendül hadcsoportokkal egye-

sülne.

Rikhárdnak a hadmeneti scénában anyjával való ta-

lálkozásánál, midn ez a legborzasztóbb átkot zúditja fia

fejére, némely mübiró azt kivánja, hogy Rikhárd elbor-

zadva az anyai átoktól, rémülést fejezzen ki és ez által

tükröztesse emberi voltát, háborgó lelkiösmeretét

!

Láttam olyan Rikhárd eladót, — még pedig mvész
hírében állót, — ki az anyai átok alatt nem elégedvén

meg a mvészi arcjáték egy-két vonásával kifejezni a lé-

lek bens megrettenését, hanem még bozadályos elre-

hátra tántorgással, roskadozó léptekkel, inafja höri'il

többször nief/fordulva (!) járta be a színpadot hadsere-

gének szine-java eltt, — persze, hogy ezeknek is mutassa

az ö emberi gyönge voltát és kétségbeesett lelkét, mint

ezt némely mübiró elég hibásan magyarázza.

Szörny eltévedés Shakspere nyilt jellemzése és vi-

lágos intentioja fölött, melyet üres színpadi fogásokkal,

technikai cicomákkal akarnak pótolni, tönkre tenni.

És ugyan miért kellene az anyai átok alatt Rikhárd-

nak kimutatni, hogy ember is mint más és nem szörny

— nem emberi fonákság^ — mi^it némelyek elmés-el-

métlenséggel akarják Rikhárdot elnevezni?

Hát nem mutatja-e Shakspere mindenütt Rikhárd

emberi voltát, az expositiotul kezdve végig, midn mind-

untalan „lelkébe mélyedten tépeldik, midn föl-föl támadó

lelkiösmeretét áltatja, emberi érzéseit hamis okoskodások-

kal elnyomja és a bnökre csaknem serkenti maga
ttiagát?!'

Mit jelentenének ezek mást, minthogy a természet és

emberi törvényeken, egész világ renden magát fölül he-

lyez, az élet erkölcsi kötelékeibl magát kitépett ember^

saját bens világával is folyton küzd és harcban áll lelki-
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tismeretévfl, melyeket az ésszel, nagy szellemi erejével

fojtogat ?

!

iMit jelentenének mást a sok helyek közöl csupán e

következ psychologiai momentumok, mint például az

Annával való jelenet után, mikor bntettei fölött szörny-
ködve, magát is vádolja, de siet Anna tettét a magáénál
szörnyebbre festeni és elfojtván támadó lekiösmeretét, az

egész világrendet arcul csapni, hogy szenvedélyének

rabjíi maradjon ? :

„Hát már elfeledte (t. i. Anna) a jó herceget,

Urát, Eduárdot, kit harmad liava

Ledöftem rósz Jccdrhöl Tewksburyben ?

Az édes, a legkedvesebb urat,

A bkez természet alkotását,

Hóst, ifjat, bölcset és igaz királyt,

Kinek nincs mása széles e világon :

S még is szemét im hozzám aljasitja,

Ki eA édes herceg szép rügyet letörtem

S ót gyászos ágyban özvegygyé tevém?
Hozzám, ki egy fél Eduárdot nem érek ?

S mig Isten, lelke, s minden gátamul van,

Nincs más barátom, ki elsegítsen,

Mint a sima ördög és szinl tekintet

:

S megnyerem még is!

és tovább ez:

„A roszat én teszem^ s^zajt én ütök

S a hn suliját másokra háritom.

De én sóhajtok s az irást idézem,

Roszért hogy isten jót tennünk parancsol

:

Csupasz gazságoní' igy öltöztetem

A szentírásból orzott ócska rongyba

És szentnek látszom, mig az ördögöt

Széltére játszom."

avagy mit jelentene mást, mikor Rivers ezt mondja:

„Erényes és keresztyén elhatárzás"

„Azért könyörgni, ki megkárosít"

és Rikhárd midn igy felel rá:

„Én mindig azt teszem, úgy lévén tanítva"
5
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gyorsan magában igy beszél lelkével

:

„Mert most magamra mondtam volna átkot.

^

és mit jelentene mást ez

:

„ két f pllenem

Nyugalmam, édes álmom üldözit
Óhajtanám, hogy elbánnál velk
Tyirel "

végre ez:

„Nül kell vennem a bátyám leányát,

Vagy trónusom törékeny mint üveg.

-V) U -K-K* i-^-,^
Megölni fivcreit s elvenni^ t ?

//'. ^/ . jy. /^;. Nem hiztos úti De már úgy hemi vagyoh
\ A vérben én, hogy bnre bn ragad."?

•f
' :^^^^-^ jEzek mind oly lelkiállapotbeli tépeldések, melyek

cf,/ eléggé világosan ér^ékitik meg aa; em&erí Rikhárdban ;

^í több ez minden komédiásszerü küls ijedt, rémületes kap.
" -''-^

. kodásnál, forgolódásnál, roskadozásoknál és szinpadi atti-

i /l^ < / tüdknél

!

r^f'^if'u.te-€ De még a legfinomabb arcjátékkal való kitüntetésre

'^^* r^ /sincs itt szükség, mert az anyai áldás vagy átok nincs a

'^"''"'j^S!'' világrend és természet törvényeinek ágazataiban, nem
^'' ' ' gyökerezik az si erkölcsben, hanem a hit, babona és

szokás fájának szép hajtása ; s hogy maga Shakspere sem
akarja Rikhárdot az anyai átok folytán megrettenteni,

megborzasztani, kétségbeejteni, — bizonyltja az, hogy Rik-

hárddal gúnyt zet az anyai áldásból, midn Rikhárd,

anyja áldására ezeket mondja magában

:

„S hogy úgy haljak mint jámbor sz!
Az anyaáldás legföhh célja ez;

Csoda, hogy fensége elhagyá."

itt Rikhárd gúnyolódik is, de egyszersmind neheztel, hogy
anyja miért nem tartja meg a szokást, t. i. az áldásban

hosszú életet kívánván, melyet Rikhárd mint király sze-

retne élni!

Ez a kis vonás is az embert mutatja Rikhárdban. Ha
az anyai áldásból gúnyt z, bizony az átokkal sem tör-

dik Rikhárd,/ s hogy nem gondol vele, legjobban bizo-

nyltja az, hogy kürtök riadásába fojtja anyjának elsö

inegtmnadó kemény szavait is, természetes tehát, hogy

C
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meg Inkább ehiémít/a az átkot, mely amannál erösebb,

borzas/.t(')l)b ; ezt azért is megteszi Rikhárd, hogy a jelen-

lev környezet ne hallja, félvén, hogy azok gyöngébb
leikeire hatással lehetne — amint nem az, az övére.

Igen is, harsonák és dobok vad zajával elnémítja

anyja átkozódásait, hogy a hadba induló sereg ne hallja

a szcirnyü átkot, a mi neki, a mi ö eltte, az ö lelkében

semmi, de tnásoknál nyomhat valatnit; éppen azért,

a környezetre való tekintetbl sem szabad Rikhárdnak az

anyai átkot meghallgatva küls félelmet — rettegést mu-

tatni, hisz ez hizalmatlanná tenné seregét, megingatná a vezér

hsi jeUemébe, rettenthetetlen erélyéhe vetett hitet. Shakspere a

Richmond név els hallatára döbbenti meg elször Rik-

hárd keblét:

„Ely, Rielimonddal inkább háborít,

Mint Buckinghaiu hamar szedett hada."

mondja Catesbynek, kit a hadak gyors összeszedésére

küld; Richmond a veszély Rikhárdra és ez több minden , .

más dolognál, mint például az anyai átok is, — ezért vé. '•CfíAíttt

gézi ki Annát is, hogy aztán Richmond kiszemelt aráját tMj^^^
6 vehesse el elbb; Richmond lidérc nyomása alatt

követi el folytatólagos tragikai hibáit is, nem küls (átok

féle) de mély bens lelki processusban, mely azután a

katasztrófában az álom jelenet után háborgó tengerré

dagad és elnyeli Hikhárdot! Shakspere Rikhárdja te-

hát, midn gúnyt üz az anyai áldásból, midn Bucking-

hamnek szólva az anyai erényt is prédára dobja — az anyai

átokból sem fog erJcöIcsöt csinálni, hogy lelkileg megborzadjon,

megrettenjen

!

Minden szó, minden bet ellentmond ennek és pedig

az egész anyjával való Jelenetben, mely teli van az

ördögi humornak maró sarcasmusával ; hiszen a természet

egyik legszebb — legszentebb érzését is kigúnyolja édes

anyjában, midn ez szemrehányásokkal illetvén kérdezi

:

„Mondhatsz csak egy vidám órát neken),

Melyet veled öröm volt töltt^nem ?"

és Rikhárd az anyai áldott állapotra célozva ezt feleli rá:

„Egy sincs a nap egy óráján kivül,

Mely tlem a naphoz hivá ebédre."
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„Mi néki Hecuba'' — az anyai átok Rikhárdnak ?

!

hogy „megsirassa" — megfélemlitse ? ! Semmi ! Egy szíri'

padi szörny csak attól a mvésztl, ki ezt csinálja, ki a

költ magas eszményét nem bírván megközelíteni, ilyes-

mivel erlködik mvészetét hozzá föl fújni, de az értelmes

néz eltt az efféle .mesterkedés szétpattanva hull alá,

mint legméltóbb helyre — a boszorkányos sülyesztbe!
* *

*

A fehér és piros rózsa háború Bosworth mezn feje-

zdik be ; Richmond betör seregét egyre szaporítják a

Rikhárdtól elpártoló furak hadai; baráti nincsenek csak

félelembl és Richmond reménytelten igy szól vezéreihez

:

„A íáradott pap arany székében ült el,

S tüz szekerének ragyogó nyoma
Holnapra szép napot jósol nekünk. —

"

Rikhárd magában elfojtott aggodalommal ütteti föl

sátrát a bosworthi mezn és a sok átpártolástól bizalmat*

lanná vált kebel gyanakvó fordulásával kémli serege fbb-
jeit, st még a tábor reit is. Nem hisz senkinek, inogni

érzi a földet léptei alatt, és egészen megrendült hatalmas

lelkében is.

A kétkedés férgétl mérgezett kebel hangján igy szól

:

„Surrey uram, mért néz oly komoran?
>lorfolk, ütéshez látunk: hah! úgy-e?

Fel sátorommal ! Itt nyugszom ma éjjel
;

(aztán magában tépeldve)

Hanem holnap hol? — Jó, mind egyre megy."

Majd elakarván nyomni nyugtalanságát, bort kivan

és elnyomott kedélyét igy serkenti:

„Lelkemnek az az élénksége nincs meg,

Sem az a kedvem, melyben lenni szoktam."

A háborgó lélek szárnycsapásai úgy elnyomják Rik-

hárd phisikai és szellemi erejét, hogy eltompult fásultság-

gal mély álomba merül, — álma kínos, borzasztó; az or-

vosi nyelv egészségtelen álomnak nevezné, melyben az

alvó test szervei az ébren lev lélekkel küzdve görcsösen

vonaglanak és a gyötrötten földuzzadt kebel rémes sír^

hangokat nyög.

A megöltek árnyai jelennek meg álmában, és a hol-
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napi csatára mindenik vészt ós lialAlt kiált f(^ji''ro, —
Richmondnak pedig diadalt

!

E borzasztó álom is a mellett bizonyít — de ezt

már elbb is jelzi Shakspere egy jelenetben Anna által

— hogy Rikhárd úgy szólva: két életet él, t. i. az álom-

ban egy gyÖtrödöttet és az életben egy a lelkiismeretet

folyton elfojtani igyekv küzdelmeset, hogy célját elérje,

s midn már elérte, hogy megtarthassa!

Örökös kínok tengerében úszik ez emberfölötti lény

és éppen az álomjelenettel fejezi ki Shakspere mélyen és

igazán, hogy BIchmond az. li e l'tnolc trmjrrit az öntiahd

vujrdoMií^áral^ víjcf lávafohiammá forralja líikJiárd hhUhcn!

Richmond a piros rozsa párt fölkel napja, — Rik-

hárdnak a h-ezdödö pokla ! Ez inditja meg és veri föl b-
nös lelkének ncifjyohb furdalását is és a kárhozat gyehen-

nájává teszi keblét még álmában is, melynek aléltságából

összes physikai és szellemi erejével igyekszik szabadulni

;

ezt a Rikhárd eladóinak meg kell érzékiteni is, mert a

szellemek — az árnyak megjelenése, beszéde, csak Rikhárd

tulhangolt lelkiállapotának küls illustrációja, hogy ne

mondjam : dekorációja.

Ugy kell venni, mint a magánbeszédeket, azzal a kü-

lönbséggel, hogy itt a lélek beszédét a szervi erk he-

lyett, mely egészen alélt tompultságban van, a szellemek

— az árnyak közvetítik, és ellenkezleg, mint a magán^

beszédben, a szervi erk görcsös vonaglással, csak kínos

nyögésü siket hangokkal kisérik, még pedig annál inkább,

mert e borzaszt*') álomból /.•* akarja szakitdui maiját

HikJlárcl — tehát itt is küzdelemben, iszonyú harcban

áll lelkiösmeretének marcangoló furiájával, a kéj^letesen

megjelent árnyakkal, kiket eltávolítani, görcsös ujjaival

széttépni akar a pokoli gyötrésben ébredésre feszül —
erlköd nagy szervi képesség, aminthogy ez meg is tör-

ténik, midn a ketts processusban fölolvadt természeti

er elbb kábultan ily hangot ád:

„Aflj más lovat! — Kötözd be. sebeim!"

majd ébredezve már így kiált :



- 70 -

„Jézus, irgalmazz! —

"

és gyötr fekhelyétl iszonyodva menekül, végre egészen

magához térve — fölébred, — és borzadó lélekkel igy

nyugtatja magát:

„Csitt! csak álmodám. —
Oh, g3'áva bntudat, miként gyötörsz !

Hideg verejték föd és borzadok. —

"

Rikhárd álmai — mert a többi is ilyen volt "— te-

hát nem egészséges álmok, melyeket a test nyugodtan,

élettelenül heverve alsziJt, a Rikhárd eladókat éppen erre is

figyelmeztetve, mondja Shakspere Anna ajkával:

,,,— még egy óráig sem élvezem

Agyán (a Eikhárdén) az álom arany harmatát.

De rémes álma mindig felriasztott.'-^

A nyugodt álomból a rémületbe és iszonyba való

hirtelen fölébredés, Rikhárdnak az álom alatt is folyta-

tódó psychologiai processusában— egy nagy uffriia vol-

na, mely amint a természetben nincs, épen úgy nem lehet

a mvészetben sem. A mi ez álom jelenetben a szinixidon az

árnyak Jcözvetitésével látható és hallható, az tidajdonlxépen mind

Fiihhárd lelkében foly és történik, (actió ez még az álomban is)

ezt tehát pillanatra se feledje él az eladó mvész, — valamint

azt se, hogy Bilthárd e h'nos álom gyötrelmeitl szahadulni

akar és ki is szakitja magát e békából

!

Nevezetes és mélyen bélyegz még a mai kor szin-

müvészetére is, mely mindenben a külst keresi és a lé"

nyegest föláldozza, vagy föl sem ismeri, hogy a Rikhárd
álmából való fölrezzenéskor, az álomból való fölébredés-

kor, még nagyobb mvészek is bizonyos bravournak tart-

ják az egyik felérl, hol a nyugágy van, a másik felére

átugrani és ott összeesni; — borzasztó egy akkrobatai

salto-mortale ez, melyhez kis-miska minden cirkusbeli kau-

csuk-bohóc produkciója

!

Egyik Rikhárd eladó (pedig valódi telielsépes mvész
volt) látván a nagy mvészek eme bravourját, és elhivén,

hogy ez lényeges dolog Rikhárd e jelenetében, túl akart
tenni mindeniken s fogta magát, egy nagy ugrással a
szin másik oldalán álló kulisszához vágta a fejét és aztán
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erre ébredt föl; — e»t ö „lélektani Q) fölfog ásnak ne-

vezte' !

Rikhárd az álomjelenet folytíin sokkal inkább ki van

merülve physicailag is, hogy sem efféle akkrobata pro-

dukciókat birna mvelni; rémülve csak eltávozik a nyug-

ágytól, mint borzasztó álmának kínpadjától, de alig hogy

roskadva távozván, már nyugtatni igyekszik magát a ./-.s///

csak álmodám'' szavakkal

!

Ez az igazság, ez a lélektani ! Oh hogy mindig és

mindenben csak a küls fölött törik a fejket; — csak

a» ügyes technika ! Ez a jelszó még ma is, ez kevesebb

fáradtságba kerül, nem kell sokat gondolkozni fölötte

:

egy-két ugrás, maga körül való forgás, elrohanás, termé-

szetellenes attitdök, görcsös rángatódzások; kórházi kín-

l'.dások, paflwlogiai tünetek a psychologiai helyett — és a hatás

l'iixirarllnifüÜan! Fájdalom igaz! Olcsó dicsség! Rongy-
müvészet az ilyen ! A valódi — komoly mvészet elfordul

az ilyesektöl ! Nem ez a szinpad, a szini költészet célja

!

Az árnyak megjelenését, a szinpadi gépezet mai el
haladt állapotában, legalább müintézeteknél lehetne már
kevés költséggel is a legszebb illúzióval elállítani, a gzt-

fejtö gépecske és egy-két cs alkalmazásával.

* *
*

Emberfölötti tusa az, a mi az álomjelenet után végbe

megy Rikhárd keblében; a költi igazságszolgáltatásnak

a végtelenségben szárnyaló superlativuma, és oly psycho-

logiai mélység, melyre a legmerészebb fantázia is szédül-

ve gondolhat csak,

A bnhdés, a morális elégtétel mértéke oly nagy'

oly ers, hogy nem lehet szókkal festeni, kellen ma
gyarázni.

A büntetés kegyetlenebb az elkövetett bnöknél. Ha
fenevadak prédájára dobta volna a költ Rikhárdot, nem
lenne oly szörny az Ítélet, mert csak a testet szabdal-

tatta volna szét dühödt állatok éles körmei és fogai által,

— de Rikhárdban a lélek van kínpadra feszítve és pokol-

beli furiáktól marcangoltatva, tépdelve, égetve.
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A lélek bens világa emészt lángokban forrva ka-

varog s a porhüvely még is dermeszt jég verejtéket

gyöngyödzik. A kínok kínjának borzasztó összecsapása ez

két végletben, a gyötrelmek gyötrelmeinek mardosása két

ellentétben.

Iszonyú — iszonyú psychologiai processus ! Minde-
neknél megsemmisitöbb tusa

!

Rikhárdot Rikhárddal vádoltatni be, aztán saját ma-
gával elitéltetni, önnön magával büntetni s végtelen kinok

árjában gyötörni, az cmhcrt önnön maga által saját magdhan
viegölni — oly igazságszolgáltatási példa, mely nem is lé-

vén jogtalan, erkölcsjavitóbb és tul tesz a földi birák min-

den pallosánál.

így biintetni, — istenele után csak Shakspere
tudott

!

,. Tudatomnak ezerféle nyelve van,

És minden njelv niásféíe szóba'Hör ki,

És minden szó elitéi mint gazembert.
Hitetlen hitszegés legfbb fokon,

G3Mlkos gyilkosság legszörnj^ebb fokon,

Minden bn, ismételt minden fokon,

Korláthoz tör s kiált: Bnös! bnös!"
;ly szókkal beszél Rikhárd háborgó lelke Rikhárdhoz
ezerféle nyelven, és valamennyi egymásra tör benne — s

a kétségbeesés forgó örvényében egymást fojtogatja. A
szemlél, az érzékitö mvészet e jelenetben kulminálhat

Rikhárd eladójánál.

Azon mesteri tudomány, melyet Salvini az elbeszél
és magánjelenetekben a színpadon oly csodás hatalommal
érvényesített, Rikhárd e magánjelenetében érhetné el

netovábbját

!

A világ sokat vészit, hogy III. Rikhárdot, a világ

tragikus mvész királ)^a nem játsza ! De Salvini is I

A szini mvészet e Florenc égalji virág korona tem-
peramentumának nagyon rideg III. Rikhárd király !

Az elementáris erket tartalmazó szerepeket kerüli

s ezt Othelloban is fölötte mérsékli ; — igaza van, ha igy
Rikhárdra nem vállalkozik, mert Rikhárdban elemen,
táris rök vannak, melyeket Rikhárd az alakoskodó je-
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lenetekben megféh'esivc visszatart ug-yan, de ezek azu-

tán annál nag-yobb mértékben nyilatkoznak. így az

álomjelenet bár mint magánbeszéd passiv jelleg — de
éles drámai actiójánál fogva különbözik a többitl és vé-

gig valódi elementáris ert igényel, mely nem nyilatkozik

ugyan sem a hang, sem a physicum erejében, hanem a

szellemi eró végtelen elementumában, melyei az ezernyelvü
lélek megannyi vádszókkal egymásra törve, tajtékos hul-

lámhegyek óceánjává háborog-ja föl Rikhárd keblét.

E híiborgás, e hullámhegyek hánykodása orkánszerü

viharral és a közvetlenség villámsebességével zúdul a kép-

zelet megmérhetlen végleteibl egymásra Rikhárd keblé-

ben az egész hosszú magánjelenet [alatt, melyben többé

nem az ész alkuszik a lélekkel — lelkiösmerettel, hanem
ez csatá^ih', viaskodik a bnök furdalásaival — a kétség-

beeséssel !

És ez emberfölötti harcban Rikhárd, a rettenthetetlen,

valóban kétségbeesve dl a besiet Ratcliíf keblére, kit

önkivületes iszonyában elbb keresztül akart döfni

:

„OIi Riitcliff! szörny álmot álinodáin,

Oh Ratcliff! félek, félek, félek —

"

sikoltja háromszorosan a kétségbeesés hangján és ösztön-

szerleg — mint az oroszlán a villámok ell a föld mé-
lyébe, ugy Rikhárd mintegy a Ratcliff keblébe akarja

fúrni fejét az éget lelkiösmeret kínjai ell.

Ratcliff biztató szavaira igy felel

:

„ az éj árnyai

Több rettegést önttek Rikhárd szivébe,

JMint tízezer valódi harcos öntne,

Vasban, s a vézna Richmondtól vezetve"

és kábult iszonyából magához térve lassankint visszanyeri

szellemi '^ physikai erejét

:

„Hát még se virrad? — — — —

Ki látta a napot ma?"

kérdi nagy erélyel, majd ismét önnön tépelödésébe merül-

ve, gyötr lelke ily szókban dörög:
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„Ez gyász sötét nap lesz — valakinek"

azután lelkét áltatva igy folytatja

:

„A nap ina nem akar kibújni

Nem sütni ma! Eh, hát nekem mivel

Eoszabb, mint Richmoiidnak? Hisz az az ég
Melj rám horul, rá is mordul tekint."

végre lelkiösmeretét elfojtani igyekezvén, az iszonyú álom

kinos sejtelmeibl e szókkal tépi ki magát:

„A csacska álom ne rettentse lelkünk;

Az öntudat csak szó, mit gyáva használ,

S fel van találva, az erst lehölui :

Tudatunk a fegyver, törvényünk a kard,

Elre, bátran, a harc viharába.

Ha nem az égbe, a imlioíba szállva. —

"

Roppant lelki erejével — biztatva magát, bátoritva

seregét, végkétségbeeséssel omlik a harc viharába! Rik-

hárd itt válik igazi, fenséges tragikai hssé ; rendkívüli

nagy lelki ert fejt ki és dacol mindennel a végtusában :

„Harcolj, angol nemes ! szabad vitéz !

Dárdád forgáesitól rengjen az égbolt!

Fel hát! diadal övezze siskáinkat"

menydörgi a sereghez és mint egy Hadisten csatára száll

a Bosworth melletti síkon

!

Végzetes csata ez, ádáz hssel, kinek hiában fe-

szülnek idegei, keble démona azokat iuitalan széttépdeli

;

— öt Richmondot már megölt, mondja Rikhárd, lovát le-

szúrták s gyalog harcol, a halál torkában is Richmondot
keresve ; a kétségbeesés végerfeszitésével rohan ide-oda

a harcmezn, rémület és iszony van arcán, szemébl a

pokol tüze lángol, bsz riadással szeretné tulkiáltani a csata

orkánját, de már nem tudja s mint a végitélet megsemmi-
sít lángjainak fojtogató tüzébl csak fuldokló siraJy-

Uént sivítja:

„Loviit! lovat! egy lóért ors/iígomnt!'

és bódultan veti magát bomlásnak indult futó serege hátán

a gyztesen elre rohanó Richmond elé, hogy keble lidér-

cét megölje, de Richmond ifjúi ervel üzi maga eltt a
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a kimerülten viaskodó Rikhárdot; a» álom beteljesül,

Jiih'hái'd kardja eltörik és csügf/edt karja a tört

kardot is elejti; halálsebeket üt testén hsi Richmond,
s a vérözönbe fulladt fejrl Stanley letépi a koronát, hogy
bátor Richmondnak adja át

!

* *
*

Rikhárd az álomjelenet után már bevégzi tragikumát;

a költi igazságszolgáltatás Rikhárd magánjelenetében van

kiszolgáltatva s ezzel befejezdik a véres tragédia ; a mi

még ezután történik, az csupán küls illustrációja a bens
katasztrófának, mely Rikhárd keblében a magánjelenet

a^aa lefolyt, úgyszólván apotheozisa a történetpolitikai

háttérnek és a bün eszményitése Rikhárdban, ki a bün-

tet magánjelenet után, nagy lelki erejének kifejtésével

mintegy megtisztulva száll föl a vétkek posvánf/ából és a

borzasztó meglakolás után, a szellemer fenségének dicsé-

ben dl a halálba !

Shakspere ennyit s nem többet akar, st csakis ezt

akarjft JEtikhárdhan,, midn Richmond — a harcban vi-

askodva — üzi maga eltt a szinen át; Rikhárd tehát a

színen kivül hal merf, es ezt Stanley jön jelenteni Rich-

mondnak, midn a halott Rikhárd fejérl letépi a koronát

s magjával a szinre hozza.

De a Rikhárd eladók nem érik be azzal, a mit a

a költ intentiójából világosan érthetünk ; nekik több is

kell mint a mennyit Shakspere ád — akar; k a vívás

mesterségében is produkálni akarják magukat és csinál-

nak olyan remek hatvágást — bajvívást Richmonddal,

mintha csak a torna porondján volnának. Szemkápráztató

látvány a bajvívó iskolából, de a hány vágást szabnak

egymásra (a szint kinüljiUTa és forogva) ngyanannyival és

ugyanannyifelé vágják a lélektani igazságot, a költ vilá-

gos és fenséges intencióját, mely az erkölcsi halált Rik-

hárdnál az álomjelenet után folyó magán scénában már

szolgáltatta, mely Rikhárd tragikumát már itt befejezte

— tehát a katasztrófát is, — mely a befejezés után már

csak az erkölcsi jogot és a hsi lényt, valamint a tragé-

gédia hátterét apostrofálja, és a mely intenció bénult
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kardot ád a hös csíUjffedt karjába^ a melyei bizony

cifra bajvívási produkciót nem szabdalhat a lélektani pro-

cessus folytán is végeröfeszitésében már kimerült, kétség-

beesett Rikhárd, kit Shahspere Richmond által a szinen

keresztül zet maga eltt és a kinek küzdése fokozatos

hanyatlással, már inkább csak a szellemi és physikai erö

végvonaglása, a megsemmisülés torkában való kapkodás

-

nem pedig egy athletikai viadal, egy Pritfung a kard,
forgatás mesterségéhöl

Ezt mutogatni, effélét produkálni elég alkalom van
a csatajelenet alatt, melyetzene is kisér, midn a fehér és

piros rózsa háború utolsó küzdelmében a harcosok töme-

gei egymásra törnek; — itt idlefolyás is lévén, a zene

alatti szünetet a harcolók bajvívásával kell betölteni, itt

tehát szükségképpen egy percnyi idközig jó és helyes is

a harci produkció.

Midn Dawisont — e sok tekintetben nagy Rikhárd
alkotót — kérdeztem e jelenet fell, hogy miért tesz is

a költ intenciója ellenére, midn teljes szellemi és phy-
sikai ervel egy hosszadalmas cifra bajvívási produkció

után a szinen hal meg Rikhárdban ? azt monda, hogy érzi

ugyan és tudja is helytelenségét, de a közönség kedveért

megteszi, mert ez látni is akarja Rikhárd physikai meg-
semmisülését — halálát, s másként nem volna neki elég

a költi igazságszolgáltatás

!

Mily rabszolgaság ez még oly nagy mvésztl is a

közönség iránt

!

Én azt hiszem, hogy nagy tévedés ez a közönség
nemesebb érzéke felöl, de egyszersmind méltatlan is rá;

tegyen a mvész a költ intenciója szerint és ekkor fel

fogja emelni a közönséget is a költ eszményéhez; ebben
keresse és találja föl a mvészi rabszolgaság kötelességét,

melynek békói igy — a hálás kitüntetéseibl újra meg
újra kötött babér füzérekké válnak

!

Ne ^amisitsu^ '""^eg a költ eszményét és a múzsák

oltárát — a szhipadot, melynek egyedüli tiszta forrá-

sa a lélektani igazság!



*
*

Richmondnak a bosworthi mezn Rikhárd fölött ki-

vívott gyzelme folytán, a vérben ázott fehér rózsa egye-

sül a piros rozsíival

!

Fölhangzik a gyzelem harsonája s betölti a menny-
boltozatot !

Richmondot VII. Henrik néven királya kiáltja ki a

sereg : béke száll a vérözönben siró hazára, és Ame^^
rebeg rá az angol nép imája !

Budapest, 1878. május hó 27.
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M oliére ,,Tarfiiffe'^ müvének eladása még 220 év múlva is

é^'if ingerültségbe hozza azokat, a kiket Moliére a XIV.

Í
Lajoshoz irt második folyamodványában, melyben betiltott

vígjátékának elöadhatíisát kéri és a müvéhez irt élbeszé-

dében igy jellemez :

„A marquis-k, a cikornyás nk, a rászedett férjek s az

orvosok nyugton türék színpadra hozatalukat. — — — De a

;
képmutatók dühbe jöttek azonnal, hogy szentesked fintoraikat

\
szinre hozni bátorkodám s egy üzletnek — — — — hitelét

megrontani akartam. — — — — — — — — — — — — —
Tartuffe, szerintük — — — — — — elejétl végig tele van

í undokságokkal; — — — — minden szótag benne istentelenség

— — — rnég a tagjárás is kárhozatos. — — — — . — — —

Bármily arcot öltsenek, a vallás érdeke inditja ket leg-

kevésbé ; eléggé kimutatták ezt azon színmüveknél, miknek

nyilvános eladását annyi Ízben türék a nélkül, hogy fölszó-

laljanak. Azon müvek, melyeket eltrtek, csupán az égbl s a

vallásból znek gúnyt, mikkel vajmi kevéssé tördnek ; hanem

Tartufife ket támadja meg, önmagokát játsza s ez az, amit nem
trhetnek. Meg nem bocsátják, hogy imposztorságaikat lefátyo-

loztam a világ eltt." — — — — — — — — — — — —
Illában vette el TartufFe-jétl az eredeti és jellemzbb

cimet, adván neki az általánosabb „csaló" nevet; hiában vette

le róla a reverendát s öltözteté polgári ruhába ; hiában tette

házasodható emberré ; hiában volt a nagy király pártfogoltja,

a reverendás hatalom, mely — elég alaptalanul — a maga

arcát látta az éles tükörben, az egyház szószékeirl hirdette

a m istentelenségét, kárhozatosságát s egyházi átokkal suj-

i"tta, a ki csak fölolvasását is meghallgatja.



Moliére müvét a betiltás után öt évig nem adhatták elo.

Mintha a múzsák is közbejátszottak volna, mert ez idö alatt irta

meg Moliére a Füsvciiyt és a vigjátékok remekét, a JMizantropot.

A dicsségesen bevégzett harcok után merte csak XIV.
Lajos is az átváltoztatott TartufFe-öt eladásra engedélyezni.

Moliére végre gyzött és a közönség három hónapon át sza-

kadatlanul gyönyörködött e jellemvigjáték eladásán.

Kacagtak, tapsoltak a Tartuffe-ökön, habár polgári

öltönybe volt bujtatva és a csaló jelzvel nevezve.

A reverendás Tartuffe-ök igy is le voltak verve, meg-

semmisitve ; mindenki ket látta a ,^csaló'-^ személyében is.

A hatáS; a komikum nagyobb s ersebb volt, a miért

,^a csaló'-'- cimü vigjátékra épp ugy dühöngtek a TartufFe-ök,

mint azeltt, s nemhogy jószerivel elhallgattak volna, a mire

Moliére és a király, a mü átváltoztatásával, kedvez alkalmat

nyújtott nekik, hanem még inkább lármáztak. Hogy a Tar-

tuffe-ök leálcázását, kigúnyolását az összes papság magára

vette, ez valóban nagy tévedés, kivált miután Moliére a reve-

rondát levette róla, melyért még azon idben talán megbotrán

kozh attak a jók és tiszteletre méltók !

A Tartuffe-ök, amint napjainkban is látjuk, megtalálhatók

reverendában ugy, mint polgári öltönyben.

A n^gy iró általános emberit vitt a szinpadra és ezt

ostorozza a nevetségessé tevés formájában, oly élességgel, mely

leginkább gyilkol és gyógyit is.

Miért vették és veszi hát még 200 év múlva is az egész

papi rend maga-magára Tartuffe-öt? Moliére-nél IMoliére-ebbek

akarnak lenni, holott Moliére erre nem gondolt, csupán közülök

vette a mintát.

Ok lettek volna s legyenek csupán a kiváltságosak, a

kik közül hibásat, bnöset ne hozhasson költ a színre, mig c

kiváltságos helyzetökben kényelmesen tapsolnak a más oszt.'i

lyokból szinpadra hozott bnök, ferdeségek ostorozásain ? !

Ez nem volna hiven osztó igazság! Ne vették volna és ne

vegyék magukra a Tartuffe ök megaláztatását, hanem hányják

ki ket körükbl, hisz Moliére a hazug, az álnok, a képmutat('>.

a vallást és hitet csak szentesked és nem igazán, nem buzgcui

valló és követ bnös gazembert korbíicsolja a gúny ostorával,

hogy megfenyítse, megjavítsa, vagy oly utálatossá tegye, a

kit a jobbak társasága kizár kebelébl.



A papi rciuliuk inkalib Uii)sulin.i kellene Tartiitte fölött,

ki a legrútabb morált prédikálja, houfy érzéki váj^yait ki'^lé-

gitve, megejtse az erényt és a ki cinikus tVirleleniniel igy tanit:

„Az ég, igaz, tilt nómcly élvezést,

lluncni magával alkudozni hagy,

Van mód, niikúnt kelljen, szükség szerint

IVtgilni a Iclkiisinercl nyiigcin. — — —

— — — és ön (Elmira) biztosítva van,

Hogy c titok, mint a sir, néma ^csz ;

. 5 rósz az csupán, min zajt üt a világ,

J'í'/SL'g az, a mi botrány tárgya lesz,

S neni biinJi'ódik, ki csendben vétkezik."-

Xos hát, ezt a Turtuffe-öt veszi mag'ctra ii papi rend ? !

Hisz akktjr erkölcs- elvükkel, a mit vallanak és hirdetnek, jön-

nek ellenkezésbe.

Hamis próféták volnának s nem íi tiszta elv szószólói,

a példás élet követi ?

Ez által oly elégtételt szolgáltatnak INIoliére nek, a milyenre

<> sem gondolt.

Egy-két Tartuffe-ért volna egy egész sereg, Rómától a

földgömböt megkerülve egész a ditrói havasokig, s ennek

lábainál egy vallásosán buzgó örmény kis városba jutva, egy

deli fiatal káplánig, ki a hiv Orgonokat, Pernell asszonyokat

és szende ^lariarínákat azzal rémisztette el TartufFe eladá-

sától, hogy az a színdarab egy erkölcstelen mü, és én, a ki

eladom, egy kárhozatos színész vagyok^ a ki a papokból és

vallásból gt^myt zök játékommal.

És eljutníink még a mi általánosan, oly igen tisztelt, föl-

világosodott, nemes erkölcs-elvek közt él, igazán buzgó és

nctn szenteskedö klentsnnk közt Szombathelyre is, hol egy

kanonok a szinlaposztót kikergette a Tartuffe eladását hirdet

szinlappal együtt, és látnók M.-vSzigeten, Léván, stb., amint

a közönség közé szorulva a 3-ik fölVonás végén — már nem
állhatván ki a penitenciát, melybe csakis félreértésbl estek

— borzadályos apage hátratekintéssel utat törni maguknak a

közönség közt, hogy az olajba fzésbl szabaduljanak.

Mily észszerütlen és ok nélkül való dolgot mívelnek az

ilyenek az egész papi osztály rovására !



Moliére Tartuffe-jét mutatják magukban lappangani és

ez gyulád k'ingra bennök ? Mintha csak ök is Tartuffe szavait

csepegtetnék az Orgonnék sziveikbe ? Mintha már ök is mondo-
gatták volna, hogy: „nem bnhdik, ki csendben vétkezik", —
hogy: „Vétség az, a mi botrány tárgya lesz", — hogy: „Az

ég —^ — — — — — — magával alkudozni hdgy'^, — s végrr

hogy: „Van mód, miként kelljen szükség szerint tdgitiii a

lelkiismeret nyiigein "

.

Hisz igy mintegy rajtakapni hagyják magukat. —
Lám, idáig vitte ket a ferde vélemény Moliére Tartuffe-jéröl,

melyet azt sem tudják, hogy tulajdonképen miért Ítéltek a

kárhozatra

!

Moliére az emberiségnek tett nagy szolgálatában e müvé-
vel, leginkább azoknak tett szolgálatot, a kik elitélik, mág-
lyára tették.

Egész müvében a hit és vallás igaz buzgóságát, a nemes
erényt hirdeti, a mint ezt a papi rend is teszi.

Üldözi a hazug képmutatást, a csúf szenteskedést, az

erkölcstelenséget, az aljas bnt, mely az ember álarca alatt

ördögi kéjsóvárral megakarja ejteni a becsületet, s hogy célját

érje, pellengérre teszi a hitet, vallást, erényt, mindent, a mi

iránt az emberi jobb érzés, lelkének tisztaságában fenkölten

buzog s áldozik ; de csúfot üz az isten fogalmával is, midn
sátáni cinizmussal, mintha csak kalmár volna, azt mondja, hogy
az isten „— — — — magával alkudozni kágy''^.

Es ily bnös ember dolgát vette és venné napjainkban

is még magára az egész papi rend ? !

És ily bnösért állottak csatarendbe a jók, a tiszták is,

az egész papság, hogy Moliére-t megsemmisítsék s vele azokat

is, kik eladják, a kik megnézik ? !

Oh, szerencsés nagy költ, ki igy elevenére tapintottál

az emberiség legrútabb bnének, mert ugy látszik, hogy a mig

ember él, Tartuffe-ök is lesznek, habár mind gyérebben és

éget tükrödtl a falak közé zárkózva, a hol csak magukra

nézve lesznek kártékony férgekké !

]Je oh, szerencsétlen papi osztály, ha a Tartuffe-öket

magatokra veszitek iszonyú tévedésbl, oly félreértésbl, a

mirl számot nem birnátok adni !

E helyett inkább zzétek ki templomaitokból a Tar-

tuíFe-öket, ha és a hol volnának, segítsetek Moliére-nek és



nemhogy káromoljátok, de tapsoljatok a lángelmü költnek,

ki els sorban is nektek segített a ^^szculck viníga'^ közül a

-yomokat kitépni! Tegyetek igy, hogy ne száradjon XIV.

Lajos és a nagy Condé herceg eme Ítélete fejeteken :

XIV. Lajos : „Be szeretnem tudni, mért nem szólnalc azo/c

(a papok) , a kilc Alolicre vigjaté/cdn annyira megbotránkoznak, egy

<7 sem Searamoueheról ?''

Condé herceg: „Ennek oka az, mert a Scaramouche víg-

játéka az égbl s a vallásból iiz gilnyt, a mivel ez urak nem
/rödnek; de a Aloliére-é k magukat játsza ki; ez az, mit ük

nem trhetnek el."

Bízon-bizon mondom nektek, tiszteletre méltó atyák és

tisztelend fiak, hogy villámaitok dacára: a Tarti/ffe-ök elvesznek,

de Molicre halhatatlan marad az idk végtelenségéig

!

tX. lángelmü költ — miként Shakspere — szellemének

erejével és egyszerre ugy belé markolva állítja el m-
tárgyát, hogy annak hse, Tartuífe, már az expozícióban

teljesen kivájolt^ tömören kivésett és arányaiban is töké-

letes szoborként áll a néz eltt, mely mieltt látnánk,

már leleplezetten vigyorog reánk pokoli mezetlenségében s a

mint megjelenik a piedesztálon, kacaj és a gúny tapsa köszönti

a remekül öntött szobrot

!

A mindent bölcsebben tudni akaró, beszédes, egész a

vakságig buzgó és megrögzött természet nagymamák kép-

mása, Pernell asszony vezeti be a müvet oly zsörtöJdéssel,

annyi szemrehányással és oly pártfogólag Tartuífe iránt, hogy

már az els jelenésben az egész ház és család, a viszonyok

és körülmények a legtisztább átlátszósággal fölismerhetkké,

' rthetvé lesznek. Orgon és Tartuífe még nincsenek jelen a

család e perpatvarán és mégis ott látjuk, ott érezzük ket
közöttük.

.^Az íjn Tartuflc-je, az aztán az ember",

mondja a lángoló hévvel nagyanyjának ellentmondó Damis,

Orgon fia, éles gúnynyal, a mire Pernell asszony kenetteljesen

igy felel

:
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„A tiszta lélek, bár szavát fogadnák

És megrovása mindig alapos,

A mennynek utain kivánna

Vezetni, hogy pedig itten szeressék,

Az a fiamnak (Orgon) volna tartozása.

Lelkemre mondom, jobban menne minden

Ha itt kenetdús intéseit fogadnák.

A bn, a mi ellen kikel,

S nem ihli más,- mint a menny érdeke,

S azért haragusztok rá; mert

Az igazat megmondja mindnyájotoknak.

— — Azt mondom — — oly bölcsen fiam

Sohsem cselekvék, mint midn magához

Vévé e buzgó embert, t a kell

Idbe' kiildé a Mindenható,

Hogy vissza hozza tévedt leiköket

Az igaz útra, a melyrl letértek,

Üdvök javáért hallgassák meg öt,"

S a mint Pernell asszony látja, hogy szavait borsóként a

falra hányta, söt Kleant még ki is neveti, mérgében elfuladva

kisiet a házból, a hová, ' mint mondja : nem egyhamar tér

viasza; boszuságát haragos szókkal és' ütlegekkel, kisérö cse-

lédjén, Flip'otán tölti ki, és föllázadt indulattal oly sebesen

távozik a házból, hogy a család tagjai alig birják utóiérni.

JLLilég hibásan teszik a Pernell asszonyt személyesitök, mikor

•^^ összetöpörödött, botra támaszkodó, tehetetlen vén banyát

(^ csinálnak az öreg, de még mindig erteljes alakból.

1
Ez a megcsonkítása a férfias természet asszonynak

minálunk és a németeknél is íibból származhatott, hogy

valamelyik rendez Parisban látta a müvet eladni, de roszul,

mondhatom, mert a Theátre-Fran9ais-ban a hagyományos játék

(különösen Moliére vígjátékaiban) oly kötelez, hogy még egy



Talmát is kifütyöltek, a miért ezen változtatni akart, midn
Július Ceasar-t elször jelmezben adta elö és a hagyományos
iskolát a tragédiákban meu^törto.

De Moliére vígjátékaiban szentségtörésnek tartanák a

hagyományos játéktól való eltérést, mely még Moliére idejébl

származik le.

így Pernell asszonyt Moliére társulatának egyik férfi-

tagja, a ki sánta volt (az ifj. Jiejard, Moliére sógora) játszotta,

mint a hogy akkori szokás szerint az ilyen férfias asszonyokat

többnyire férfiszinészek játszották. Bejárd a sántasága miatt

használt támogató botot és nem az elaggott tehetetlen test

gyöngeségének támasztó mankó-jául, mint ezt a mostani Per-

nell asszonyok személyesitöi teszik. A Fran9ais-ban megtartják

a hagyományos bottal való megjelenést, de azért erteljesen

adják a férfias öreg asszonyt, mint két századdal elbb igy

adta a sántitó ifj. Bejárd ur !

Az, a ki Pernell asszonyból egy töpörödött, tehetetlen

test aggot alakíttatott, csak a botot látta és a bottól nem
vette észre az erdt, illetve az alakítás lényegét, aztán igy

terjedett el színpadainkon is e helytelenség.

(-üftiL higgadt és józan észjárású, valóban buzgóan vallásos

\k Kleant, Orgon sógora, marad a színen Dorinával, a ^kz

I
gazdaasszonyával, kit elég értelmetlenül fiatal színész-

nkkel, lánykákkal szoktak játszatni, a kik aztán olyan

cifra öltözködést csapnak, hogy csaknem elröpülnek a

sok szalaggal és csipkével, holott Dorina maga mondja

magáról, hogy ö „«<?;// olyan vicgkivdnó'-^.

Hogy bíznának ilyen szeleverdi, fiatal, tapasztalatlan

leányra egy egész házvezetést, a ki állásánál fogva mintegy

a családhoz tartozó egyén, a gyermekek fölnevelöje, a miért

némi jussot is bír a család ügyeibe szólni, a mit meg is enged-

nek neki.

Nézzük meg csak a deák-negyedet Parisban, ott meg-

találjuk ma is a Dorinákat, kikre az apák fiaikat bízzák, mi'nt

gazdasszonyokra, megmentvén ket ezzel a kicsapongások-

tól is.
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Dorina bvebben megismerteti Kleanttal a ház b^lját,

mióta Tartuffe abba bevette magát. Dorina ingerülten adja

el, hogy még Tartuffe s2;olgája is leckéztetni meri ket,

szemökre dobja a szalagokat, arcfestéket. Dorina ezt nem
magára érti, hanem a család tagjaira, a kiknek nevében szól

s a kikkel a többes számban magát is azonosítja, de meg
Tartuffe és szolgája inkább ráfogással túlozza csak a szemre-

hányást, hogy legyen mibe kapaszkodniok a ház fölfordult-

ságában Orgon további ámítására, hogy a jó életnek vége ne

szakadjon, melyben^Orgon házánál dúslakodnak.

Org"ont igy ismerteti:

„Testvére — ekként hivja t — (Tartufl'e-üt) becsesb

Eltte százszor, mint egész családja,

Csókolja, falja, azt hiszem, szerelmes!)

ilég kedvesébe sem lehetne senki.

Szóval bolondja, Tartuffe mindene."

Dorina ilyen bevezetése után jön Orgon haza és alig

vévén tekintetbe sógorát Kleantot, mohó sietséggel Dorinát

kérdezi, hogy távolléte alatt nem volt-e baj a háznál s hogy
mit csináltak, de Orgon e kérdezsködéssel tulajdonképen nem
a családra gondol, hanem Tartuffe-re, a kit a rövid két napi

távollét után már alig vár megölelni, csókolni. Türelmetlen

Kleant kérdezösködésére és Dorina szavaira, melyekkel Orgon
nejének lázas betegségét magyarázza ; neje baja mellékes

dolog Orgonnak, minduntalan Tartuffe-re tér s ö róla kérde-

zsködik csupán : hogy s mint van, és a mint Dorina boszusan

gúnyolja Tartuffe-öt, hogy ez magán kivül mire sem gondol

a háznál s hogy folyvást eszik, iszik, alszik csak és egyszerre

két foglyot, meg egy fél ürücombot falt föl früstökre, erre

meg nagy áhítattal egy kancsó bort bevágott, — Orgon vég-

telen kedélyesk^edö elragadtatással és mindig jóizübb fokozás.sal

istenadtá-kat mond szünetlen.

Dorina Orgonnak e magaviselete fölött haragra lobbanva

mérgesen otthagyja Orgont és Elmirához megy, hogy elmondja

neki, mily részvétlen neje sorsa, betegsége iránt s hogy csak

Tartuffe-re gondol.



./ Orgont szeinélyesituk e juUein/ö jelenetben tul lnek a

^ célon, a nagy költ mtárgyán, eszményén. Még nagy

$ mvészek is azt a hibát követik el, hogy a mikor Dorinii

I Elmiráról és betegeskedéséröl szól, unalmasságot kifejez

fintorokat mutatnak és oly szeretetlen érdektelenséget

arcukon, mintha nejeik iránt éppen semmi vonzalommal sem
bírnának már, st mintha terhökre volna s megutált, megunt, ;/(:/u

(i Doriiia beszéde, luuícm a nejök. Minduntalan elfordulnak, mikor

Dorina Elmiráról beszél. Egyik ilyen Orgon annyira ment
már, hogy ezalatt végig nézegette a páholyban ülket s mikor

ezekbl kifogyott, a karzati közönséget vette szemle alá és a

mikor Dorina Tartuffe-re tért át, hirtelen feléje forduk, meg
vissza, akár egy pagodli s folytatta az elbbi játékot az ellen-

kez sorokon kezdve.

Orgon csak türclvictlcu, a miért Dorina mindig J^imira

betegségére viszi át a szót Tartuffe-rl és hosszasabban, érdek-

löbben beszél errl, mig TartuíFe-rl boszusan és gúnyolódva,

csak oda dobogatja szavait. Orgon szereti nejét, tiszteli, becsüli

is, érdekldik iránta és egyáltalán nincsen olyan terhére s

nem is unta ugy meg a nálánál sokkal fiatalabb kedves nt,
amint ezt az Orgont játszók a Dorina beszéde alatt finto-

raikkal kimutatják.

Az ilyen Orgonok nem bújnának késbb az asztal alá

és nem adnának elégtételt Elmirának, Tartuflfe-öt kizvén a

házból, nem mondanák, hogy :

„Xc olyan tüzesen, — — — —

I-úm, a szerelmi düh mint clkapla «lnl, — — — —

E jiillanatban lóduljon ki házamból."

l)e nem is oly ostoba az az Orgon, mint a minvé a

föntebb irt játékkal teszik az Orgont személyesitk. O csak

túl vakbuzgóvá lett Tartuffe. által és ennek a hálójában meg-
fogva, helyzetszeren követi el az ostobaságokat és a helyzetek

által lesz nevetségessé, melybl, a mint látjuk, mára negyedik

fölvonásban s az utolsóban csaknem egész drámai ervel

kibontakozik. Tehetné-e ezt egy egészen buta Org^on, a milyent

belle némelyek csinálnak ?



Könny munkája volna Tartuffe-nek ilyen Orgonnal, és

jMoliére nem jellemvigjátékot, hanem ostoba bohózatot irt

volna, szalmával kitömött figurákkal, melyeket gyerekes kép-

telenségekkel ide-oda dobálhatnak a közönség puszta kacag-

tatására.

J^orina eltávozása után Kleant és Orgon kifejtik egymás

> álláspontját Tartuffe-el szemben; Orgon, Kleant ostromára

^' TartufFe ellen, azzal védekezik, hogy másként beszélne ö

is, ha a buzgó embert ugy megismerné, a mint neki

alkalma volt TartuíFe-öt megismerni, mieltt házába fogadta

volna. Orgon igy szól Kleanthoz :

„Sógor szaván a hitlenség megérzik,

^[egmasz]agolta már lelkét a kórság."

Kleant a józíinész és igaz buzgóság fegyverével igyek-

szik Orgont a túlhajtott, álnok- és vakbuzgóságból kiverni,

melybe a ravasz, szenteskedö Tartuflfe sodorta.

Remek beszéddel, mely egyik fénypontja a mnek, kifejti

a valódi buzgóság és hit, áhítatosság m.agasztos elveit ;

elmondjíi, hogy:

„Van álliivö, mint álhs, s valamint nem

Az a valódi hs, ki merre a becsület

Szólítja, nagy zajt s lármát ütve megy

:

Ugy a valódi s jólelk hivk is néni azuk,

Kik lintorgatják arcukat.

Nem látja át, hogy a képmutatás

És buzgalom közt ég-föld a külílinbség

h'.gy értékü-e a j() és fapénz ?

S mint nincs elttem tiszteletreméltóbb

Hs a valódi hivnél s ncmcsb

.S magasztosabb nincs semmi a világon.

Mint a valódi ájtat szent heve,

Ugy nincs elttem semmi undokabb.

Mint e hazug hév kendzött pofája,

S e nyegle gaz nép, e piarci buzgók.

Kiknek csalóka és szentségtör
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K ópmutiitása rút játékot lu

S hiintcllcnül cl vissza a kebel Ic;;-

S/.ontsé}ícsebh s nciui s érzósivcl,

1" faj, kinek legf(">I)b bálványa a/.

Ocsmány önérdek, a buz<jalniat áru

S iizéri cikké aljasilja le

Ms pislojjása s szinlelése árán,

Kang és hitelre vágjyakoz súváron

M faj, mely oly nagy hévvel nyargah'izik

Az égnek utján földi cél felé,

Aliit, könyíirg, kér s kunyorál szüucllen

S papol lemondást e hiu világról.

Mely összetudja ájtatát bneivel

Férkesztni, — — — — — — — —

S/.iluj tlüliében annál vészesebi)

Mirt tiszteletben tartott fegyverekkel

\ív cllenünlc. — — — — — — —

Korunk magasztos és kíivelui méltó

Példányokat tár, sógor ur, elénk, —

Ezek korántsein az erény szájvitézi,

— — Ajtatuk szerény és emberi,

K ebitik nem ismer ármányt s cselszövést

S más gondjuk nincs, mint élni szennytelen.

— — — — — — — — — Ezekhez

Legyünk hasonlók s mint példányokat

(^ket kövessük. ()n Tartufl"e-je, sógor.

Igaz, hogy e rovatba nem való,

< )n jóhiszemmel bámulgatja at, de

l'.n azt hiszem, csak máz vakítja önt."

E,V/A kellene azoknak olvasni és hallq-atni, a kik villámokat

r'- szórnak Moliore ellen és a bnt pártfoírolják, mintha ily

=í bnösök volnának ök is.

) De az Orgont eladóknak szintén ismcrniök kellene

e helyet, hogy helyesebben alakítsanak s ne ferdítsék el

Molíére mtárgyát, a költi esznurnyt, mikor (3rgonb('»l egy /nifa

tökfilkót farag)i(ik. Az sem helyes, a mit Kleant e morális szép



leckéje alatt tesznek az Orgonok, nem tudván, mit csináljanak

a hosszú beszéd alatt, az alkotás, a teremtés erejének hiját

kényelmes semmittevéssel-, mely tárgyiatlan, ugy pótolják,

hogy az asztalon hever könyvek közt lapozgatnak, holott lelki-

állapotbeli mozgással lehetne és kell is belejátszani a dialógba,

mert hiszen a mint Kleant bevégezte, rögtön érezteti Orgon,

hogy bár tudja, miket beszélt, de hiába papolt neki, st illet-

lenül „szolgája" köszöntéssel mintegy elutasítja Kleantot,

A könyvben való lapozgatással ismételi elbbi játékát,

a mit Dorina beszédei alatt — Elmiráról — már elkoptatott.

A helyzet ott is más, itt is más, — tehát a játéknak is

másnak kell lenni.

Amott türelmetlen, hogy Elmiráról sokat, Tartuífe-rl

keveset locsog Dorina.

Emitt már haragra lobbanó, neheztel, hogy Tartuífe-rl

Kleant igy beszél, ily rútul vélekedik és ezért maga-magát

is sértve erezi, azért szól Kleanthoz oly röviden és sérten,

csakúgy odadobva és elutasitólag.

A Kleantot személyesitk is rendesen alanyiasságuk

egész hevével, patetikus indulatoskodással, a levegt össze-

vissza szabdaló gesztusokkal beszélik el e gyönyör leckét.

Kleant higgadt, nyugodt lelkület ember, a helyzet is

ilyen, mikor Orgont kiakarja ábrándítani a Tartuffe íiltal

teremtett helyzetbl, melybe — mint mondja is — jóhiszemüleg

esett Orgon.

A legnagyobb tárgyilagossággal és oly egyszeren kell

ezt eladni, hogy egy pillanatra se vegye észre Orgon, mintha

Kleantot meg a szenvedély és gylölet indítaná a Tartuífe-ök

ellen s nem az utálat, a megvetés. Ezért nincs semmi szava

Orgonnak Kleant beszédére, csupán a neheztelés és az eluta

sitást föltételezhet, röviden odadobott „szolgája" mondás.

Ha Kleant indulatoskodással, gylölköd szenvedélyes

seggel beszélne, akkor Orgon rajtakapva t, azt lobbantaná

szfimére, hogy t meg a gylölet vezeti Ítéletében, mint Kleant

reá mondja, hogy a jóhiszemség és igy Orgon hahotára

fakadhatna Kleant fölött s nem oly durván, oly sérten venne

töl(> blM^SUt.
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'rgon macára maradva a 2 ik fölvonást azzal kezdi, ho.ny

Mariannát, leányát, elöhivja és tudatja vele házassági tervét

TartufFe-el, kit e nász által örökre családjához akar fzni

;

I bár Valérnek ígérte már leányát, kit INIarianna szeret s kit

Elmira, a jó mostoha és az egész család is inkább kedvel,

de a kirl azt tapasztalta Orgon, hogy egy kissé hitetlen és

nem látja templomba sem járni, tehát ezért is visszaveszi szavát,

hogy a szerinte buzgóbb Tartufife-nek adja leányát.

Marianna, nem mint az e szerepet játszók rendesen

pityerg érzelgsséggel, hanem jeliemi crélyel utasitja vissza

atyjának tervét, hogy a gyülölthöz menjen hitvesül, de ez

erélyt Orgon konoksága megtöri s a magára hagyatott leány

az apai hatalom ellenében csak kétségbeesni tud.

A ház jó szelleme, Dorina lép közbe, hogy Mariannának

segitsen és Orgon tervét meghiusitsa.

Az apát annyi gúnynyal és oly éles leckéztetéssel akarja

a TartuíFe-el való násztervéböl kiforgatni, hogy Dorina kimé-

letlen beleszólásaira és örökös kotnyeleskedéseire Orgon dühbe

jön és szabad levegre siet magát kissé lehteni. Dorina e

közbelépést annyi erélyel és oly komolyan cselekszi, hogy

hatása alatt Orgon megzavarodik és tehetetlenné lesz Dori-

náyal szemben.

E jelenetet tehát minden ostoba tréfálkozás nélkül kell

eladni, mert komoly dolgot és igen komolyan tárgyalnak

itt : Marianna megmentését a gylölt házasságból, a mi

egyszersmint a cselekvény megindulása is a mesteri jellemvig-

játékban,- mely mvészi tökélyei, semmi küls, semmi véletlen,

semmi okvetetlenked nyomással, hanem tisztán bens rugók

mozgásával, a lelkiállapotoknak belülrl kifelé való törésével

és nem kivülrl befelé erszakolva, természetszerleg, a

jellembl kifolyólag és önmaguktól cselekvleg, nem pedig

cselekedtetve jönnek a fölszinre. Moliére Tartuflfe-ben is oly

életh embereket vitt a színpadra, a kiknek céljuk és dolguk

van, a kik cselekesznek és nem pedig — csak mókáznak, mint

az olyan Orgonok és Dórinak, a kik a mvészi alkotás helyett,

ezzel nem birván, azt képzelik, hogy csak bábfigurák, kiket

Moliére játszi szeszélybl rángat a közönség mulattatására

és a komoly akcióban legyeket fogdosnak magukon, majd
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Dorinával az utiport takaríttatják le kabátjukról, igy zavarván

és szaggatván meg a mtárgy cselekvési folyamát s a lelki-

állapotok fokozatos folytonosságát, elrehaladását, mely Or
gonnál a tetpont felé emelkedve^ öt a színrl elüzí.

íhetleg ez a mókázás is abból a tévedésbl vette magát
^a német színpadokra s a mieinkre is, hogy a Francaisban

a Képzelt beteg eladásában látták, mikor Toinette szere-

pében Brohan kisassz. Argan-t mintegy rémiszti és csitít-

gatja a légyfogásokkal is, h(>gy ne íngerüljön föl, mert

betegségében ez ártani fog, tehát más tárgyra fordítja a

képzelt beteg figyelmét, a kibl Toinette különben is csak

bolondot csinál.

Nem igy Dorina Oigonból.

Ennek a mókának van helye a Képzelt beteg-ben, nem-

csak mert bohózatos a m, de mert bele is illik a mtárgyba.
Tartuffe-be nem való^ st határozottan merénylet Moliére ellen

és csupán az eladók mvészi szorultságát bizonyítja.

Én ezt 1864-ben nem láttam a Fran9aís-ban efféle móká-

zásokkal eladni, ha talán azóta — a mi hihetetlen — a Kép-
zelt beteg-bi Tartuffe-be is átvitték volna, épp oly hiba

azoktól is, mint más színpadoktól. Egyébaránt a Franrais sem

az ma már, a mi csak 1864-ben is volt,

i^orína, Orgon fölötti gyzelme után, ennek távozásával

még több erélyre serkenti Mariannát az ellentállásban,

ki mint szigorúan és jól nevelt leány, atyja ellen nem bír

tenni, nem kislelküségbl, nem gyávaságból, nem is gyön-

geségbl, mint ezt a pityergs Mariannák csinálják, hanem

erénybl, atyja iránt való köteles és szelid engedelmességbl.

És hogysem atyja ellen vétve Valérhez, kit szívbl sze-

ret, menne nül, inkább a kolostorba akar menekülni Tartuffe

s atyja botor szeszélye ell.

Valér, Kleanttól megtudván a nászhírt, Mariannához

siet metítudní a val(')t. Mariannát nem találván elég ersnek

3)
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atyja ellen a Tartuffe-el való házasság-i terv visszautasítására

nézve, szemrehányást tesz neki, hoi^y nem szereti és szerette

iyfazán. Mariannát ez lángra lobbantja és a fiatal pár félre-

értésbl összetz, a mibl megint a mester kezére valló oly

remek jelenet származik, hogy a helyzet, melybe ez által a

kt»t szeret sziv esik, a legmulatságosabb hangulatba és neve-

tésbe hozza a közönséget — illetve Dorinát, ki szemtanuja e

pásztoriasan naiv zsörtölödésnek, vagyis inkább duzzogásnak.

Dorina józan esze visszatereli a fiatalokat a kizökkent

útból és helyes irányba viszi, midn kibékítvén ket, tervet

kovácsolnak a gylölt nász meghiúsítására, hogy Orgont az

istenadta Tartuffe-jével együtt kijátszák.

E véghetetlenül kedves és ders jelenéssel végzi Moliére

a második fölvonást, mely a mesternek tehnikai- és szceni-

kailag is ügyes, remek kezére vall.

Lépésrl-lépésre halad elre mtárgyában, fokozatosan

megy fölfelé, a legtermészetesebb helyzeteket teremtvén

emberei által, kik folyton cselekedve törnek maguk eltt utat.

Moliére nem tekint se jobbra, se balra, sem vissza egy

pillanatra sem; ersebb, hogysem monológokra is volna szük-

sége eszményét kitárni, világosságba állítani.

Emberei maguk magukat világítják meg cselekvényeik

által.

Nincs szüksége erszakos mellék eszközökre, hogy cél-

ját érje.

Golyóját kiltte és amint ez a nehézkedés törvénye

folytán föltarthatatlanul siet a célba, ugy Tartuffe-je is a

h'lektan törvénye szerint halad a katasztrófa pontjába, a hol

aztán megsemmisül. Isteni er gyarló emberi testben, melyet

nem bírunk eléggé csodálni Shakspere társaságában!

Hogy ily szellemek is halandó porhüvelyben laknak!

Meg kell nyugodnunk a kérlelhetetlen végzetben, hogy

sírjaikon túl is örökké élnek, hogy halhatatlanok és hogy

szellomök az egész müveit emberiséget bevilágítja!
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mü harmadik fölvonásának elején mind mélyebb medert

f vájol az akció. Elmira vállalkozik Mariannát a g-yülölt

^ nászból kimenteni és megpróbálja Tartuffe-öt lebeszélni

I arról ; találkozóra hivja, hogy tanuk nélkül szólhassanak

s hogy Tartuffe nyíltan és szintén tárja föl keblét.

Moliére nagy tapintattal és finom érzékkel a lángoló

Damist a fülkébe bujtatja látatlan tanúnak, a mirl csak

Dorina tud s a miért elég boszus is Damisra, félvén, hogy

hevességével elrontja tervöket, aminthogy csakugyan el is

rontja. Végre, mindjárt a második jelenetben, eláll a már

elkészített él szobor s a bn rút förtelmével ott mozog a

mü becsületes emberei között.

Puszta megjelenésével szó nélkül is elárulja magát,

mindenki ráismer, kacag, tapsol, mindenki azt susogja magá-

ban : ez , itt van a bsz farkas báránybrben ! Itt van az

áhitat kenetével beolajozott pokol embere!

Lakosztályából a közös termen át kifelé halad, senkit

nem látván, végtelen kedélyes és megelégedett nevet piros

pofával — mint Dorina mondja is elbb a második fölvonás

ban — lép föl, de a mint meglátja Dorinát s nincs egyedül,

mint csiga-biga behúzza szarvait és héjába bújva, onnan les-

keldik.

Elbb szolgájának ad szenteskedö utasítást és a mint

Dorina bátran és nyiltan, egész közelében elébe toppan, szent

borzadályal kendt dob takaratlan mellére, megbotránkozás-

sal mondván :

„Takarja el mellét, szemem

Nem állana ki. — Lelket sebz az ily tárgy,

És bnös eszmét idéz benne föl."

Azonban Dorina értesítésére, hogy Elmira néhány szót

akarna váltani vele s ezért tüstént lejön a terembe, — Tar-

tuffe egyszerre csöndesebbé lesz; s mint Dorina mondja:

„— — — — — — — — Megjuhászkodik !"

Elmira egyszer, de Ízléses csipke-otthonkában (és nem cifrál-

kodó, fölpiperézett öltözetben, mint szokták) lép be.

Tartuffe az imádott n közelében egyedül érezvén magát,

mint eddig soha sem, az els pillanatokban meglapul.



Klmira clölf ncgyszcni közf Tarhíjfc )icui szciikskcdü. j'üv.i''ki

vágyait frkozi, mogzaboláz/.a, ösztönének vad lánufjait elfojtja

s a legmelegebb érdekldéssel, de mintegy tetszelgleg is,

lu)gy az imádott n6t megnyerje, íinom modorral, tüntet
gyöngédséggel, óvatosan, kigyó-simasággal közeledik Kltnirá-

lioz és melléje tapad.

Klbb, mikor a szinre lép, látjuk s az cxpozicit')ból

megtudtuk, bogy Tartuffe úgyszólván mindent fölfal Orgon
asztalánál, a borokat is kancsó számra fenékig üriti, mindenben
dúslakodik, mindent magába szí, a paradicsomi élettl még a

füle is belé pirosodott, — kigyói szomja most már Évát, keres,

hogy azt oltogassa vele; jóltevöjének nejére áhítozik, mitsem

tördve azzal, hogy Orgon szivébe s a család becsületébe döfi

viperanyelvét ; megszokta, hogy a legizesebb falat az övé a

háznál s mindenben az els, tehát- a nre nézve is ezt akarja.

Elbb és mindenben" en, csak cn, vallja mértéktelen

('mzésében Tartuffe, s csak azután mások, ha mi marad az

asztal . alá hullott morzsákból. Egész csábitó kecsességgel

kérdi Elmirától : „"Üdülve érzi már magát bajából?" hogy
behizelegje magát a n kegyébe. ,.Xincs gond el(\g az lm

j{)léteért s baját örömmel vettem volna mag'amra !" — foly-

tatja tovább oly kedvesked édeskedéssel, mint ak.-Vrmchik

deli udvaronc.

De Elmira kecseinek, bájainak ily közvetlen közelében

csakhamar elveszti a behízelg gyöngédség- fonalát, s az

egyensúlyból kiesve, ösztöne lángjának vad hevében vakmer
('•s szemtelenné lesz.

Nem elég neki, hogy érzéki vágyában Elmira idomára

ejti kezét, azon ürügyet adván, hogy „öltönyét tapintja, mely

oly puha kelme", hanem Elmira kebelébe is pislogat, dicsér-

vén, hogy mily bámulásra méltó mü a csipke, mely födi s

hogy „nincs a világon párja e remeknek", — s ég vágyátcjl

liajtva, a csipke örve alatt érinteni akarja Elmira kebelét,

Elmira hideg nyugalommal és az égre való figyelmeztetések-

kel ig3'ekszik Tartuffe vakmer hev'ét lehteni, a mit Tartuffe

fí'-lreért és annál inkább ostromolja Elmirát. Most már fej(-t

lilniira hóvállára akarná tenni, igy szólván : ,,— — — az üd\^

bája, mely után szivem vágy és eped, máshol mosolyg

(dém !" — mire Elmira egy ügyes mozdulattal vállát elvon-

ván, patetikus túlozássál, mintegy hideg zuhanyt eresztve rá,



igy felel : „Mert földi tárgy nem vonja érdekeit." „Ó e kebel-

ben nem kösziv dobog!" — válaszol erre hirtelen Tartufife és

féket vesztve, tépve, kitárja utálatos szerelmét, melyei azt véli,

hogy megfoghatja Elmirát is.

Szerelmi nyilatkozásában Elmirát minden széppel és bájjal

fülékiti ; elmondja, hogy az „ég minden bübájt ö reá árasztott",

liogy „nem láthatja öt anélkül, hogy ö benne a mindenhatót

ne csodálja" és hogy „a legszebb kép iránt, melyben magát

másolta, keblét forró szerelmi láng ne kapja meg", végre

hogy „bármi buzgó, de ember is és. látván Elmira égi bájait,

szive meghódol és nem bölcselkedik".

Majd mind erösebben szorongatva, már idt sem hagy

Elmirának szóhoz jutni, a legszemtelenebb hunyorgatások

közt ily szókkal igyekszik öt megejteni:

„Becsületét ne féltse ön velem,

Tlem reúnézt nincs mit tartania,

Az olyan ember érzeménye, mint mi

Szerény, vigyázó s benne a titok,

Mint sirba bizton eltemetve van,

A gond, mivel jó hirnevünk iránt

Viseltetünk, egyszersmind biztositja

Mindenrl a nt, kit szivünk imád,

S érzelmeinket viszonozva, bennünk

Találja botrány nélkül a szerelmet.

És rettegések nélkül a gyönyört."

A fülkében hallgatódzó heves Damis jÖn a szorongatott

és derék mostoha segítségére, s nem birván tovább hallgatni

a szemtelen és gyalázatos szavakat, közbe lép és Tartuffe

galádságát kíméletlenül szemére hányva, az érkez Orgonnak

föltárja

:

„Atyám, — jól megfizették szivcsségcit,

S ez (Tartufle) ur ugyancsak nem marad adósa,

Imént kisült, mily nagy barátja önnek.

Ttibbet se kivan, mint becsületét.

E helyt kapám t, szennyes lángjait

Anyám eltt bevallva arcátlanul."

Már fogva látjuk Tartuffe-öt a csapdában, de Elmira

nyugodt magaviselete, Damis hevessége Orgont kétkedvé
teszi, azt gondolván, hogy neje nem volna oly csöndes és

higgadt s távozásakor nem intené Damist, hogy hallgasson a



dologról, „in(jl)('l m>iii is énlenics a férj nyui^ultnút /.avanii,

mert nem ilyenektl függ- a nöbecsület".

Orgon nagy ámuh'issal kérdezi Tartuffe-öt

„Ó é{,', liij,'yJLk-c fülcniiiLk '•"*

([me, szülna-e igy az az Orgon, a ki els megjelenésekor

I )orina szavaira nejérl oly unott, oly megveten érdek-

telen arcfintorojiat csinál ?)

Az üg'yes gazember, Tartuffe, mindig készen áll magát
kimenteni a bajból, most is egy gyors fordulattal és kancsal

hunyorgással kisiklik a veszélyes helyzetbl ; Orgon eltt a

mindent tr keresztényt játsza, a martirt, a kit bármi váddal

sújtanak is, nem védi magát, ellent sem mond, tagadni sem
tagadja, st imádkozik ellenségeért, a ki Jcövet dob reá, de

áldással, kenettel szentelt kenyeret hajit reá vissza.

Mindent ráhagy, csak rdliagy, a mit Damis mond, st
arcát simogatja és csókolni akarja a dühös fiút, a ki öt piszkos

címekkel árasztja el.

Orgon ez ájtatos, e töredelmes hunyoritásokra egész a

sirásig elérzékenyedik, fiát kizi a házból, kitagadja.

Tartuffe furfangos módon ki is tudja aknázni gyzelmét,
az ölébe hullott helyzetet. Nem elégli, hogy kimenekült a

bajból, tovább megy, többet is akar, — a család ilyetén

üldöztetése miatt egész az ellágyulásig eljátsza Orgon eltt

a szenved embert; szive ugy fáj, ugy elszorult — mondja —
a család gyanusitó áskálódcisaira, melyet szemtelenül még ö

nevez hálátlanságnak s a vizesteritt magáról azokra dobjíi,

hogy „szólni sem tud, beszélni nincs ereje és erezi, hogy meg-

hal belé", s csakugyan ájuldozva a székre esik.

Orgon elkényszeredett nyöszörgéssel, görcsbe csavarodi)

szivszorulással csititja, kéri, engeszteli az imposztor TartufFe-öt,

hogy „jöjjön magához s ne vegye szivére".

De Tartuffe nem tagit, tovább játsza szerepét és kimondja

a végzetes szót, mely Orgont kétségbeejtve bolond vég-le-

tekbe hajtja.

Tartuffe elakarja hagyni Orgon házát, hogy igy kikerüljfí

a család üldözését, gyanusitását.

Egyéb sem kell Orgonnak, s mint mondja : „túl nem
élné azt".



Tartuffe testvéri részvétet játszva, enged Orgonnak s
inkább marad, 'habár ez martiromság lesz is reá nézve; de
mint mondja, Icötelessége, miután Orgon túl nem élné távo-
zását; hanem fölfogadja és Ígéri, hogy a pletykát és gyanút
kikerülve, nejét ezután kerülni fogja és együtt nem látandják
vele soha.

Orgon szive örömre dobban föl „a szent ember" föláldozó
maradására, viszonzásul túl akarván tenni Tartuffe nagylelküs-
ködésén, melyet Orgon vaksága ilyenül fogad, s arra kéri, hogy
csak azért is gyakran, legyen neje mellett, söt a család és
világ boszantására mindig -neje körül lássák.

Egyéb se kell Tartuffe-nek ! Végre azzal koronázza meg
Orgon a maga botorságát, hogy mindezekre még ráadásul
„minden birtokát törvényszerül eg Tartufife-re ruházza", s kéjelgö
gyönyörködéssel szehilélve, még ö kéri, unszolja, hogy Tartuffe
fogadja el ajánlatát, melybe ez nagy szerénykedéssel bele-
nyugodvíi, mint két szent ember és testvér egymás karjaiba
omlanak és összevissza csókolják-falják egymást.

A komikura netovábbja e helyzet, melyei Moliére hatal-
mas vigjátékának harmadik fölvonását végzi, s egyszersmint
a legérdekfeszitöbben tovább fzi és fokozza mtárgyának
cselekvényét.

f3>

fölvonásban, Prielle Cornéliát kivéve és kisebb mérték-
jében Plessy k. a.-t a PVancaisban, nem láttam Elmirát a

I
költ eszményének megfelelöleg személyesíteni.

) Elmira valóságos müszerep, melyet nagy gondolko-
zással, hosszas tanulmányozással kell és lehet boncolni,

föloldani s újra egybeolvasztva, egészében megalkotni.

Nehéz szerep, melyhez nem elég csak a routin, — teremt
l-'-lck, költi ihlet és magasba emelked szárnyalás kell hozzá.

IClmira helyzete Tartuffe szemtelen viselkedése mellett >

ezzel szemben fölötte kényes és az izlés^ a finom, a gyöngéd
lelkület szem])ontjából veszélyesen sikamlós is.

lígy nálánál idsebb és botor szeszélyekben vergd
férj mellett, két nagy gyermek mostohájaként oly házban, a

hol egy szentesked gazember mindent fölforgatott s oly



nag-yanyával sztMiiben, miiil IVtih-I assz., incj^állni i'-s tis/.tán

élni, nagy önmegtagadással, még több szellemi fensöbbséggel

s oly nemes tulajdonokkal lehet csak, mint ezt Moliére Elmi-

rában a ni erények mintapéldányául eszményitette.

Csak egy hííjszál választja el a nehéz helyzetekben, melye-

ket íinom tapintattal, ugyszólva csillogó tartózkodás, teljes

nöi méltóság és férfiúnak is diszére váló nyugalommal, de

sok bens leküzdéssel is a család érdekéére hárit el magáról

és trhetvé tesz, hogy durva Ízléstelenségbe, st a morált

sért illemtelenségbe ne ejtse a tiszta kebl nt, hitest, jó

anyát.

Elmira mintegy zománcozott árnyalásokkal, mely hideg,

veri meg Tartuffe-öt, kinek sem magaviselete, sem szemtelen

beszéde egy csöppet sem érinti ildomát.

Nagy mvésznk egész elszeretettel játszák e különben

szenvedlegesnek tetsz kis szerepet, mely azonban az ily

kezekben a költ eszményeként tényezvé kidomborodik.

Vándorutamon mennyi kellemetlenkedésnek voltam és

vagyok kitéve az Elmiráktól ! A hol az igazgatók kötelesség-

szeren ráosztják a szerepet és így el kell játszaniok, rendesen

neheztel fintorokkal és értelmetlen kihagyásokkal játszák a

szerepet, oly boszankodó modorban, hogy a közönség nem
tudja mire vélni a furcsa játékot.

Az ily szerencsétlenek azt képzelik, hogy a Tartuffe-öt

játszó színészen állanak boszut a nemtetszö szerepért, pedig

csak maguk alatt vágják a fát.

Sokan az eladás napján belé betegedve menekülnek a

szereptl, némelyek meg csak akkor fogadták el a szerepet,

mikor Tartuffe-nek Elmirára vonatkozó eme sorait fölolvas-

tam nekik

:

„Arcúra tündér kellemet varázsolt,

Szemet valcitót, szivet lióditót,

Mióta tündérfényöket ragyogni láttam

Királyn lón kegyed szivemben, — — — —
Mennyei szemeinek igéz hatalma", — — —

tehát hiúságból, tetszvágyból !

Többnyire ilyennek veszik Elmirát; oly kacér nnek
alakítják, kinek jól esik és hizeleg Tartuffe édeskedése

;
(egyik



ilyen Elmira a legyezjével (!) is végig legyintett Tartuffe

arcán, mosolygó ajakkal és szemmel, mintha ezt mondaná : a

hamis !) némelyek meg iszonyodó rángaíódzásokkal, villámokat

cikáztató szemjátékkal, elborzadó meg haragos tekintettel,

sértett mérgelödéssel, félre-félre vont fej- és nyakcsavarinlá-

sokkal, megbotránkozó ah! oh! jaj a szemtelen! ejnye a gya-

lázatos !-féle morogva kiejtett szókkal hallgatják és kisérik

Tartuífe vakmer nyilatkozásait, söt a legyezjükkel körmére

is koppéintanak s minthogy ezt megnevetik, tehát sietnek még
ismételgetni is.

Mindezeket a próbákon nem mutatják, hanem kinos meg-

lepetésére Tartuífe-nek, csak az eladás alatt produkálják, s

ha aztán mondja az ember nekik, hogy mily hibásan cseleked-

tek az efféle játékkal, s hogy a betegesked Elmiránál otthon

mit keresne a legyez a kézben, tüstént azzal válaszolnak,

hogy csak a Tartufife-öt játszó akarna tündökölni, s hogy „ez

a Mol)iár ilyen-olyan összcférJictetlen eniber'^.

Szegények ! Fogalmuk sincsen a mvészeti öncélról

!

Sajnálatra méltó Tartufife-ök, a kiknek ily Elmirákkal

van dolguk

!

Tartuffe egy kedélyes huncut, ki csak mások társasá-

gában képmutató, üzletszeren szenteskedik, mert ez minden

jót hajt a konyhájára. Hogy Tartuffe ilyen és csupa hus-véi'

s nem pusztán csont és br, száraz ember, látjuk Elmirávíil

szemben, a mikor nem képmutató, nem szenteskedö, hímem a

kedélyhurjain enyelg lantos, majd a csupa zsarátnokkal ég
szenvedélyes, érzéki szerelmes, de a ki még ösztöni vad hevé-

ben is oly aljas gazember, hogy a ni erényt épp olybá

veszi, mint Orgon borral tölt kancsóit, melyeket fenékig ürit-

get. Tizenhárom selyemtáblán átszrt gaz lurkó , minden

ügyességgel, szellemmel, éles elmével, gyors fölfogással, pro-

teusi elevenséggel és erélyel kibéllelve, finomul kihegyezve.

Még utolsó pillanatában is, mint a kigyó, ugy kisiklik az

igazság szoritó kapcsából a „Legyen, mint az ur akarja" kene-

tes mondással. Orgonnál oly bolond jóvilágot él, hogy csak-

nem kipukkad bele jóizüsége, kedély i bsége, melyei E Imirá-

hoz intézett következ szavait egyszersmind a legelmésebb

imposztorsággal kiséri :

„ElkapoU iv hóv,

Mert soha sem volt szándékom legkisebb



Fújást okozni, st inki'il)

„( )ll»")ny(.'l tapiiiloiM,

C.>Iy puha kcliui:'' —

J'Jiiiira csipkével diszilett mellére:

„Mily liániuhísra inclli') mii — c csipke!

Csodál teremt a kézipar konmkl)aii,

Mincs a világon párja e remckiRk."

„Ó e kebelben nem kszív dobog."

„Xem lálliatom C)nl a nélkül, liogy

Ouben a mindenhatót ne csodáljam."

„Ah, bármi buzgó, de ember vagyok!

S látván kegyednek égi bájait,

Meghódol a sziv s nem bölcselkedik."

y,De én, hiában, angyal nem vagyok."

„Becsületét ne féltse ön velem.

Tlem reá nézt, nincs mit tartania."

„Meggondolandja, ha magára pillant

:

.V férfi nem vak s teste vére-van."

„Nem bnhdik, ki csendben vétkezik."

Minden sz£ivából kicsillan a kedélybe mártütt vipera-

nyelv.

A németeknél, mint nálunk is kevés kivétellel, TartulTc-üt

ugy adják el, mint Hugó Viktor Claude Frolloja a Xotre-

damei templom harangozójából, melyet Birchpfeiffer Sarolta

regényesen rémületes drámának gyúrt össze.

A mi Claude Frolloban nincsen, azt Tartuffe-ben koldust

alázatossággal könyörgik el végetlen végig. Szánalomra méltó

száraz remetét faragnak belle, a ki, mintha csak gyökerekkel

és varganyákkal élne az erdben és nem tudna egyebet,

mint örökösen égre meregetett szemmel a mellét verdesni.

Nincs egy vonás se arcukon, mely az egyént is mutatná.

Mindig csak a koldust, az alatnizsndst látjuk, a ki még Elmi-

rától is alamizsnaként kéri becsületét, melyhez nem a Moliöri;



szavai illenének, hanem az ilyen játszóé, ajkán e szókkal :

könyörülj rajtam, szánj" meg fengemet

!

Mikor a rajtakapás nagyszer jelenésébén a csapdából

kimenekül és Damis vádjával Orgonnál épp ellenkezt ér el,

a fölhozott vádakra oly gyónó alázatossággal és oly beismer

töredelmességgel, oly alamizsnás bünbánóssággal beszélnek

és színeznek, mintha csak arról volna szó, hogy a bnös cselek-

vényt Orgonnak bevallják, hogy igaz, ámde mentse ki ket
az embferi gyarlóság, melynek ellentállani nem birván, Elmirát

megáhitozák, és igy Orgon zze ki bellük a kisért ördögöt

s adjon bnére abszoluciót, de nem böjttel, hanem csak imád-

sággal, mert Tartuffe nem birna böjtölni.

Pedig épp ennek ellenkezjét akarja és viszi is keresztül

Tartuífe ; Orgont a veszélyes és kényes helyzetben kancsal

fogással ámitja el, ^^}iem oda üt, a hová néz'^.

Ö csak rdJuigyólag mondja Orgonnak :

„Testvérem ugy van ; én gyarló büníis,

Gonosztev, ríit förteleni vagyok.

Oh higyje, mit hall

Oh én korántsem az vagyok, kinek

Gondolnak, engem példás emberül néz

A közitélet, és pedig csalódik.

Mert bennem még csak egy hajszálnyi jó sincs."

Ily kancsal furfanggal szórja vissza Damis szidalmait,

egyszersmind Orgont is megfogván vele, mint a ki legjobban

példás emberül nézte és Ítélte Tartuffe-öt, tehát ha Damisnak

volna igaza, akkor Orgon botorul hitt neki és leginkább,

legelbb is Orgon csalódott volna, amit Orgon semmiképen

nem vállalna magára, mert ö azt hiszi, — a mit Kleantnak

is mond — hogy meggyzdött Tartuffe erényérl, lia tehát

most Damisnak adtla igazat, maga ellen cselekednék.

Oly finom vonásokkal színez itt Tartuffe, hogy minden

szaváníik ellenkez értelme van, ugy „simfel" maga-magára,

hogy a vád éle visszahull Damísra és t sebezi meg.

Az olyan Tartuffe eladók, a kik e jelenetben Damis

vádjaira beísiiicrlcg, bünbdnólag, mcggyónólag — és nem csak

rdhagyólag kaiicsalon — színeznek, alakítanak, eltekintve attól,

hogy a mtárgyon csorbát ütnek, lehetetlenné teszik a mü



folytatását, hátralév fölvonásait ; a nej^yedik fölvonás na]t^y

jelenését pediy, mely a vi.njáték csúcspontja, teljesen értel-

metlenné, fölöslegessé ; mert hiszen akkor, ha már itt oly

meggyónó beismeréssel mea-kulpá/.nak e Tartuffe-ök, miért

bújnék Orgon a negyedik fölvonásban az asztal alá, meggy-
zdni arról, a mit a harmadik fölvonásban magátc'd Tartuffe-tl

iiuir iiicgfudott

IMoliére Tartuffe-jében a mvésznek még inkább, mint

más müvekben, a Prometheus-szikrát kell lángra gyújtani !

VilliDiy kell hozzá és ncin kóc !

negyedik fölvonásban mintegy összetorlódnak a cselek

-

vények ; küzdelem, összeütközés egymiíst követi egyen-

letes fokozattal, kapcsolatosan összefolyt hullámverések-

kel, ugy hogy a mü szinte kiemelkedik a vígjátéki

keretbl az erösebb drámai magaslatba.

Az els jelenésben tüstént Kleant veszi ostrom alá Tar-

tuffe-öt, hogy mint jó keresztény és igaz hiv, látván, mennyi
bajt csinált a háznál, az volna tle jámbor és önzetlen csele-

kedet, ha „szerény férfiúként eltávoznék íi házból".

Tartuffe konok alakoskodásokkal akar Kleant igazságai

alól kibújni, a miket azonban Kleant éles észszel kiforgat és

halomra dönt. Tartuffe az egyenesen gondolkozó s józan Íté-

lettel biró Kleanton nem birván kifogni, a faképnél hagyja

t," mert mint szentesked áhítattal mondja: „szobámba hí

egy buzgó tartozás!" (T. i. a szrcsuhában vezeklés gyanánt

szolgájával korbácsoltatja magát, mint ezt a szinre léptekor

Dorina eltt szolgájának kifelé mondja is, hogy : „a szrcsuhát

és korbácsomat rakd össze Lrinc", — de ezt a korbácsolást

nem látta még senki sem a háznál, külömben ha más nem,

hát ]^orina ezt is emlegetné Tartflfe-röl. Van esze, hogy ezt,

amint ámitva mondja, meg is tegye.)

A fölvonást e röviden bevezet jelenés után a család

jön a terembe Kleantot kérni, hogy vesse közbe magát, mert

még az nap este kell Mariannának jegyet váltani Tartufife-el,

az atya igy határozá, ki utánok sietve s örömtl lelkendezve



lép föl, hogy tervét végrehajthatja és a már kész házassági

szerzdést föl is mutatja.

Marianna szive összeszorul, kétségbeesve borul aiyja

lábaihoz és magasabb drámának is becsére váló jelenetben

oly erélyt fejt ki, mint bármely tömören alkotott jellem.

A szende meggyötrött sziv, a csupa kedves lélek, a

csaknem még iskolás leány, egész férfias bátorsággal és ervel,
inkább lemond t illet örökségérl, le a világról is, igy

esdekelvén atyjához :

„Ke kényszeritsen — — — — —
Hogy a gyülölthöz menjek hitvesül,

Csupán személyemet kimélje meg,

S engedje egy kolostor falai között

Lcsirni földúlt éltemet!"

Orgon kérlelhetetlen, eláltatott vakságában makacsul
ragaszkodik tervéhez, bódult szeszélyéhez, (ez is bizonyitja,

hogy nem olyan figura^ a milyenné némely Orgonok faragják)

nincs irgalom nála, nem ismer más könyörületet, csak a

Tartuffe-ét, hiában minden szó a családtól, nem hallgat rajok,

azt akarja, hogy Tartuífe és Marianna házassága bevégzett

tény legyen.

INIoliére lángszelleme most (3rgon makacs hitetlensége

ellen nagy mvészettel a derék hitvest, Elmirát viszi meglep
ügyes fordulattal a csatatüzbe.

Elmira ráveszi Ürgont, hogy az asztal alatt megbújva,

lássa és hallja buzgó emberét és ismerje meg\

Elmondja, hogy Damis igazat mondott róla, mert szennyes

lángjait ö neki vallotta, s ime, mégis Mariannát akarja nül
venni. Majd lehivatja és ismételteti vele a Damis által meg-
zavart szerelmeskedést. Orgonnak ez szeget üt a fejébe, de

családja eltt ezt titkolni kívánván, ugy tesz, mintha biztos

gyzelmet nyerne csíiládja fölött és mintha inkább Tartuffe

javára rejtznék el.

(Ez is azt bizonyitja, hogy nem tökfilkó ez az Orgon.)

Dorina lehivja a terembe Tartufife-öt, a többiek pedig'

eltávoznak és Orgon az asztal alá búvik.

i'^mira a kényes és merész vállalkozást ily szókkíil

míigyarázza meg Orgonnak, egyszersmind figyelmeztetvén is

öt, hogy miként tegyen :



„>rost vajmi kényes tárgyat peiulitek meg,

Föl ne akadjon rajta scmmikóp.

Bármit szabadjon mondanom, mivel,

Miként Ígértem — meg kell g)'/,nöm önt.

Mert nincs egyéb mód, édelegve birom

E kétszinüt rá, álarcát levetni,

llizelgve szennyes gerjedd minek.

Csak ön miatt s hogy ön megszégycniiljíln,

Szinlelve, hogy viszonzom lángjait.

Ön dolga lesz, hogy bi'nlult szenvedelmét

Midn elégli — rendre utasitsa,

S nejét kiméivé, többnek nem teendi ki,

Mint a mi kell ; kiábránditom önt.

Mindezt önért s ön ugy tesz, mint akarja."

Tartuffe ravasz óvatossággal lép föl a valóban egér- és

macskajátékhoz hasonló jelenetre. Mintha a fülkében érezné

megint Damist.

Elmira ugy tesz, mint Orgonnak elömondotta, szinlelve

játsza a szerelmes nt, s hogy rögtön megfoghassa Tartufife-öt,

szorongó aggodalommal arra kéri, hogy mieltt szólnának,

csukja be a nyitott ajtót.

Tartuffe sietve enged a figyelmeztetésnek, mely az els
pillanatra bizalmat gerjeszt Elmira iránt, ki azután elkezdi

Tartuffe-el a cicajátékot s egerét meg-meglegyintve el-el-

bóditja, majd ismét eleresztvén, újra magához vonja.

Tartufife-öt a fülke zavarja ez édelg játékban és Elmirától

észrevétlen pillanatban á függöny közé hirtelen be is tekint,

ha nincs-e ott valaki, a mirl azután meggyzdve, csak

most közeledik Elmirához, de oly róka-mosolylyal, mintha

Elmira „bájszavai" savanyu szöll és nem — mint mondja —
„szinméz" édes volna.

Épp ezért Elmira szavait kétkedésbe véve, a gyönyört

árasztó szókra igy felel :

„E nyájas igék nem lelnek hitelt,

Mig egy kevés ez áhitott kegyekbl

Nem biztositja' mind, mi mondatott,

Es rendületlen hitté nem teszi

Keblemben önnek drága hajlamát."

Elmira a játékba beill zavarodottsággal Tartuffe-nek min

den ersebb és világosabb nyilatkozására szt^reltui lángj.''tr('>l, —



.-lo

hol a könyvvel; hol ujjaival az asztalon kopogtat és figyel-

mezteti Orgont, a mit Tartuffe félreértve, a nöi ildom szende

pirjának kedves vergdésére magyaráz, s amint Elmira mind

tovább és mélyebben hálózza be Tartuífe-öt, ez a szerint

nyíltabb és vakmerbb is lesz ostromolásában.

Tényeket kivan Elmirától, st már csókolni is akarja és

bsz sóvárral átöleli.

Azt mondja, . csak ily zálogolás után ad hitelt, üdvöt

nyújtó szavainak.

A még eszesebb Elmira annyira fölfokozza Tartuffe

szenvedélyét, hogy ez szédül mámorában sem látva, sem hallva,

reszket öröm és keblet feszit gyönyörrel, mint párjához zárt

madár röpdes a kalitban ; ajakán már elre erezi Elmira

csókját, csaknem fuldokolva a kéjtl siet Elmira karjaiba az

édes zálogért, de ez színlelt megelégedéssel eltávolítja t és

arra figyelmezteti, hogy elbb tekintsen körül, ha nincs-e

férje az ajtónál, mire Tartuffe utolsó kártyáját is kijátszva,

szenvedélyének bódult eszeveszettségében gyzelemittasan

így kacagja ki Orgont :

„Ugyan ne törje rajta a fejét

!

Köztünk maradjon, akként járja .
A mint fütyülnek, képes nagyra lenni

Légyottjainkai s odáig vivém,

Hogy lásson mindent és semmit ne higyjen."

Tartuffe ezt oly csókolni való gazemberséggel, annyi s

oly bkedélyességgel, már-már kipukkadó telijóízüséggel adja,

hogy bámulni lehet azon Tartuffe-ökön, a kik Molíére e remek
alkotását oly sekrestyés-féle száraz, elmosódott alaknak állít-

ják el, a kik a hus-vér embernek csak árnyékát, csak kör-

vonalait mutogatják.

Tartuffe szavai, gúnyos tombolása a férj fölött, Orgont telje-

sen kiábrándítják szent emberérl föltett hitébl. A míg Tar-

tuffe, Elmirának pillanatra engedve, kisiet a folyosóra körül-

tekinteni, Orgon alig tudva kiocsudni elszörnyüködésébl,

elbuvik az asztal alól és ámulatának ily szókkal ad kifejezést

:

„No már ez fertelmes teremtés

!

Eszem megáll, ez ngy kivett sodromból."

A játék megvan nyerve, Elmira a gylölt, utálatos

szereplésbl diadallal száll föl, fényes sugár ragyogja bo

fönséges alakját I



Orcfont mecfmentette s vele az olyannyira mfiggyötört

családot is

!

A liá/. ördöjrét, mikónt lúni^pallosu arkan^-yal, a paradi

csmbl pokolba zte ! Oh fölscjves alkotása a költ<">i szellm-

nek, moly eltt csak leborulhatunk !

TartufFe rohanva fut vissza Elmira ölehísére, kit mci;-

nyucftatva, hog-y sehol senki sincsen,, „üdvtl ittas kebellel"

csókolni akar.

Elmira egy könnyed lépéssel kisiklik a kc^jszomjas örtlög

karjaiból, kinek pokoli lánggal kitör kéngz-lehellete már-

már égeti a nemes föláldozás tiszta, tükörsima homlokát.

A mint Elmira kisiklott, Tartuffe, a megvágyott n
helyett, hevében Orgon karjaiba téved, ki nagy erélyel és

megvet utálattal taszítja vissza a becstelen gazembert.

Végre szemben áll a két „szent ember", a két szeret

„testvér", s az „istenadta" kedves ember le van álarcozva

áldozata eltt, és a föld nem nyilik meg, hogy a bnöst

elnyelje.

Nem, mert Tartuffe sokkal kitanultabb gonosz, hogysem

furfangos ravas;?ságával ne próbálkoznék meg- ismét egy oldal-

kanyarodással kimenekülni a hínárból. Végtelen kedélyes, naiv

ártatlansággal tekintve Orgonra, ámitíkm igy szól

:

„Hát ön hihetné: !..,."

A vakmer szemtelenség' ily netovábbja az elámulás leg-

felsbb fokát idézi el, de egyszersmint oly karajt is, mely

gyilkoló.

Orgon e szavakkal :

„E pillanatban hululjon ki innen !"

kizi Tartuffe öt házából.

A csomó meg van oldv^^, a költi igazságszolgáltatás

kiosztva, a vígjáték bensöleg befejezve. De az erkölcsi elég-

tétel és büntetés nem elég, a gyöngék kedvéért külsleg is

bnhdni kell a bnösnek, mert csak igy válik megnyugtatóvá

a tárgyalt m megoldása, kivált oly színmben, mint Tartuffe,

melyben a vígjátéki és drámai elemek mintegy összeolvadva

vegyülnek egymásba.

Orgonnak botor szeszélyébl, szenvedélyes makacsságá-

ból, jeliemi hibáiból, már a családdal elk()V(^tett dolgokért is,

az égetbb drámai tzben lehet csak és kell is megtisztulnia.



Tartuffe tehát az Orgon által ke.ébe adott fegyverr,hogy a ha.at és mindenét törvényesen neki irta át Orcfon

ZlZZ l
''"; ' "' "^" "''^' tulajdonából HlödLnhanem majd ö szórja ki a pereputtyot, a kik vele igy bánta)- ka apját fejebe csapva, ijeszt fenyegetések közt, f»i,

tlf/el d^rf'
'""^'' ''"''^' fullinkjainak kiöl üget.seivel, diadalmasan távozik.

^

A játék jobb része, melyért Elmira az áldozatot ho/trbensoleg meg van nyerve - Or^^on kiáörd.Msdöau. De .

ned?; rv-T""^ f""""""
' ' "'^'^'^ koldusboton, Tartuff,pedig fölülkerekedve, sátáni gyönyörrel kacag a nyerése',

lolott. -^ " •'

|Lartufife vígjáték eme kardinális fölvonását, illetve utolsó|nagy jeleneset, mely egy Moliére-nek is diszére válik az
^Elrnirák teljesen elrontják, összezavarják, megcsufiíják
szóval nem tudják megjátszani.

Vagy oly közönséges kacér hölgyet csinálnak belle
hogy undorító látni, s a melytl Tartuffe vaskos érzékiségé

IS elfordulna. inkább, nemhogy a veszélyes tüskés mezn tovább
gombászna a sampion után, - vagy oly etye-petyéskedö,
összecsucsorított szájú, szemet lesüt, panaszos hangú pipiskét
akar a libacsapáson baromfit rz kamasz, mikor anyjának
azt mondja, „rám nézett a tyuk'^ - hogy csakugyan bárgyú
volna az a Tartuffe, a ki az ily módon szenvelg Elmirák
szitáján át nem látna.

Prielle Cornelia Moliere lángszelleméhez hasonló alkot,
r^rövel oldja meg e szép jelenet roppant nehezét. Külömbeii
IS okos, kifejez szeme nagy segítségére van, ámde eszének'
zsenije nelkul még sem érhetné célját. Valódi minta-Elmira
t ki után nemcsak méltó haladni, de szerencse, hogy még
láthatják a következk, és szerencsés Tartuffe-ök, a kik vele
játszhatnak I

Hát még az OrgonokI Ezek az asztal alá bújva, az eo-és/
jelenet alatt kikandikálnak, savanyu pofákat vágnak s'oly
elkenyszeredett ábrázatokat, oly röhögtet mozdulatokat csap-
nak, ugy kuporognak, ugy csücsülgetnek. mintha gi'.zsba vol-



nának kötve ; majd ide-oda henteregnek, hogy Tartutte még
vakon is fölfedezné ket. Miért nem prüszszentenek is már,

hisz még csak ezt tapsolnák ám meg igazándiban. Orgon* igy

magára vonja a figyelmet s oly eltérbe tolja magát, hogy e

miatt akár ne is folyna le az Elmira és Tartuffe közt fejld
pompás, szükséges jelenet.

Hja ! a bohóc Orgonok mulattatni, kacagtatni akarnak

csak, mert ez könny és olcsó és nem kerül fáradságba, nem
kell a lélek- és észbl venni, megtalálja s fölszedheti az útszélen,

a kövezeten is. ^la már a komikumban is nem a jellemz

,

hanem a móka a fdolog. Egyik Orgon megtette azt a csepü-

rágáshoz hasonló komédiázást is, hogy elaludt az asztal alatt

és Elmirával költette föl s huzattá ki magát, — és az ilyen

szcéna elidézésére összebeszélt Elmira és Orgon személye-

sitk még genialis fölfogásnak (oh ! oh !) tartották e durva

merényletet, mely korbács alá való csak.

Orgonnak az asztal alatt semmi játékbeli dolga, semmi

mozgása nincsen. Ö szenved és hallgató tanú, még egy lehel-

lettel sem árulja el magát.

^'iLz ötödik fölvonást Orgon kétségbees drámai emóciói

^ vezetik be, melyek mint a tüz az aranyat, teljesen meg-

tisztítják a salaktól. Nemcsak az, hogy mindenét Tartuffe-

nek irta át törvényesen, de még jobban gyötri, hogy a

fölségárulását bizonyitó okmányt is az imposztor kezére

bizta megrizni, melyet Tartuffe most boszuból szintén fölhasz-

nált Orgon megsemmisítésére.

A család rémülettel fut össze a hirre, hogy Orgont Tar-

tuffe bevádolása folytán elfogják s börtönbe zárandják..

Pernell asszony is jön a családdal s a dolgok hallatára

konok hitetlenségében tnegmaradva, még mindig Tartuffe

mellett tör lándzsát s még akkor is int leckéztetéssel mond
ellent a Tartuffe-öt vádoló szavaknak, mikor saját fia eladja,

hogy Tartuffe-öt mint szemtanú rajta kapta, a mint nejét

., megvágyva-' elakarta csábítani.

Pernell asszony még erre is ily hitetlenséggel válaszol :

3
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,,Xem fér a fejembe

Fiam, hogy .ily gazságot szándokolt.

Iiigység üldöz jót s nemest.

Tele beszélték fejedet mesékkel. — —
Ó vajmi g\-akran megtéveszt a külszin,

S hitelt a szemnek, nem jó mindig adni.

Vádolni kell ok nélkül tilos

;

Be kell várnod, hogy bizton Ítélhess."

Ily játszi hullámzással himbálódik át Moliére müvének
drámai helyzeteibl a vígjáték komikumába, egyszersmind

Orgont is megcsapkodván, hogy ,,ö sem hitt másoknak, neki

sem hisznek". Fölséges hasonszenvi orvoslás — büntetés !

Remek rajzolása és mintája a konokul hitetlenked s

örökké leckéztet mamáknak?

E hatalmas komikai pörpatvar alatt jön a förgeteg elö-

postájaként Loyal, a törvényszéki végrehajtó ; valóságos másik

Tartuffe kicsinyben, távolitó perszpektivában és kifogyhatlan

hajlongásokkal, melyeket csupa mézes-mázos hun3'orgásokkal

s kenetes beszéddel kisér.

A földig meghajló alázatossággal a legkellemetlenebb

megbízatást és gorombaságait is vigyorgó mosoly alá rejtve

adja tudtára Orgonnak.

^lérges piruláit cukorba mártva adja be a családnak,

hogy lóduljanak ki a Tartuffe házából, mert ö a gazda és ur

ezután Orgon birtokában, s hogy minden teketóriának elejét

vegye, néhány markos legényt is hozott magával, mint mondja

:

,, csupán Orgon iránt való tiszteletbl, hogy a hurcolkodásban

megsegéljék".

Ezt a kitünleg rajzolt kis szerepet, bár ott van nagy

szabással a tökéletes minta Tartuffe alakjában és bár maga
mondja, hogy 40 év óta van a törvényszék szolgálatában,

tehát legalább is vagy 65 éves ember; — mégis fiatalos hen-

cegnek, kiabáló árvereznek, kerepel cssznek, testmozgá-

saiban örökké oly hadonázónak veszik, mint a széltl himbált

verébijeszt torz-bábok a szöllkben. Loyal nyomában Valér,

a megvetett kér és Marianna sziveválasztottja jön, hogy

Orgont a csapás ell meg"szöktesse.

Rövid búcsúzás után Orgon sietve távozni akar, de Tar-

tuffe a rendörökkel útját állja és gyzelmes fensbbséggel s
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egyszersmind a legnagyobb szivtelenséggel ,a család közé

lépve mondja, hogy : „a fejedelem ncvi'bcn fogoly"'.

Kárörvend szemrehányással tekint. Elmirára, kit a' csa-

láddal együtt mélyen lever az eset.

A rút hálátlanságot szemére lobbantó és arcába éget
szavakra most is a hit és áhitat, meg az isten köpönyegével
takaródzik.

Kegyetlen lélekkel, fagyos szivvel mindenre csak igy felel

:

,.Megcdzve mindent trni a hitért

Szidalmazásuk meg nem illet engem.

A szent kötélynek méltó túlhatalma,

Elfojt szivemben minden hálaérzést

S ha az parancsol : áldozatra vetnék

Szülét, barátot, nt s enmagam !"

így hazudik, igy amit még diadala tetpontján is, játékot

zve istennel, hittel, erkölcscsel, erénynyei — istentelenül és

embertelenül.

De a rendrtisztvisel fölrobbantja lábai alatt a pokol

szikláját, melyre az ördögi Tartuflfe. oly gyzelemittas kéjjel

állott.

A király rendeletébl esik börtönbe és nem Orgon,

kinek a fejedelem megbocsát és visszaadja birtokait is, melyet

Tartuffe álnoksága elkaparitott.

A mü, külsleg is megoldva, befejezdik.

n
(U/ellemz nagyon korunk színészeire, hogy egyik Orgon

j személyesitö — és pedig mondhatom jeles mvész — a

? végs jelenetben még külön tettleges (brutális) elégtételt

vesz Tartuflfe-Ön; ennek a mvésznek nem elég a Moliére

szerint a király által adott elégtétel és büntetés, jobban

akarja tudni és megcsinálni, tehát mikor Orgon ezt mondja

:

„Ugy kell, — . nesze te cselszöv", —

jól hasba is üti Tartuffe-öt

!

Hihetleg a „nesze'^ szó téveszti e mvészt az érzékeny

oldalba bökés ilyetén argumentum ad hominem-féle démon-
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sztrálásába, holott ez a „nesze"'' szó a megoldásra, a jó ered-

ményre vonatkozó gúnyos kifakadás Orgontól.

A nagytekintetü mvésznek aztán annyi a majmolója,

hogy csaknem valamennyi Orgon utánna csinálja az oldalba

bökést, de természetesen még durvábban és már csaknem
meggyomrozva TartufFe-öt.

Az ilyen furcsaságokat a próbákon nem csinálják, hanem
az eladásokon lepik meg ezzel a geniálisnak . nevezett fölfo-

gással (!) a szerencsétlen TartuíFe-öket. Ha már majmolják a

jeles mvészt, legalább ugy tennének, mint a mester, ki csak

markirozza az oldalba bökést s igy a vele játszó TartuíFe

nem fekszi meg utánna, Orgonnak e nagyon is öklös elégtétel

vevését.

remek m e klsö megoldását rendrinek mondják és

V a nagy királyra célzatosan irt apológiának. Ezt nem kell

3 keresni, mert Moliére mtárgya bensöleg már meg van

I oldva Tartuffe kudarcával és Orgon kiábrándulásával.

A küls megoldást az els TartufFe-ben, melyen azután

változtatott, — hihetleg Valérral s nem a király meg a

rendrtiszt kriminális belevegylésével végeztette, kit talán

jobban belevonva a cselekvényekbe, természetesebben hasz-

nálhatott föl Tartuffe kijátszására s a birtok- és egész vagyonnak
visszaszerzésére, szóval : a küls megoldásra.

Sajnos, hogy az emberiség még ma is a fátum, a gond-

viselés s több efféle egyebek mankójába kapaszkodva, nem
bir a keblében, a maga-magában létez istenség érzésére

fölemelkedni, melynek tudatában a lelkiállapotbeli költi

igazságszolgáltatással megelégednék.

Nem ! . . . Az embereknek klsö igazságszolgáltatás kell

a fátum, stb., .vagy a hatalom rendeleti alapján — porkoláb és

baké által!
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