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Richárd problémái
A I I I . Richárd a Madách Színházban

Nem a történelmi személyiség s nem a színpadi hős elé az eseménysor s a saját lelke által
állított problémákról szeretnék beszélni, inkább a darab s a Madách Színház mostani
bemutatója által felvetettekről. Mert mindkettőben van elég.
Miért éppen Richárd?

A I I I . Richárd Shakespeare-nek egyik legtöbbet játszott darabja, a korai művek közül meg
kétségtelenül a legnépszerűbbek közé tartozik - azt hiszem, a királydrámákat együttvéve sem
játszották annyiszor, mint ezt az egyet. (S ezt valószínűleg világviszonylatban is el lehet
mondani; nálunk erre összehasonlítási alap sincs, hiszen a királydrámákból alig játszottak
valaha valamit, míg Richárd alakja a magyar színpadon éppoly otthonos, mint a legnépszerűbb
Shakespeare-alakok: Hamlet, Romeo vagy Othello.) S ebben a darabban vagy ezzel a darabbal
kapcsolatban nem a többé-kevésbé megoldott, de újra meg újra felbukkanó filológiai
problémákat érzem a legizgalmasabbaknak: hogy mivel adósa Shakespeare Morus Tamásnak,
Richárd első életrajzírójának s mivel Marlowe-nak, akinek az ihletését a darab minden vizs-
gálója, a keze nyomát meg számosan közülük felismerni vélik a szövegben; még az alkotáslé-
lektaniakat sem: hogyan pattant ki a korai művek kezdetlegességeiből - melyek csak egy-egy
jelenetben, színben mutatnak a későbbi művekhez fogható erőt, de nem a kompozícióban - egy
éppen kompozíciójában oly erős és erőt sugárzó mű, mint a I I I . Richárd? Az igazi probléma,
azt hiszem, a mű s a közönség viszonyában rejlik: miért éppen Richárd nyűgözi le újra meg
újra, idestova négy évszázada a nézőket, miért nem a fennköltebb és emelkedettebb - s tán
drámailag sem kevésbé sikeresen megoldott - szellemek, mint mondjuk Timon vagy Prospero?

Hiszen az ellenérveket szinte vég nélkül sorjáztathatnánk. Richárd ugyan érthető és szervesen
fejlődött jellem - ha valaki figyelembe veszi a Rózsaháborúról szóló többi Shakespeare-drámát, a
V I . Henrik három részét; s az Erzsébet-kori nézőnek, aki ezeket mintegy folytatásos
regényként láthatta esténként a színpadon (s aki különben is még közvetlenebb kapcsolatban
állott saját közelebbi múltjukkal, mint a mai s kontinentális néző) mindez logikus és egyenes
vonalú fejlődés érthető eredménye volt. De önmagában, úgy ahogy ma és mielőttünk
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a I I I . Richárdban megjelenik, az alak csupa lélektani rejtély: sem dühe, sem kiábrándult ci-
nizmusa, sem vérszomja, sem rokonpusztító szenvedélye nincs kellően indokolva, pusztán
„tételezve" - igaz viszont, hogy ebből a tételből minden logikusan és szervesen következik
tovább. (S itt, zárójelben, hadd tegyem hozzá: anélkül, hogy Shakespeare ezt úgy akarta vol-.

na, vagy éppen elméletileg csak sejtette volna is: a VI. Henrik 2. és 3. részének Richárdja az a
szükségképpeni háttér, mely a színész számára lehetővé teszi a I I I . Richárd főszerepének
átélését, megalkotását; itt a shakespeare-i gyakorlat mintegy példát mutat arra, amit később
Sztanyiszlavszkij mint színészpedagógiai axiómát állít fel, hogy a színésznek pontosan ismernie
kell - vagy magában felépítenie - az alak előtörténetét, ha hitelesen akarja a színpadon a
színpadi alakot ábrázolni. S Richárd hihetetlenségeinek elhitetésébe nyilván évszázadok óta
jelentősen belejátszik, hogy alakítóinak ezt a kulcsot maga az író adta a kezébe.)

Mert - megint elvonatkoztatva a történeti hűség problémáitól s attól is (ami pedig Richárd
tetteinek történeti megítélésébe súlyosan belejátszik), hogy a tizenötödik századvég mit enge-
dett, kívánt, sőt követelt meg egy arisztokratától maga, nemzetsége-címere és rangja védel-
mében - Richárd, ahogy előttünk megjelenik, nem hiába a középkorvég főrangúja: előképe és
soha felül nem múlt modellje a romantikus ritterdrámák gyilkot és mérget szorongató, sötét,
villogó szemű biberach-krampuszainak. Igaz, sokkal több is annál: az író gondoskodott róla,
hogy ne egyetlen tulajdonság verklije legyen az alak; hiszen Richárd intellektuálisan magaso-
dik messze kor- és rangtársai fölé, nemcsak elszánt: intellektuális bűnöző is, aki következetes
szerepjátszásai, gyors és éles elméje, humora és találékonysága következtében tudja a hívek és
csodálók növekvő seregét maga mögé állítani a trón felé törő útján. (S a darab második fele -
ebben megint az írói géniusz ritka tiszta lángú fellobogását láthatni - éppen ennek az intel-
lektuális fölénynek a kritikája: a negyedik felvonástól, a trónra jutástól ugyanazok a képessé-
gek és szenvedélyek, amelyek trónjára segítették, siettetik elveszíteni Richárdot.) S a hatalom-
vágynak is talán világirodalmian egyedülálló szenvedélyes és drámai kritikája: milyen pusztító
erő, míg célját nem éri, s a célt elérve, tehát céltalanná válva milyen önpusztító erővé válik.
Amellett az alak és a külvilághoz való viszonya arra is megtanítja a nézőt - ha ez tán Shakes-
peare-nek nem is jutott, nem is juthatott eszébe -, hogy egy jövőbeli társadalmi fejlődési fok túl
korán jött képviselője; ha kicsit előre, de nagyon hátra is löki a világot, amelyben s amelyre hat:
Richárdban már az abszolút monarchia pozicionális ambíciói dúlnak, a feudális anarchia kellős
közepén; akciója nem a tisztulást segíti, csak az anarchiát növeli.

Hosszan lehetne arról is beszélni, hogyan bukkannak fel Richárdban már a jövendő nagy
Shakespeare-tragédiák motívumai; hogy e szörnyalak az író teremtő fantáziájában egyszerre
őse Macbethnek és Hamletnek, hogy Jagóról ne is beszéljünk; hogy szellemes-csípős dialógus-
csatái még kissé nyersebb, de nem méltatlan előfutárai a vígjátékok elbűvölő nyelveléseinek.
De arról is, hogy ennek az alaknak milyen hosszú és fényes utóélete lesz még az irodalomban.
Nemcsak és nem éppen ott, ahol az előbb megjelöltük: a romantika gótikus borzalom-
divatában, a ritterdrámákban, de ott is, ahol nem sejtenők (s a művek szerzői sem sejtették,
hogy ennek az alaknak mutációit-folytatásait írják): Molière Don Juanjának istentagadó is-
tenhite, a játékért életveszélyes játékokat játszó intellektuális fölénye csakúgy rokonává teszi,
mint Musset Lorenzaccióját (s talán a mi Telekink Petroniusát) a magasabb cél érdekében
hideg fővel vállalt s végül vállalóját is rabul ejtő, megsemmisítő gaztettek sora. De mindez
visszautal bennünket a mű alapkérdéséhez: mi vonzza benne a színészt s a közönséget immár
négy százada? Miért a legelevenebb irodalmi alakok egyike Richárd, s miért ez a szerep az -
Burbage-től Olivier-ig, Lendvay Mártontól Gábor Miklósig -- melyet minden kor jelentős
Shakespeare-színésze nélkülözhetetlennek tart repertoárjában?

Azt hiszem, a kérdésre nincs egyetlen felelet, s éppen ez mutatja a hatásos színmű irodalmi
kiválóságát: minden túlhajtott rémsége, „sematizmusa" ellenére életben tartják nemcsak
bravúr-jelenetei (mint Lady Anna elcsábítása, Hastings elítélése, a Buckinghammel való le-
számolás - s még sorolhatnánk a jeleneteket, melyeknél az érett Shakespeare sem írt jobbat),



hanem elsősorban és mindenek fölött sokrétű értelmezhetősége, új meg új aktualizálásának a
lehetősége. (S hogyan változik a világ, s benne a mű, mi sem mutatja jobban, mint egy sze-
mélyes emlék: az 1955-ös, nemzeti színházi felújításon a polgárok utcai jelenete, Hastings
ébredése, majd különösen az írnok-jelenet a közvetlen, égető aktualitás szorongató érzésével
fogta torkon az egész nézőteret; ma már, szerencsére, ilyen mára-ébresztő jelentése a darab-nak
nincsen. Ha hat - és hat -, elsősorban és kizárólag irodalmi, művészi értékeivel teszi.)

A rendezői felfogás

Ezzel már át is léptünk a mű mai megjelenésébe, a mostani, Madách színházi előadás prob-
lematikájába. A mű elszakadása a közvetlen, az égető aktualitástól egyszerre megkönnyíti és
megnehezíti a rendező dolgát. Megkönnyíti, mert nem kell eleven széndarabokkal úgy játsza-
doznia, mintha az nemis égne - s ami játszik, nemis az ő keze lenne; de meg is nehezíti, mert a
kor nem kínálja a darabhoz a közönség biztosított figyelmét, azt neki kel] megtalálnia, ki-
vívnia. Amellett Vámos László dolgát az is könnyítette és nehezítette egyszerre, hogy jelentős
rendezési tradícióra támaszkodhatott - vagy kellett vele szembenéznie: százhuszonöt év alatt,
amióta Richárd szavai magyarul színpadról visszhangzanak, olyan elődei voltak, mint Szigli-
geti Ede, Molnár György, Hevesi Sándor és Nádasdy Kálmán.

A rendezői munkának két - szorosan összefüggő, mégis jól megkülönböztethető - része van:
a szcenikai és a mű-értelmezői. Tudjuk, hogy sokáig a rendező munkája csak az előbbire
korlátozódott; tán egy százada sincs, hogy az utóbbiból részt kér, s fél százada sincs, hogy a
színpad minden mozzanatán uralkodó karmesterré lett.

Vámos László felfogása a darab rendezésében világos: az alak s a mű gondolati-intellektuális
tartalmára helyezte a hangsúlyt, a történeti és pszichológiai értelmezést - ha nem is ki-
küszöbölve, de a háttérbe tolva. (Nyilván ennek tudható be, hogy a menthetetlenül szükséges
húzások áldozatául éppen dramaturgiailag talán nem, de történetileg fontos passzusok estek,
mint pl. a III. 5. szín jelentős része.) Ennek szolgálatában áll a szellemesen variálható, hol az
egész hátteret elfoglaló, hol a játékteret célszerűen tagoló, sokszorosan áttört színfal (Jánosa
Lajos szellemes munkája, melynek értékéből csak az von le szememben egy kicsit, hogy túl
közvetlenül emlékeztetett az Öld Vic 1963-as Szeget szeggel színpadmegoldására), mely jól
keretez, de nem vonja különösebben magára a figyelmet; s a kort jelző, de sem túlzott aprólé-
kosságba, sem különösebb dekorativitásba nem vesző jelmezek (Köpeczi Bócz István mun-
kája). De sajnos mintha Vámos felfogásában az intellektualitás tempóveszteséget követelne:
szükségtelenül és érthetetlenül lelassította az egész előadást. Ez olyan jelenetekben a legfel-
tűnőbb, mint Lady Anna elcsábítása, Clarence meggyilkolása vagy - mindenek fölött - Margit
királyné „áriája", amely alatt teljesen megmerevíti az egész színpadképet. Ezzel szem-ben
számos mozzanatra hivatkozhatunk, amelyeket a rendező kitűnően megoldott - hogy csak a két
legveszélyesebbet említsem, melyekben Vámos remekel: a kísértet-jelenetet és a bosworthi
csata képét -, de ezek sem tudják eloszlatni azt a benyomást, amelyet az egész előadás lehel:
intellektuálisan magas fokú, de - vagy éppen ezért - hidegebb, távolságtartóbb s ezért lassabb a
kelleténél.

Gábor Miklós Richárdja és a régebbiek emlékei

A rendező s a főszereplő nyilván együtt alakította ki a mű koncepcióját - ezért magától ér-
tetődő, hogy Gábor Miklós Richárdja sem megy ennek ellenébe, hanem ezt a jelentést és be-
nyomást hordozza. Gábornak is hatalmas hagyománnyal kellett megküzdenie: Lendvay Márton,
Egressy Gábor, Tóth József, Ódry Árpád, Törzs Jenő, Major Tamás után vállalta e szerepet, s
ezek közül legalábbis az utolsó három (s amellett Laurence Olivier film-alakítása) személyes
élménye is lehetett. Mi sem dicséri jobban, mint hogy ezek után mert és tudott ön-álló alakítást,
szerepfelfogást nyújtani. Gábor Richárdja intellektuális játékos, az, akinek nyitó-monológjában
bemutatja magát: Ódry trónra termett fenségével, Törzs gyötrött, túl-



kompenzáló szerepfelfogásával, Major démoni ördöngősségével szemben hidegen számító s a
kockáztatásban legfőbb élvezetét lelő póker-játékos, aki a játék maga-állította szabályain veszít
rajta: a döntő pillanatban egy nem is nagyon okos ember túljár az eszén. Ennek a fel-fogásnak
rendkívüli erénye, hogy - Gábor nagyszerű dikciójától segítve - a szerep minden gondolati
rezdülése plasztikusan kirajzolódik a néző előtt; de egy nagy hátránya van, hogy az alaknak
nincs meg emellett a démoni sugárzása. Ez pedig Richárd útjának megértéséhez majdnem
nélkülözhetetlen: nemcsak Lady Anna magatartása hihetetlen, ha pusztán a hideg csillogású
értelemmel találkozik, de a jelenet későbbi replikája: Erzsébet királyné habozása sem fogható
fel enélkül, arról nem is beszélve, hogyha nem valami szuggesztív nagysággal, hanem csak egy
intelligens, de rajtuk is gúnyolódó komédiással találkoznak, akkor a polgároknak a normális
mértéken túl ostobáknak kell lenniük, hogy a királyválasztási jelenetben át ne lássanak a szitán.

A darabnak külön dramaturgiai problémája, hogy Richárdnak nincs ellenlábasa: Richmond
csak a deus ex machina szerepét ölti be. Egyes kommentátorok szerint az igazi ellenlábas
Margit királyné; ez azonban csak retorikai, nem dramaturgiai megoldást nyújt. S ez egyben
rámutat Margit szerepének nagy nehézségére: kétszer lép színre, mindkétszer elmondja átkait, s
aztán elvonul; az eseménysorba - legalábbis az Erzsébet-kori néző felfogása szerint - átkaival
ugyan döntően beavatkozik, de a mű cselekményétől teljesen idegen marad. Psota Irén
ösztönös tehetségét dicséri, hogy e szerepben - mely éppen nehézségei folytán annyira csábít a
túlfeszítésre, a színfalhasogatásra - mértéket tudott tartani; benső izzással, fojtott feszültséggel
tudta az alak szenvedélyét és gyűlöletét feltölteni, nem hanghatásokra tört; éppen ezért aztán
amikor s ahol kitör, valóban megrázó hatást ér el.

A többi női szerep talán aktívabb a darabban, de Margiténál lényegesen hálátlanabb: a szí-
nészek dicséretére szóljon, hogy ezt alig-alig hagyják észrevenni. Kiss Manyi (York hercegné)
néhány szavas szerepéből az anya-érzés megrázó miniatűr-képét adta; Tolnay Klári (Erzsébet)
a tiszta és egyszerű lélek szédületét a boszorkánytáncban; Vass Éva (Anna) a nagyszerű
szavakkal találkozó jámbor együgyűség megejtő képét.

A férfi jellemszerepek közül a legemlékezetesebb valószínűleg Mensáros László Clarence-e
marad: eszköztelen egyszerűséggel és bensőséggel tudja megszólaltatni életszeretetét, szo-
rongását, bűnbánatát. De vele egy sorban kell említeni Körmendi János Hastingsét: az életen
vidáman átlábaló s együgyűségében saját vesztébe rohanó arisztokratának a portréját Fouquet
sem találhatta volna el különbül. Márkus László Buckinghamje mintha a szerepet nem élné,
hanem magyarázná, s ezért egy árnyalattal színtelenebb a kelleténél.
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