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„Shakespeare olyan, mint a világ vagy az
élet. Minden kor megtalálja benne azt,
amit keres és amit látni akar benne. A
XX. század derekán élő olvasó a saját
tapasztalatain keresztül olvassa a III.
Richárdot, vagy nézi színpadi előadását.
Nem olvashatja másképp, és nem néz-heti
másképp. Es ezért nem ijeszti meg - vagy
jobban mondva nem lepi meg - a
shakespeare-i világ kegyetlensége. Sokkal
nyugodtabban nézi a hatalomért vívott
harcot meg azt, hogy miképpen nyírják ki
egymást kölcsönösen a hősök, mint a
XIX. századbeli nézők és kritikusok
számos nemzedéke."

Igaza van Jan Kottnak: a Shakespeare
ábrázolta hatalmi téboly működését a
századvég lakójaként nem nézhetjük más-
hogy, mint tapasztalatainkon keresztül.
De hát miről vannak, miről lehetnek ta-
pasztalataink, „történelmi korok" után
születetteknek? Koronás fők bukásáról,
polgárok nyüszítő félelméről, gyilkosok
cinikus egykedvűségéről? Vagy előre meg-
szerkesztett vádiratokról, konstruált pe-
rekről? Lehetnek-e tapasztalataink a Nagy
Mechanizmus működéséről, avagy a meg-
tapasztalt struktúrák átörökítettek-e vala-
mit a shakespeare-i logikából?

E gondolatokkal birkózva néztem a
legújabb III. Richárd-interpretációt Szol-
nokon, annál inkább, mivel a rendező,
Fodor Tamás előzetesen úgy nyilatkozott,
hogy a Richárdok köztünk élnek, „de nem
tudjuk felismerni őket, ha eltaszítjuk
magunktól és azt mondjuk: ezek nem
emberek". Engedjük hát közel magunkhoz
a zsarnokokat, lássuk, milyenek
valójában.

Az előadásban legelőbb Antal Csaba
súlyos, monumentális és mozdíthatatlan
díszlete tűnik szembe: vashálókkal sze-
gélyezett, egymást keresztező, kopott
vaslépcsők futnak föl s le a színpadnyílás
teljes magasságában, csapóajtó nyílik a
föld alá, a lépcsők tetejéről magas vár-
fokokra juthatnak a szereplők. A labirin-
tus horizontálisan és vertikálisan is ki-
tölti a teret, s ezáltal meghatározza a játék
szcenikai képét: a játékosok olykor szinte
elvesznek benne, s úgy rohangál-nak
keresztül-kasul a döngő bádogépít-
ményen, mint labirintusban eltévedt kí-

sérleti állatok. Minden rozsdától barnál-
lik, a lépcsők, korlátok, a színpad előte-
rébe cipelt vaskos vasszékek, az ural-
kodó egyszerű koronája (szintén vasle-
mezekből összeillesztve). A földön vas-
tag por, sár, földcsomók; a földre esett
szereplők dekoratív palástja alaposan
beszennyeződik. Antal Csaba díszlete
részint funkcionális, részint metaforikus
jelentésű: a mozdulatlan szerkezet magá-
ba olvasztja a Tower komor építményét,
a tróntermet, a londoni utcát s a börtön
bejáratát. A lépcső mint motívum szer-
ves része a darabnak, mert hiszen Gloster
fokról fokra jut el a trón közelébe s a
trónra, és vetélytársai fokozatosan jut-
nak el a végső pusztulás stádiumába; itt
mégis inkább a hatalmi játék labirintus-
jellege válik hangsúlyossá általa, s ebből a
labirintusból mindenkinek egyaránt meg
kell találnia a kivezető utat, ha egyáltalán
élni akar.

Azért időztem hosszasan a díszletnél,
mert nemcsak az előadás vizuális képét
határozza meg alapvetően, hanem a pro-
dukció szellemi intencióit is közvetíti a
nézőnek. Ez a shakespeare-i univerzum
ugyanis elsősorban börtön, elnyomónak
és elnyomottnak, amelyben az elkorhadt,
de még mindig stabil struktúra uralkodik
a szereplők fölött. Nem Richárd moz-
gatja az eseményeket, ő csak beteljesíti a
Nagy Mechanizmus működését, s ha tör-
ténelmi hivatását betöltötte, futószalagon
kerül sírba a többi áldozat mellé, s
futószalagon érkezik az új uralkodó, aki
feltehetőleg szintén zsarnok lesz.

Fodor darabértelmezése szerint Ri-
chárd ugyan központi figura a hatalmi
manipulációk megszervezésében (mert
hiszen életének egyedüli célja, értelme,
magányának föloldója a hatalom
megszerzése és birtoklása), ám ő is
elsősorban az egykedvűnek tűnő
rendszer, a Nagy Mechanizmus
fogaskereke, akit aztán ez a struktúra
ugyanúgy felőröl, mint az ő áldo-

zatait. A figurák hierarchikus alá- és
fölérendeltségi viszonyai helyébe -
legalábbis a rendező szándéka szerint - e
játékban a mellérendeltség lép; a
háttérepizódok jelentősége megnő, s a sok
apró, elhanyagol-ható részletből áll össze
a hatalmi, uralmi mechanizmus valódi
működése.

Gloster darabindító nagymonológja
számtalan értelmezési lehetőséget kínál
a színpadra állításra vállalkozóknak. A
legdöntőbb értelmezési pont, megítélé-
sem szerint, a herceg tetteinek motivá-
ciója. A púpos gnóm testi fogyatékossága
ugyan magyarázhatja Gloster megvetését
a „kor hiú gyönyörét" és a „fuvolázó
békekort" illetően, ám az indítékok sorá-
ból nem hagyható ki a figura összetett,
ambivalens személyisége sem: „nem ját-
szani születtem", mondja Gloster, és
mindvégig játszik; „önmagamat sem isme-
rem", vallja be önmagának, s mindvégig
briliáns logikával elemzi tetteit s azok
következményeit. A negatív motivációk
mellett nem elhanyagolható körülmény
az sem, hogy Gloster egy korábbi, harcos
korszak eszményét állítja szembe a „nyo-
morékká tett nemes sziget" fuvolázó
békekorával: tetteinek indítéka ennyi-
ben nem individuális, hanem társadalmi.

Fodor rendezése nyitóképében csak
nagyon haloványan emlékeztet rá, hogy
Gloster a hedonista élvezetekbe elme-
rülő kor reakciójaként dönt a gazember-
ség mellett, s lesz pszichopata zsarnokká
a játék folyamán. Nincs fuvolázó béke-
kor, szinte az első perctől kezdve a „bűn
bűnt követ" monoton logikája mozgatja
a színjátékot. Amelynek ekképpen a ha-
talmi mechanizmus voluntarizmusát s
irracionálissá váló elfajulását kellene be-
mutatnia.

A szolnoki előadásból azonban - min-
den részletének kidolgozottsága ellenére -
hiányzik a dráma egységes víziója, azaz
pontosan annak a folyamatnak a sajátos
láttatása és érzékletessé tétele, amelyből
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fölismerhetővé válna, hogy a shakes-
peare-i világ működése a reneszánsz
szülte történeti jelenség avagy XX. szá-
zadi véres valóság. Fodor úgy értelmezte
a drámát, s úgy vezérelte a játékot, hogy
igazából nem tette ki rendezői hangsú-
lyait (vagy legalábbis azok nem lettek
láthatóvá az előadásban), sem Richárd
figurájának bemutatásában, sem a kifej-
lődő folyamatok rajzában, sem a fősze-
replő és környezete viszonyának kijelö-
lésében. Előre kell bocsátanom, nem
valamiféle „extra", világmegváltó kon-
cepció vagy „üzenet" meglétét hiányo-
lom a produkcióból, csupán a konzek-
vens darabértelmezést, ami persze arra is
választ adhatna, hogy az alkotók miért
nyúltak éppen most Shakespeare eme
drámájához. Paradox módon annál in-
kább szembeötlő és elgondolkodtató a
drámaegész értelmezésének erőtlensége,
mivel a játék számos szituációja
aprólékosan és leleményesen kidolgozott,
s egyes szereplők viszonyrendszere is
pontosan felrajzolt az előadásban.

Ez az értelmezésbeli tétovaság nyom-ja
rá bélyegét a színészek játékára is:
vezérlő eszme híján a játékosok teszik a
dolgukat, ki-ki a szerepe kínálta lehető-
ség s képessége-tehetsége szerint. Vég-
eredményben nem rajtuk múlik, hogy ez
a legújabb III. Richárd nem kínál szel-
lemi izgalmat a nézőnek.

A címszereplő Kézdy György már
Gloster híres-nevezetes nyitómonológ-
jában is elárulja bizonytalanságát: mint
költői textust jeleníti meg a herceg val-
lomását - tagoltan, meditatív intonáció-
val -, ám összességében mégiscsak reto-
rikusan. Richárdjából, az első pillanatok-
ban úgy tűnik fel, hiányzik a drámai fe-
szültség, az aljas kétszínűség cinizmusa s
a morálisan érzéketlenné lett politikus
félelmetessége. Shakespeare Richárdja
nagyformátumú gazember, s épp azáltal
nőhet környezete fölé, hogy elszántabban
tör a trónra, mint a többiek, hatalom-
vágya irracionális szenvedéllyé tágul, s

kegyetlenebbül tud cinikus lenni min-
denkinél. Diabolikus figura, persze nem
romantikus értelemben. Kézdy Richárdja
legfeljebb nagyratörő és meditatív sze-
mélyiség. Lényege szerint nehezen tud
felnőni a szerep megkívánta formátum-
hoz - Kézdy ezt a szerepkonfliktust
játssza el. Szólhatna persze erről is az
előadás; nem szól, s erről nem Kézdy
tehet. Ugyanakkor kitűnően kelti életre a
figura szüntelen színlelését, gyilkos sze-
repjátszását, testi deformáltságából szár-
mazó meghasonlottságát. Kézdy Ri-
chárdja mindvégig rózsafüzért visel épen
maradt kezére csavarva, mintha csak a
polgárok s a Lord Mayor előtt álszentes-
kedő zsarnok személyiségét terjesztené
ki végig a figura átalakulása során. Egy-
szer aztán odavágja (pontosabban a hor-
dóba hajítja) a kegyeleti tárgyat, egy pil-
lanatra felmutatván igazi indulatát.

Csatlósa és trónra segítője, Buckin-
gham (Helyey László) számító ravasz-
ságban már-már túltesz Richárdon. Ügye-
sen és meggyőzően játssza el, hogy a
zsarnok igazi hívéül szegődött, pedig ő is
csak részesedni akar a haszonból, a ha-
talomból, s a lelke mélyén megveti és
gyűlöli Richárdot.

Az előadás legerőteljesebb figurái a
számos hatalomváltást elszenvedni kény-
szerülő, nyomorúságba taszított, kisem-
mizett királyasszonyok. Az öreg York
hercegné, Gloster anyja (Koós Olga)
nemcsak Richárd rémtetteibe rokkant
bele, hanem fia elveszítésébe is: úgy
száll Glosterre átka, hogy közben tudjuk,
ez neki is mérhetetlen fájdalmat okoz.
Elcsigázott, kemény asszony, aggkorá-
ban is erős tartással, parancsoló tekin-
téllyel: Koós Olga York hercegnéje egy-
aránt kitűnően érzékelteti az asszony
uralkodói keménységét, erkölcsi tánto-
ríthatatlanságát és anyai fájdalmát. Er-
zsébet királyné (Bajcsay Mária) a hata-
lomból kiszorult ember veszteségét és
félelmét jeleníti meg erőteljesen, ahogy
távozik a fényből, úgy nő meg benne a

félelem, s döbben rá végzetes kiszolgál-
tatottságára, védtelenségére Richárddal
szemben. Lady Anna híres asszonykérési
jelenetében Sztárek Andrea kitartóan tűri
s veri vissza a gyilkos Richárd szerelmi
rohamait, s izzó gyűlölettel utasítja el az
udvarlást - ám a figura lelki
megingásának bemutatásával adós marad:
azzal az összetett pszichológiai folya-
mattal, amint Richárd megnyeri szívét.
Meszléry Judit Margit királynéja kegyet-
lenül vádló és bosszúálló asszony: átkai
megfoganván gyilkos kárörömmel szem-
léli a hatalom felbomlásának folyamatát.
Kátay Endre Lord Hastingse naiv és
hiszékeny, a csapdát elhárítani nem tudó
robusztus figura, Szerémi Zoltán Rich-
mondja mintha csak erkölcsi megújulást
is hozó új uralkodó lehetne: úgy hirdet
békét, hogy nem derül ki belőle az új-
donsült király demagógiája. A népes sze-
replőgárdából két gyilkosnak van még
egyénített arca, Mucsi Zoltán gyilkosa az
erkölcsi megtorpanást követően is szak-
szerű mesterember tud maradni Clarence
(Czibulás Péter játssza) megölésekor, Mertz
Tibor Tyrellje pedig lefojtott szavú, aljas
ösztönű, mindenre elszánt pribék.

Németh Ilona díszes szőnyegmintáza-
tot variáló drága nemesi ruhái arról valla-
nak, hogy viselőik lényegében azonos tár-
sadalmi és erkölcsi alapállású figurák: egy
és ugyanazon udvar tagjai birkóznak itt
egymással a hatalomért. Kamondy Agnes
erőteljes hangeffektusokkal, zörejekkel,
dobok, trombiták harsogásával teremtette
meg a véres összecsapások akusztikai hát-
terét. Az előadás ezen túlmenően is bátran
él a hatáskeltés eszközeivel: recsegnek,
döngenek a súlyos vaslépcsők-vastraver-
zek, a királlyá koronázott Richárd magas
(és igazi) lóról nyilváníthatja ki uralkodói
akaratát, Richmond hatalomátvétele alatt,
a véres háború forgatagában a színpadot s a
nézőtér jelentős részét gomolygó fehér
füstfelhő borítja. A megkapó részletek s
szuggesztív pillanatok sem kárpótolhatnak
azonban a világkép erőtlenségéért: ezt a
III. Richárdot az évad egyik csalódása-
ként őrzi majd (egy ideig) az emlékezet.
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