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ő is, amit a másik tervez vele -, de tudomásul
veszi, hogy ebben az alkuban alulmaradt. Hirtling
ebben a hosszú és majdnem teljesen néma jele-
netben remekül áll és hallgat, hogy aztán harmo-
nikusan, szinte magától értetődően találjon
vissza korábbi önmagához, Shylock kikeresztel-
kedését követelvén. Katarzisról szó sincs - oda-
fent a színpadon.

Es aki az egészet vezényli, szigorú karmester-
ként erős kézzel szabja a tempót, adagolja a
fordulatokat: egy olyan Portia, akinek a hírét-
nyomát sem láttuk korábban (hacsak éppen ab-
ból nem sejthettük közvetve, hogy Portiának mi-
lyen semmilyen, milyen sietős jelenlétet és játé-
kot adományoz Hernádi Judit, mintha túl akarna
lenni mindenen, férjhez menésen, ládikán, csak
hogy végre bíró lehessen ennek a két embernek
a tárgyalásán). Mert itt aztán Hernádi mindvégig
magabiztosan tartja kezében a jelenetet, elébe

Megint tévedtem. Azt hittem, ha több III.
Richárd-előadást megnézek, választ kapok arra,
hogy mi a mondanivalója a mai színháznak erről
a démonikus figuráról, illetve hogy a mai viszonyok
közt mit érzékeltet az alakja köré szövődött
mítosz. Ehelyett azonban ismét csak arról
bizonyosodhattam meg, hogy hányféle változatban
keresi a maga érvényességét, hitelét,
hatásosságát a mai magyar színjátszás.
Következzen egy elemzés és két „villanás" a
legújabb I l l . Richárdokról.

Lánc és lepel

A Budapesti Kamaraszínházban Shakespeare-
előadás látható a Ruszt-színház jól ismert jelleg-
zetességeivel. Ez a bemutató valóban a hatalom
mechanizmusairól beszél - ahogy ezt a Shakes-
peare-kánon tanítja -, bár Ruszt színrevitele ta-
gadja a politika jelentőségét. Dühödt, kiszámít-
ható rituálé zajlik, szenvtelen színjáték, mely -
végkicsengésében - minden színrelépőt je-
lentéktelen komédiásnak láttat. Ez az előadás
lefelé stilizál: nincsenek nagy formátumú egyé-
niségek, nyoma sincs előkelőségnek, mintha
nem is királyi családok véres drámáját, hanem

megy kollégái kiemelt színészi pillanatainak, és
utólag is megerősíti őket. Tartalmilag pedig fo-
kozatokat épít: előbb értelmez, aztán irgalmat
kér, legvégül pedig - ha nem is az igazságot,
mert az itt nincs jelen - az életet érvényesíti. A
szó szoros értelmében Antonióét, a szó átvitt
értelmében Shylocké árán.

A tárgyalási jelenetet követő darabzárás, az
ötödik felvonás ismét gyengébb, mi több, feltű-
nően erőtlen. Gyors dramaturgiai lezárása a me-
sének, magyarázatok nélkül.

A velencei kalmárt az én nemzedékem
magyar előadásban nagyon kevésszer látta. Jó
előadásban eddig egyszer sem. De Szolnokon
Schwajda György rendezésében volt egy
negyedik felvonás, amelyből meg lehetett tudni -
ha úgy nézte az ember, ahogyan lehetett: lélegzet-
visszafojtva-, hogy „mert megoszlik, mint az egy-
élet az egy igazság maga is".

hentesek és bugyuta szatócsok, piaci kofák és
lumpenértelmiségiek veszekedését látnánk. A
démoni erők uralta tragédia helyébe groteszk
játék lép, melyet a színház ellentmondásos ter-
mészetére utaló ironikus jelzések egészítenek ki.
Mindez Ruszt Shakespeare-hez való ellent-
mondásos viszonyára is utal: a darab interpretá-
lására törekszik, nem apropónak tekinti a szöve-
get, tiszteletben tartja sajátosságait, szerkezetét,
közlésmódját, de végső célja mégis a szuverén
rendezői értelmezés, és a darab színrevitelében
a maga aktuális valóságértelmezésének ki-
fejtésére lát lehetőséget.

A Shakespeare-játszásnak - így a királydrá-
mák előadásának is - két alapproblémája van. Új
Ill. Richárd-rendezésében Ruszt az egyiket meg-
oldatlanul hagyja, a másikra megoldást keres.

Az egyik probléma a témából, irodalmi feldol-
gozásának módjából adódik. Arról van szó, hogy
vajon mennyire képes egy mai néző a királydrá-
mába rejtett háttér-információkat befogadni.
Nem gabalyodik-e bele (hacsak nem készül fel
előre az előadásra) a cselszövések krónikájának
bonyolult rokoni, szövetségesi kapcsolataiba? A
I l l . Richárd tele van a történet (darabon kívüli)
előzményeire való utalásokkal, amelyek nagy-
részt meghatározzák a szereplők darabbeli visel-
kedését. Számos jelenet épül arra a feszültségre,

hogy az alakok cselekedetei ellentmondásba ke-
rülnek családi (szövetségesi) viszonyaikkal.
Mindez-afféle előfeltételezésként-a szövegben
kifejtetlenül marad. De elvárhatjuk-e egy mai
nézőtől, hogy előre ismerje a rózsák háborújának
genealógiáját? Feltételezhetjük-e, hogy olyan is-
meretei vannak, amelyekkel még a korabeli kö-
zönségnek is csak műveltebb rétegei rendelkez-
hettek?

A Budapesti Kamaraszínház előadása ugyan-
azzal a gesztussal, amellyel lényegtelennek
minősíti, fel is erősíti ezt a problémát. Ruszt nem a
múlt időt (és a szövevényes történelmi krónikát)
rekonstruálja, hanem a történet aktuális rétegeit
emeli ki. Ehhez képest azonban túlságosan is
fontosak maradnak a históriai utalások, anélkül
azonban, hogy az előadás valóban beavatna a
darab (történelmi) világába. A történeti moti-
vációk működtetik ugyan a cselekményt, de ki-
fejtetlenségük okán csak a következményeik - s
épp ezért jelentéseik - válnak igazán fontossá.
Meghatározó jelentőségűek például Margit (Egri
Márta) átkai (hangsúlyosak az előadásban azok
a pillanatok, amikor a halállal szembetalálkozó
szereplők visszautalnak ezekre a jósigékre), de
az apró utalásokból alig derül ki, hogy ki is ez az
átkozódó szereplő, miből is fakad világrontó dü-
he. A tablók, képek, akciók - az előadás színházi
formájának alapelemei - nem árulnak el róla
semmit. Pedig már az indítóképben is ott áll
középen, az oszlop egyik oldalán a szürke hajú,
fásult tekintetű Margit. De az oszlop túloldalán
álló fekete ruhás asszonyról is csak a lankadatlan
figyelmű néző tudja meg, hogy ő York hercegné,
Richárd anyja (Egri Kati). Szövegutalásokból
fény derül ugyan kilétére, a képek, tablók azon-
ban nem segítenek személyének, szerepének
azonosításában.

Ruszt tablói, képei ugyanis, bár magyarázó
szándékúnak tűnnek, inkább metaforikus jel-
legűnek bizonyulnak. Erre utal az a beállítás is,
amikor együtt látjuk a négy női szereplőt: a ko-
ronázás után Richárd (Sztarenki Pál) egy gyors,
személytelen mondattal elküldi a frissen szerzett
tróntól királynéját, Annát (Nagy Enikő), oldalra
állíttatja őt is, a többi nő közé, Margit, York
hercegné és Erzsébet (Szilágyi Zsuzsa) mellé.
Úgy áll tehetetlenül egymás mellett a négy
asszony, minta hatalmukat vesztett nők megalá-
zott, néma kara. Ruszt színpadán előbb jelenik
meg Richmond (Bozsó Péter), minta darabban:
mára nyitókép tablójában. Később is felbukkan
néma tanúként a háttérben. Csodálkozva figyeli,
hogy mi történik a politikai játszmákban. Ruszt
jól érzi, hogy színpadi értelemben is exponálni
kell azt a szereplőt, aki végül eldönti majd Ri-
chárd (és Anglia) sorsát. (Shakespeare itt is
megelégszik az előzményekre és a homályos
családi kapcsolatokra való hivatkozásokkal. Az
Erzsébet-korban valószínűleg senkinek sem kel-
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lett megmagyarázni, hogy kicsoda a Tudor-di-
nasztia alapítója. Az azóta elévült közismeret fö-
lülírhatta a dramaturgiát.) Ruszt teátrális meg-
oldása ismét csak metaforikus és nem értelmező
jellegű. Nem magyarázza meg Richmond kilétét,
rokoni státusát, hatalmi aspirációjának jogcímét,
inkább csak a kéretlen szemlélő-
dő, a váratlanul fellépő idegen, az
értetlenül cselekvő suhanc jelleg-
zetességeivel ruházza fel. (Rich-
mond jelenetei később meg is
erősítik ezt a benyomást: a fiatal-
ember állandóan elfojtott kun-
cogással kíséri magabiztos kije-
lentéseit.)

Ruszt metaforikus képei, tablói -
a szereplőket, helyzeteket értelmező
gesztusai-azonban nem-csak helyi
értékükben hatnak, ha-nem az
egész előadást átszövő motivikus
rendbe illeszkednek. A rendező talán
így keres megoldást a Shakespeare-
játszás másikalap-problémájára, a
drámaformában feltételezett
játékstílus és a mai színházi
gyakorlat közötti feszültségre.
Shakespeare kulcsjelenetei széles
hangulati mezőn mozog-nak, az
ábrázolt helyzethez, dilemmához
sokféle viszonyt érzékeltet-nek, a
szereplők közötti kapcsolatokat,
erőviszonyokat is többszörösen
átrendezik, átértelmezik, te-hát
árnyalatokban, hangnemváltásokban
gazdag színészi játékot tételeznek
fel. Ruszt III. Richárdjából - mint
ahogy a mai színházművészet
egészéből - hiányzik ez a
gazdagságra, árnyaltságra való
törekvés. Nincs annyi színe, hang-
fekvése egy mai színésznek- mert
nincs annyi árnyalata a köznyelv-
nek, annyi változata a hétköznapi
viselkedésmódnak -, mint ahány
nyelvi variációt teremt Shakespeare
ugyanarra a témára. Ruszt az
elnémult színek helyére a láthatóvá tett
folyamatokat helyezi. A színészi játék által
érzékeltetett kiszámíthatatlan emberi történések
helyett a tárgyak és kellékek metaforikus
használata és az ezekből épülő motívumok raj-
zolják ki az előadás irányait.

A produkció első részét azért is érzem sikerü-
letlenebbnek, mert megmaradtak ugyan benne a
hosszú, többféle színt feltételező jelenetek, de a
színészi játék nem keltette fel a helyzetek ingatag
kiszámíthatatlanságának, a fordulatok végtelen
eshetőségének érzetét. Két (helyzetváltással
összekapcsolt) hangnemváltás jól érzékelhetően
három részre osztotta ugyan a Richárd és Lady
Anna között zajló jelenetet, de nem éreztem ben-

ne a lehetetlent kísértő érzelmi vállalkozás pi-
masz sokértelműségét. Mint ahogy nem volt
többesélyes az a párbeszéd sem, amelyben
Clarence (Kránitz Lajos) rá akarja beszélni gyil-
kosait (Karácsony Zoltán, Jánosi Dávid) arra,
hogy kíméljék meg életét. Némi kiszámíthatatlan-

III. Richárd: Sztarenki Pál (Budapesti Kamara-
színház)

ságot csupán az vitt a jelenetbe, hogy a zengő
hangú herceget két ijedős, esetlen, zavart visel-
kedésű bérgyilkossal hozta össze a sors.

Az előadás játékstílusát egészében is ez jel-
lemzi: az egy-két karakterjeggyel felruházott figu-
rákhoz sajátos gesztusok társultak. Mindezt szűk
regiszterben mozgó hangulatok fogták egység-
be. Itt mindenki vészjóslóan bizalmatlan, vissza-
fojtottan dühödt, ingerlékenyen távolságtartó.
Azért is sikeresebb az előadás második része,
mert a rövidebb, redukált jelenetek egyszerűbb
figurákat feltételeztek. Ruszt színháza most nem
adja meg a színészeknek a gazdag szerepformá-

Iás lehetőségét, de a koncentrált jelenlét le-
hetőségével kárpótolja őket. Sztarenki Pál Ri-
chárdja fekete orkánkabátban sántikáló szem-
üveges csodabogár, értelmiséginek maszkírozott,
felkapaszkodott pojáca. Fondorlatos taktikázás,
fájdalmas cinizmus helyett a bensejéből

nehézkesen kipréselt düh, izgága
alakoskodás tartja mozgásban. A
szúrós tekintetű Buckingham (Dózsa
Zoltán) képviseli a nagyobb erőt;
visszafogottsága lefojtott energiákról
és koncentrálókészségről árulkodik.
Mintha átlátna mindenkin, és ezért
mindenki - még önmaga - iránt is
csak meg-vetést érezne. Szép az a
gesztusa, ahogy a dicséreteit
halmozó Richárdtól elhúzódik: a
féregtől még akkor is undorodik az
ember, ha az épp hízelkedik neki.
Bozsó Péter Richmondja éretlen,
értetlen kamasz, csupa bárgyú
magabiztos-&ág, jellegtelenséget
palástoló ön-hittség. A
főszereplőkhöz méltó együgyű alak a
többi szereplő is: Téri Sándor
Stanleyje kimérten alakoskodó, Cs.
Németh Lajos Hastingse együgyű,
Kránitz Lajos Clarence-e ostoba, Holl
János Edwárd királya bohócalkatú. A
nők sem keltenek jobb benyomást:
Szilágyi Zsuzsa Erzsébet királynéja
közönséges, Egri Kati York her-
cegnéje rideg, Egri Márta Margitja
leépült, Nagy Enikő Lady Annája
szenvtelen. Mindez a világ teljes
csődjéről beszél. Még működnek
mechanizmusok, de nem terem-
tődnek értékek.
A rendezői értelmezést a színészi
játék helyett elsősorban a
tárgy- és kellékhasználatban meg-
fogalmozódó motívumok hivatottak
közvetíteni. A játék - akárcsak
Ruszt legtöbb Asbóth utcai
előadásán - most is
egy kifutóval meghosszabbított, felső

szárától megfosztott kereszt formájú színpadon
zajlik. A kifutón az előadás kezdetén most egy
lefordított trónszék fekszik, alatta később egy
gumicsontváz válik láthatóvá. Ez lesz majd Lady
Anna férjének holtteste az asszony
elcsábításának jelenetében. (A jelenet
morbiditását is elsősorban a beállítás, a színpadi
kép érzékelteti: Richárd szinte ráfekszik a
csontvázra, ide húzza maga mellé későbbi
feleségét.) A trónszéket előbb oldalra állítják, ide
telepszik hanyagul Richárd a
Clarence-szel és a Lady Annával zajló jelenet
előtt, majd innen áll föl, innen lép partneréhez.
Mintha már ekkor is a trón volna a tét, pedig
szöveg még nem utal erre. Később középre állít-
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ják a trónt, a haldokló IV. Edwárd ül rajta, akit az
előadás inkább bohócnak, mint uralkodónak
mutat. Nyűtt trikóra és jégeralsóra öltötte
palástját, elnyújtott, enervált beszéde,
nevetséges gesztusai miatt koronája is inkább
bohócsipkának tűnik, s nem hatalmi jelképnek.
A játszma tétjét a király halála után a középen
álló üres trónra fektett palást és korona jelzi.
Végül a középen lépcsőre állított emelvényen
foglalhat helyet Richárd. A lépcsőt az udvari
tanácskozások jelenetei exponálták, beállításai
pontosan előkészítették, hogy miképp épült
fokaiból trónus Richárd számára. A palást és a
korona - az előzményekből következően -
éppúgy furcsán fest Richárdon, mint elődjén. A
főszereplő már

akkor is levetette fekete orkánkabátját, amikor
alakoskodásból csuhát öltött. (Jellemző módon
a két gyilkos kíséri őt ájtatoskodásában.) A ko-
ronázás után azonban végleg lekerül róla a jel-
legzetes ruhadarab. Mintha erejét is elvesztené
vele. Mintha a hatalom megragadásáért folytatott
játszma magától értetődően billenne át a hata-
lomvesztés tortúrájába. Jelzi ezt az is, ahogy a
koronázás után Richárd helyet foglal a trónon:
egy, a mennyezetről alálógó láncba kapaszkodik,
így ugrik fel - testi fogyatékosságát korrigálva -
a sántikáló, egyik lábát mereven tartó, félrefordí-
tott testarttású főszereplő.

Ruszt a láncot is pontosan exponálja, gondos
következetességgel használja. Először akkor vá-
lik hangsúlyossá, amikor felsejlik a szövetség
lehetősége Richárd és Buckingham között: az
udvarból távozó két szereplő összenéz, Bucking-
ham visszafordulva a láncba kapaszkodik. A kö-
vetkező jelenetben azonban a lánc azonnal átér

telmeződik a Towerba zárt Clarence rabságának
jelképévé. Gyilkos hatalmi indulatokra is csábít,
fogva is tart ez a lánc. Sorra ebbe kapaszkodnak a
végzetük felé rohanó szereplők, amikor még nem
tudják, mi vár rájuk (az udvari tanácskozáson
például a jelenet végén halálra ítélt Hastings fogja
a kezével a láncot), legvégül pedig Richmond és
Richárd „párviadala" is a lánc körül zajlik.

Az előadás másik fontos jelzése a hatalmi
harcnak áldozatul eső halottak rituáléja: az újabb
és újabb halálesetek után az egyik apród össze-
vérzett fehér lepleket fektet a színpad oldalát
határoló fekete paravánra (oda, ahol II. Edwárd
mészárszékének véres csempéit láttuk). Ruszt
ezt a jelzést is gondosan készíti elő: az Anna
elcsábításának sikerétől megittasult Richárd
mondataira rímel a kép. „Míg tükröt veszek, süss
ki drága nap, / Menetközben hadd lássam árnya-
mat" - mondja, és az apród tükörként tartja elé az
akkor még makulátlanul fehér leplet. Ezt később
Richárd adja át a gyilkosoknak, és akkor válik
véressé, amikor azok végeznek Clarence-szel.
Ennek az első, aprólékosan bemutatott richárdi
gaztettnek folyománya a többi: a paravánon
egyre szaporodnak a véres leplek. De a motívum
lezárása is pontos Ruszt színpadi szer-
tartásában: a döntő csatára készülő Richárd és
Richmond álmaiban visszaidéződnek az előz-
mények. Egymástól nem messze fekszik a két
szereplő (Ruszt ügyes tehnikával építi szimultán
jelenetté a két fél táborában párhuzamosan zajló
eseményeket). A színpad előterében Margit és
York hercegné ül, mintegy ők idézik fel a halottak
szellemét. A háttérből sorra előlépnek a megidé-
zett figurák, és a paravánról leemelt véres leple-
ket Richmondra és Richárdra terítik.

Az előadás (kissé erőltetett) záróképe azonban
idézőjelbe teszi ezt a kísértetjárást. A győzelmi
szózatot zengő, boldog békekorszakot jós-ló
Richmond végül elneveti magát, lehajol, és
felsegíti a lába előtt fekvő Richárdot. A cím-
szereplő is beáll a háttérben felsorakozók cso-
portjába, valamennyi szereplő nevetni kezd:
mintha csak ostoba politikai színjáték lett volna ez
a véres tragédiának látszó történelmi bohózat. A
színházszerűség érzetét az indítókép annyiban
előlegezte, hogy Richárd bevezető monológját
több, szimmetrikus tablóba rendezett szereplő hall-
gatta. (Furcsamód az előadás képalkotásának,
szereplőmozgatásának meghatározó eleme a szim-
metria.) A színházat illető irónia jeleként most is a
kifutó előtt, közvetlenül a nézőknek címezve hang-
zanak el a fontos mondatok.

Ruszt gondosan kimunkált motívumai pontosan
érzékeltetik a rendezői koncepciót (szinte
eljátsszák a színészek helyett a történetet), de
összhatásukban kissé kiszámíthatóak. Nekem
jobban tetszettek a váratlan, szemtelen ötletek.
Például az, ahogy egy apród, tálcáján két női
mellet formáló kaszinótojást tartva, üldögélt a

Sztarenki Pál és Szilágyi Zsuzsa (Erzsébet)
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Pindroch Csaba (Catesby), Egri Kati (York her-
cegné) és Sztarenki Pál (Koncz Zsuzsa fel
vételei)

kifutó szélén. Csak akkor pattant fel, és távozott
gyorsan, amikor Richárd dühében fogadkozni
kezdett: addig nem eszem, amíg Hastingset meg
nem büntetik. A véletlenül kibukó mondat bizarr
tartalmát húzza alá a hosszasan előkészített, az
adott pillanatra időzített ötlet. Ruszt azonban
ebből a fricskából is motívumot épít: később
Richárdnak még egyszer behozzák a kaszinóto-
jást - éppoly fölöslegesen -, majd végül a
győzedelmes Richmond számára rántott combot
kínálnak fel ezüsttálcán.

Árnyékszemélyiség

A zsámbéki nyári előadás alapján Ruszt-tanít-
ványnak bizonyult Bagó Bertalan, aki jórészt a
még indulása előtt feloszlatott Tivoli-társulat, il-
letve a szétszóródott Független Színpad színé-
szeivel vitte színpadra a III. Richárdot. Leginkább a
halottak sokasodását jelző „rituálé" emlékeztet
Ruszt módszereire: egy furcsa figura kabátokat
rak a halálba induló szereplők vállára, akik a
terem végén található kövek tövébe telepedve,
afféle láthatóvá tett alvilágban várakoznak. Ebből a
helyzetből azonban később váratlan, szép kép
születik: a kísértetjárás álomképe közben megin-
dulnak Richárd felé a halottak, és körbefogják; ők
lesznek azok, akik az ellenséges erőket megtes-
tesítve legyőzik őt. Végül a halotti rituálét ve-
zénylő furcsa figura szúrja le a főszereplőt. Az
előadás záróképében ő az, aki púposan, sántikál-
va elindul kifelé: Richárd halott, de a richárdság
él tovább, mint az embert örökké fenyegető ron-
tás jele. Az előadás legnagyobb talánya, hogy ki
is ez a Szegesdi Róbert által érzékletesen meg-
formált figura. A jelzésekből az tűnik valószerű-
nek, hogy az egészséges testű Richárd árnyékfi-
gurája. (Legalábbis erre utal az, ahogy a napfény-
ben árnyékát szemlélő főszereplő gesztusára vá-
laszként beáll a púpos alak pózába.) A Richárd
lelkébe fojtott romboló erőt jelképezi, amely
rászabadul a világra. Ezért fogadható el, hogy ez
az „árnyékfigura" testesíti meg Tyrellt is, a gyil-
kost, aki nem más, mint Richárd szándékainak
végrehajtója, legaljasabb szándékainak megtes-
tesítője. Richárd itt elsősorban önmagán belül
vívja a csatát, és önmaga sötét erőivel szemben
marad alul. Bagó Bertalan előadása abban tér el
a Shakespeare-kánontól, hogy nem hatalmi
játszmaként, hanem pszichológiai történetként
értelmezi a darabot.

A fiatal rendező két irányban igyekszik óvato-
san eltávolodni Ruszt színházától is. Egyrészt
radikálisabb dramaturgiát követ (erőteljesen re-

dukálja a szereplők és a jelenetek számát, bátor
szerepösszevonásokkal él, saját játékötleteivel
igyekszik magyarázni a cselekményt, s nem tá-
maszkodik a királydráma előzményeként fontos
történelmi motivációkra), másrészt képeit valóban
metaforaként kezeli. Azaz sok mindent nem ma-
gyaráz meg, homályban hagy, sokat bíz a látvány
asszociatív erejére. Ilyen az indítókép is: az előadás
terébe didergő, motyogó férfi támolyog be, kezében
fáklyával. (A játéka zsámbéki romtemplom melletti
kőtárban zajlik. A hangulatos - hosszú, ámde
keskeny - pince megnehezíti a képalkotásra
törekvő rendező dolgát. A közönség túlságosan
„szétszó-

Derzsi János, a III. Richárd zsámbéki előadá-
sának címszereplője

ródik" ahhoz, hogy a szándékoknak megfelelő
intim kapcsolat jöhessen létre az előadás és kö-
zönsége között.) A nyitóképben bevonuló Ri-
chárd (Derzsi János) a hóna alatt jégtömböt tart.
Amikor nem sokkal később összetöri, jégbe fa-
gyott kés kerül elő a mélyéről. Ezt a gesztust,
akárcsak az előadás más hangsúlyos jeleneteit,
erőteljes zenei effektek húzzák alá.
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Mindazonáltal az előadás rendkívül egyenetlen
színvonalú, erőteljesen vázlatjellegű. Mecha-
nikusan ismétlődnek benne a metaforikus képe-
ket ellenpontozó groteszk tablók, amelyek az ud-
var, illetve a polgárok viselkedését hivatottak
érzékeltetni. A nyári színházi előadások többsé-
géhez hasonlóan a figurák is kidolgozatlanok,
valódi alakításokról aligha beszélhetünk.

A világ mocska

A legerőteljesebben Zsótér Sándor távolodott el
a lll. Richárd-játszás hagyományától, amikor a
Shakespeare-témát egy német expresszionista
szerző feldolgozásában állította színpadra. Hans
Henny Jahn 1921-ben keletkezett művében, a
Ill. Richárd megkoronázásaban a címszereplő
nem hatalmi mechanizmusok mozgatója, hanem
társadalmi, emberi mechanizmusok
kiszolgáltatott-ja. Nem ő szabadítja a világra a
rontást, hanem a világban, az emberben eleve
benne lévő romlottsággal,
aljassággal, perverzitással néz
szembe. Jahnt (és Zsótért) nem a
történet izgatja, nem a játszmák
előkészítése, lebonyolítása,
következményei fontosak számára
a darabban (és az előadásban). A
legtöbb fordulat-amelyből Shakes-
peare kulcsjeleneteket épít - már a
Jahn-mű kezdete előtt végbe-
ment: Richárd már feleségül vette
Lady Annát, Clarence már halott,
Riverséket már kivégezték, IV.
Edward már nem él; özvegye, Er-
zsébet viseli a királyi címet, de
helyette sógora, Richárd kormá-
nyozza a birodalmat. Ezt az ellent-
mondást a címszereplő úgy akar-
ja feloldani, hogy feleségül kéri (és
a némileg Shakespeare „rábe-
szélőtechnikáját" idéző jelenet vé-
gén meg is kapja) Erzsébetet. Va-
lójában azonban nem királlyá ko-
ronázzák, csak férjként a királynő
mellé emelik. Richárd törekvései
ebből a feszültségből fakadnak:
meg akarja erősíteni a pozícióját,
ezért akarja megöletni a királynő
fiait, később a királynőt is, és emiatt
tör ki aztán a zendülés, ezért
lázadnak fel ellene a legfőbb ud-
vari emberek.

Richárd Jahnnál is önmagára
erőteljesen reflektáló figura (eb-
ben a feldolgozásban a többi
szereplőnél is felerősödik ez az

elem), de a Ill. Richárd megkoronázása címsze-
replője számára valójában nem a hatalom a tét,
reflexív mondatai nem e probléma körül forognak,
hanem azt a dilemmát éli át eszelős szorongással,
hogy úrrá tud-e lenni azon az iszonyon és undoron,
amely az élettel és önmagával szemben tölti el.
Minden, ami a politika színpadára csúszik át, való-
jában ebből a személyes kétségbeesésből fakad.
Ezért sem fontos itt a cselekménybonyolítás, ezért
erősödnek föl azok a lírai mozzanatok, monológok,
önfeltáró párbeszédek, amelyek ezt a belső állapo-
tot tükrözik. Ezt tartotta fontosnak Zsótér, amikor a
majdnem kétszáz oldalas műből elkészítette a sze-
gedi előadás szövegkönyvét.

Zsótér színháza egyértelműen szövegközpontú
színház, amely a maga furcsamód alapvetően

Kuna Károly (Richárd) és Tímár Éva (Erzsébet)
a Ill. Richárd megkoronázásában (Veréb Si-
mon felvétele)

költői jellegét sajátos akciók sokaságával teremti
meg. Ezeket a színpadi történéseket azonban
többnyire a szöveg inspirálja: az elhangzó mon-
datokat, utalásokat, képeket bontják ki, erősítik
meg, illetve ellenpontozzák. Csakhogy Zsótérnál
ezek az eszközök nem arra szolgálnak, hogy
látványossá, akciódússá tegyék az előadást, ha-
nem arra, hogy támpontot, elrugaszkodási le-
hetőséget adjanak a színészeknek a figurákat
jellemző belső állapot megteremtéséhez. Azaz
Zsótér a nyelvileg megfogalmazott állapotokat
érzékien átélhető érzelmi állapotokká alakítja, a
szöveg költőiségét színészi intenzitássá transz-
ponálja. Ez az erős színészi jelenlét a legvonzóbb,
a legerősebb a Zsótér-előadásokban, nem pedig
azok a bizarr akciók, amelyek alkalmat teremte-
nek rá. A Zsótér-előadásokban tehát - minden
látszat ellenére - korántsem a forma álla közép-
pontban. Ha nem így volna, rendezéseinek szín-
vonala nem volna ennyire változó. A tavalyi évad-
ban látott erős Patkányok, az ellentmondásos

Faust, a sikerületlen Macskajá-
tékok után fontos, érdekes, meg-rázó előadás

született a felújítás előtt álló
szegedi régi zsinagógában a III.
Richárd megkoronázásából.
(Sajnálatos, hogy a produkció
három-négy előadás után sem-mivé
foszlott, ugyanis a nyári be-mutató
után beígért őszi felújításra nem
került sor.)

Szerepe van a sikerben Ambrus
Mária kétszintű, felül dróthálóval
fedett, akrobatikus mutatványokra
is késztető terének, valamint a jól
ismert szemtelen zsótéri játékötle-
teknek (most a gumimatracok,
szoláriumágyak, neoncsövek és
betongyűrűk használata a legfur-
csább, de a rendező az eredetileg
szakrális tér maradványait is beépíti
a játékba). A mai kellékekkel zajló
furcsa színpadi akciók megerősítik,
alátámasztják, jelen idejűvé fogal-
mazzák azt a bizarr világállapotot,
amelyről a szöveg beszél.

De a sikert most is legfőképpen
a színészek biztosítják. Jó Tímár Eva
Erzsébete, több szerepben is emlé-
kezetes Kancsár József, Mészáros
Tamás, Bakos Eva. Kiemelkedő
Horváth Lajos Ottó Buckinghamje,
ismét erős Kuna Károly Richárdja.
Ez a Ill. Richárd életben marad. Az
az eszelős rémület, az az undor,
amelyet az élettel, önmagával
szemben érez, kitörölhetetlennek
bizonyul: „Jaj nekem, itt egy nap
megint, s fényében ott állok
magam."
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Shakespeare: III. Richárd (Budapesti Kamaraszínház)
Fordította: Vas István. Jelmez: Schäffer Judit. Asszisz-
tens: Svébis György. Rendezte és a játékteret tervezte:
Ruszt József.
Szereplők: Sztarenki Pál, Egri Kati, Egri Márta, Kránitz
Lajos, Szilágyi Zsuzsa, Dózsa Zoltán, Nagy Enikő, Hável
László, Haas Vander Péter, Cs. Németh Lajos, Bozsó
Péter, Pindroch Csaba, Jakab Csaba, Kölgyesi György,
Karácsony Zoltán, Téri Sándor m. v., Holl János,
Menszátor Héresz Attila f. h., Bank Tamás, Galambos
Attila, Vékony Zoltán, Jánosi Dávid f. h., Seder Gábor,
Horváth Illés.

III. Richárd (Zsámbéki Nyári Színház)
Rendezte: Bagó Bertalan. Díszlet-jelmez: Veczkey Rita.
Asszisztens: Szalóky B. Dániel.

Gyakran láthatunk magyar színpadon olyan
előadást, amely Shakespeare-szövegek alapján
valami mást, újabb, aktuálisabb mondanivalót
próbál elénk tárni. A vállalkozás merész, de még
ennél is merészebb, ha a szöveget úgy alakítják
át, hogy az eredetinél ne elevenebb, hanem
holtabb legyen. A K i rá l y -drámák ez utóbbiak
közé tartozik: hat szereplője - hat kísértet. Kiss
Csaba, korábbi Shakespeare-rendezéseihez
hasonlóan, ez esetben is erősen átdolgozta a
klasszikus szöveget, és számos sze-
repösszevonással élt.

A királydrámák rég halott hősei, mint ötszáz
év óta minden éjjel, életre kelnek, hogy dűlőre
vigyék reménytelennek látszó küzdelmüket.
Kényszeredetten játsszák újra meg újra történe-
tük kvintesszenciáját; szavaik (fragmentumok a
tíz királydrámából) már csak fáradt utalások egy-
kori viszályuk fordulópontjaira. A színpadot egyik
szereplő sem hagyhatja el - halálon túli játékból
nem lehet kilépni. Olyan ez, mint egy végtelenül
hosszú rendőrségi kihallgatás. A gyanúsított váltig
tagad. Nincs mit tenni, a bűncselekményt
rekonstruálni kell, hogy az eseménysor moz-
gatórugói, az indítékok napvilágra kerüljenek, és
a megtört elkövető vallomást tegyen. Kérdés
azonban, hogy ki itt a tettes, ki a vádló - és ki az
áldozat. Hiszen nem pusztán Anna of York meg-
gyilkolásáról van szó; a vád maga a viszály, sőt
maga a bűn, amelynek mind a hatan egyszerre
részesei és áldozatai. Henrik bűne a gyengeség,
Richárdé a büszkeség, Margité a féltékenység, a

Szereplők: Derzsi János, Safranek Károly, Tallián Mari-
ann, Egri Kati, dr. Horváth Putyi, Puskás Péter, Juhász
Károly, Dégi János, Kanda Pál, Egyed Attila, Puskás
Tivadar, Németh Gábor, Deme Gábor, Szegesdi Róbert.

Hans Henny Jahn: lll. Richárd megkoronázása (Szegedi
Szabadtéri Játékok)
Fordította: Tandori Dezső. Konzultáns: Ungár Juli.
Díszlet: Ambrus Mária. Jelmez: Benedek Mari. Szceni-
ka: Iszlai Zoltán. Világítás: Nagy Ernő. Hang: Dancsó
Krisztián. Rendező: Zsótér Sándor.
Szereplők: Tímár Éva, Kuna Károly, Horváth Lajos Ottó,
Kancsár József, Mészáros Tamás, Kiss László,
Zsarnóczai Gizella, Flórián Antal, Bakos Eva, Somló
Gábor, Thúróczy Szabolcs, Halász Gábor, Herceg Zsolt,
Mátyásy Szabolcs.

Bíborosé a nagyravágyás, Glosteré a tétovaság
és Annáé a hűség. Mindvégig kettős játék zajlik
tehát: az egyik oldalról a Yorkok és Lancasterek
ötszáz évvel ezelőtti harca a maguk igazáért, a
másik oldalról a lelkek harca a feloldozásért.

E kettősség érzékeltetése azonban rendkívül
nehéz feladat, ha a néző számára a két folyamat
egyszerre indul. Kívülállóként nem választhatja
külön határozottan az eredeti és az újrajátszott
történet szálait. A darab szövege a győri és a
budapesti bemutató között eltelt mintegy három

hét alatt is változott: az első bemutatón még
láttam az említett párhuzamot bevezető elő-
játékot, amelyben montázsszerűen villantak fel
képek az elmúlt ötszáz év éjszakáiból - egyre
fáradtabb, egyre elkeseredettebb ismételgetése
ugyanannak a történetnek. A bárkabeli elő-
adásból már kimaradt ez az értelmezést némi-
képp segítő összefoglaló. A darab ezúttal rögtön
a jelenben, a nyugtalan álmukból ébredező sze-
replők képével indul. A néző számára ezután szin-
te kizárólag az elhangzó szöveg és az elhangzás
mikéntje közötti finom disszonancia ad valamilyen
fogódzót a darab megfejtéséhez. Kárpótlásul a
végkifejletnél - Margit összeomlásakor - a
történet nem ér véget: Anna felszólítására a
szereplők visszatérnek a történet elejére, és újra-
kezdik az egész játékot. Mindez szájbarágása an-
nak, ami a darabban a legkevésbé fontos - a
puszta ismétlődésnek -, mert így sem válik vilá-
gossá, hogy a második (azaz hetvenhétszer he-
tedik) fordulóban hol történik meg a csoda , mi
indokolja a megváltást hordozó bocsánatkérést; mi
az, ami ötszáz évig akadályozta, és mi tette utóbb
lehetővé e feloldozást. A megnyugvás pillanatában
Margit sorra leveszi a többiek fejfedőjét, egykori,
elhibázott földi szerepük szimbólumát. Am az
előadás során már előfordult, hogy az egyik
szereplőnek a fejéről lebillent a kalap, s ő azonnal
vissza is tette a helyére: mo s t miért nem teszi
ugyanezt? Amikor Margit végre kimondja a bűvös
szót: „megbocsáss" - ez korábban is legalább há-
rom alkalommal elhangzik, és akkor semmi sem
történik-, hirtelen minden letisztul. Hogyan?

Scherer Péter (Henrik), Györgyi Anna (Margit)
és Horváth Lajos Ottó (Richárd) (Benda Iván
felvétele)
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TÖRT ÜTEMEK
SHAKESPEARE-KIRÁLYDRÁMÁK


