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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)

LISZKA TAMÁS

TÖRT ÜTEMEK
SHAKESPEARE-KIRÁLYDRÁMÁK



KRITIKAI TÜKÖR

Félezer év után a múltból csak a legfontosabb
mondatok maradnak meg. A szereplők a részletekre
már nemigen figyelnek. Henrik megkéri Anna kezét,
hosszas tépelődés után megtámadja Franciaországot,
majd a sikertelen hadjárat sarcaként feláldozza a lányt,
és Margitot veszi el helyette. Mindez tíz perc alatt zajlik
le. A néző - az ötszázadik esztendőnél bekapcsolódva
- nem veheti észre a jellemfejlődés folyamatát: külön-
álló fázisokat lát a játszók viselkedésében.

Egy platóni dialógusban a halhatatlanság és
tisztaság birodalmából aláhullott, földi testhez
láncolt, ám az égbe visszatérni vágyó lelkekről
olvashatunk. Ezeknek a lelkeknek meghatározott
ideig kell az anyagi világban vezekelniük, amíg
eldől, hogy közelebb jutnak-e céljukhoz, vagy még
távolabb kerülnek tőle. A Királydrámák hat
szereplője is valahol e két szféra között rekedt meg.
Nyakó Júlia Annája és a Scherer Péter játszotta
Henrik áll a legtávolabb a konkrét, e világi
királydrámától. Lancaster Henrik gyöngekezű,
szánalmas, meghátráló király. Már a darab elején
komoly kétségek gyötrik, hogy elfogadja-e a
felajánlott koronát, mintha megérezné, hogy ezzel
olyan hibát követ el, amelyért több év-százados
bűnhődéssel kell majd fizetnie. Nem tehet másként,
eljátssza a rossz király hálátlan szerepét, de
mindvégig nyíltan vonakodik a történetnek aktív
részese lenni. Érthetetlen, hogy az ő
bocsánatkérése, egykori indulatainak - ha egyáltalán
voltak - explicit megtagadása miért nem állítja meg
a folyamatot úgy, ahogy azt Margit bocsánatkérése
teszi.

Nyakó Júlia egy, a rárótt szereptől már rég meg-
vált embert mutat be. Érzékenyen és pontosan
ábrázolja azt az Annát, akit kitaszítottak, megaláztak,
egyszerre azzal az Annával, aki mindezekre nagyon
messziről tekint vissza. Megölésének jelenetében
szavai még könyörgést fejeznek ki („Sosem bántot-
talak, mért ölsz meg akkor? / Gyerekem lesz,
Wolsey, érte könyörülj!"), de a hangja már fáradt
és távoli. A szemében ijedtség tükröződik, de ő
maga nyúl gyilkosa kezéért. Nem először történik
ez vele. Ötszáz éve minden este meggyilkolják.

York Richárd (Horváth Lajos Ottó) szellemét
ezzel szemben nagyon is fűti a bosszúvágy. Társai
túlvilági tétovasága mellett úgy tűnik, mintha
megtorpanásai is - melyeket valójában a bűntudat
és a bizonytalanság vált ki - indulataira lennének
visszavezethetők. Nagybátyja, Gloster (Gyabronka
József) képtelen cselekedni: nem tud őszintén
tanácsot adni a királynak (maga is tart a
következményektől), de kiállni sem képes a király
ellen anélkül, hogy tekintetében és hangjában ne
lenne ott a szorongás. Színpadi jelenléte
dramaturgiai szempontból nehezen magyarázható,
hiszen lényegében minden megtörténhetne nélküle
is; mégis éppen tehetetlensége folytán válik olyan
központi figurává, aki másod-percenként szánja el
magát és hőköl vissza, mi-közben tisztán látja,
hogy merre sodródik.

A darab egyik leghomályosabb motívuma
Margit (Györgyi Anna) és Wolsey (Széles László)

kapcsolata. Kettejük Anna meggyilkolása által
szentesített szövetségének mindössze csupasz
váza érzékelhető az előadásban - a kérdés, hogy e
szövetséget érdek vagy vonzalom hozta-e létre, már
rég elévült. A francia királyné és a sehonnai bíboros
az ötszázadik évben úgy tekintenek egymásra, mint
a Karinthy-hősök, akik azt ugyan tudják, hogy be-
szélgetniük kell egymással, de azt már nem, hogy
tegeződnek vagy magázódnak-e.

Különös, nyugtalanító érzést kelta nézőben az
előadás egésze alatt, hogy a szereplők kétség-
beesetten szinte egymás fejéhez vágják a shakes-
peare-i mondatokat; hogy nem tudnak megsza-
badulni sem egymástól, sem ettől a nyelvezettől,
melynek grammatikája mintha akadályozná őket a
megváltó szavak kimondásában. Ennél csak az
nyugtalanítóbb, hogy az előadásban itt-ott azért
előfordulnak nem Shakespeare-től származó
szövegrészek is, amelyek elsősorban az ötszáz
évvel ezelőtti események és a vezeklésként újra-

Kárpáti Péternek szerencséje volt. Mert bár
Díszelőadás című könyve 1996-ban a Liget
Kiadónál iszonyatos borítóval, szörnyűséges
papíron jelent meg, a kritika mégis felfigyelt rá, mi
több, fontos műként üdvözölte. Es már fel is
lángolt a vita (már amennyire egy irodalmi vita
képes lángolásra), hogy mi is ez a szöveg
voltaképpen: regény, kisregény vagy egy
képzeletbeli, majdani színházi előadás
kanavásza. A kérdés eldöntése fontos-nak tűnt
Forgách Andrásnak is, aki, ismereteim szerint, a
könyv eddigi legalaposabb elemzésé-ben (Ebvész
a Kárpátok alatt. Holmi, 1997. augusztus) e
tekintetben is mélyenszántónak bizonyult. „Mi ez?
Egymás mellé tett dokumentumok laza füzére
regénynek álcázva, imitatív, archaizáló
betétszövegekkel? Szövegkollázs? Tézisregény?
Nagymonológ, amely a »színmű« meg-
határozásra tart igényt? Színházi vagy mégis
inkább cirkuszi attrakció? Van legalább egy kö-
rülhatárolható, megragadható elbeszélő alanya?
Van egyetlen sorssal, életrajzzal megvert
szereplője, akinek tárgyról tárgyra szökellő szub-
jektivitásán szűrődik át a világ? Avagy ez a könyv
csak látszólag könyv, valójában egy leendő szín-
házi előadás alaprajza, vázlatkönyve, a kellékek,
a helyszín anyaghű leírásával, a színészeknek

játszott történet közötti különbséget hivatottak
jelezni. Apró kompromisszum ez, mely nélkül az
előadás aligha lenne befogadható, de lényegesen
gyengíti a katarzist jelentő bocsánatkérés moz-
zanatát. Kétségessé teszi, hogy a királydrámák
szövetéből ily módon kirántott, a próbafolyamat
során gyors kézzel újrafont és a győri bemutató
utáni alakítgatás során végképp összebogozott szá-
lakból összeáll-e a néző számára bármilyen felis-
merhető mintázat. „A tört ütemre nem figyelt fülem"
- panaszolja Henrik, a bűntudatos király. A tört
ütemekkel nem is nagyon lehet mit kezdeni.

Shakespeare-királydrámák (Győri Padlásszínház -
Barka)
Díszlet: Csanádi Judit. Jelmez: Zeke Edit. Zene: Melis
László. Összekötőszőveg: Filó Vera. Írta és rendezte:
Kiss Csaba.
Szereplők: Scherer Péter, Györgyi Anna, Széles László,
Nyakó Júlia, Horváth Lajos Ottó, Gyabronka József.

szóló szövegbe rejtett instrukciókkal? Ha színda-
rab, van-e cselekménye, vannak-e benne igazi
fordulatok? Van-e benne szerelem? Van-e benne
erkölcsi tanulság? Van-e benne halál? Vagy csu-
pán költői utalások találhatók benne ún. »cselek-
ményre« és fordulatokra?" (Kiemelések: F. A.) E
kérdések nem szónokiak, hanem valódi problé-
mák, hiszen Forgách szerint a műfaj meg-
határozásával már szinte mindent eldöntöttünk
Kárpáti művéről. Forgách megoldása elegáns, de
nem teljesen kielégítő: „maradjunk annyiban,
hogy épp a műnem meghatározatlansága, a mű-
faj lebegtetése Kárpáti művének egyik varázsa és
titka"; és: „a könyv szerkezete mindkét irányban, a
színház és az irodalom irányában is egyaránt
mindvégig nyitott marad."

E sorok írója korábban (Irodalmi kvartett.
Beszélő, 1997. március) könyvdrámaként hatá-
rozta meg Kárpáti művét, és ma sem látok rá
okot, hogy felülvizsgáljam tavaszi ítéletemet. Sőt
az 1997. november 12-én látott előadás csak
megerősítette vélekedésemet. A könyvdráma
esztétikai problémáit a fiatal Lukács elemezte a
legmélyebben. Szerinte a könyvdrámának mint
formának lehetősége nyílt, hogy elmeneküljön
minden, a valóságos színpaddal megvívandó
küzdelem elől, hogy eközben valamiféle imagi-
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