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szi megoldásokat jóindulattal figyeli a színen Pintér
Béla, aki a derék Béla atya képében szenvedélyes felol-
vasásokat tart „kellemesnek hitt hangján” a szemtanú
memoárjából. 

Ami a kompozíciót illeti – a Pintér-mûvek általában
rövidek, gördülékenyek és ökonomikusak –, a csúcs-
pontok szisztematikus elrendezése és a szöveg verbá-
lis humorának fogadtatása jelzi, hogy a rendezô ered-
ményesen használja mindazt, amit a hatáskeltésrôl ez
idáig megtanulhatott. Megjegyezhetetlen címû darab-
ját kétszer megnézve feltûnô, milyen hibátlanul
mûködnek a szövegpoénok. Minden olyan szóra, ami-
re elsô alkalommal bejött a nevetés, éppúgy bejött a
másik estén is. S ha Pintér líraiságot alkalmaz – pél-
dának azonnal a Korcsula gyönyörû férfiszerelmi vallo-
mása jut eszembe –, az szintén megbízhatóan funkci-
onál nála, akárcsak a drámaiság. Pedig nem általános
tapasztalat, hogy amit a rendezô drámai jelenetnek
képzel el, azt a nézôk is annak érzik. Pintér ritkán té-
veszt. Amikor itt az elôadás végén megrendítônek
szánja Máté Edina meggyalázását, akkor azt a közön-
ség túlnyomó része – statisztikai hibaszázalék: plusz-

mínusz tíz – annak is találja. Nemhiába vesz igénybe
a rendezô nagy érzelmi hullámokat verô zenét (Pergo -
lesi Stabat Materét), lemeztelenedô férfiakat, lassított
mozgást, törzsi szertartásnak ható, stilizált cselekvéssort.

Máté Edina rosszul végzi ugyanis. Pintér Béláék elô -
adásában a feltámadás elmarad. Megváltásról meg szó
sem volt. 

PINTÉR BÉLA: AZ ÔRÜLT, AZ ORVOS, 
A TANÍTVÁNYOK ÉS AZ ÖRDÖG 
(Pintér Béla és Társulata – Szkéné)

Író: Pintér Béla. Zene: Darvas Ferenc. Jelmez ter -
vezô: Benedek Mari. Tér: Tamás Gábor. Dramaturg:
Enyedi Éva. Rendezô: Pintér Béla.
Szereplôk: Roszik Hella, Enyedi Éva, Quitt László,
Szalontay Tünde, Thuróczy Szabolcs, Szamosi
Zsófia, Friedenthal Zoltán, Pintér Béla. Zenész:
Sipos Gergô, Vámos Marcell, Ács Péter, Császár
Péter, Póta György.

Ehhez képest a Bagó Bertalan rendezte elôadásban
egyetlen Richárd van: Szemenyei János. Szegezdi
Róbert pedig egy baljós árnyalakot játszik, aki mindig
a negatív hôs sarkában van, eleinte görnyedten, fenye-
getô tekintettel, vagy fejét fel sem emelve, a szavakat a
mikrofonba suttogva-hörögve, késôbb mind magabiz-
tosabban, csaknem vonzó férfiként, csillámport szét-
szórva. Jelenléte eleinte ambivalensebbnek tûnik, el-
gondolkodtat test és lélek, bûn és erény viszonyáról.
Késôbb egyre inkább Richárd sötét lelkeként kezd vi-
selkedni, s nem meglepô, hogy míg a címszereplô
bûnei súlya alatt fokozatosan megroggyan, addig ô ki-
virul, s Richárd halála után is tovább él majd, immár
Richmondhoz közeledve. Trouvaille-nak kissé közhe-
lyes ez – a megoldást, ha nem is feltétlenül ennyire di-

rekt, fizikailag-érzékileg is kivetített formában, de
nem egyszer láthattuk már, arról nem beszélve, hogy
Richmond nyugtalanító uralmának elôrevetítése gya-
korlatilag kötelezô klisé (magam legalábbis nem em-
lékszem arra, hogy láttam volna a közelmúltban elô-
adást, ahol az ifjú trónkövetelô valóban a béke és har-
mónia reményét, nem pedig egy új, legfeljebb
finomabb és ravaszabb diktatúra ígéretét hordozta vol-
na). Ettôl persze még hathatna revelatív erôvel, struk-
turálhatná az elôadás egészét, ha sikerülne új kontex-
tusba helyezni vagy legalábbis érdekesebbé, izgalma-
sabbá, összetettebbé tenni. Ám talán egyetlen olyan
jelenetet láttam, ahol éreztem ilyen törekvést, s amely
indokolta volna az árnyalak jelenlétét: ama szaunába
helyezett színben, ahol Richárd megkéri a megölt fiait
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zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház honlapján sokáig felettébb rejtélyesnek tûnt a III. Richárd
szereposztása. A címszerepet játszó Szemenyei János neve alatt közvetlenül ott szerepelt Szegezdi

Róberté, aki xxx-t játssza. Nem kell különösebb színházi rutin ahhoz, hogy az ember ebben némi rendezôi
trouvaille-t sejtsen, s ím, a bemutató elôtt egy-két nappal már Szegezdit is III. Richárdként tüntette fel 
a honlap. A mûsorfüzet pedig még egy tipográfiai csavart is alkalmazott, hiszen a Szegezdi játszotta
Richárdot tükörírással szedte.
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gyászoló Erzsébettôl lánya kezét, Szemenyei képviseli
az intellektuális, míg Szegezdi az érzéki szólamot, s a
„kettôs” csábításnak Erzsébet alig-alig tud ellenállni.
A jelenetek többségében azonban az árnyalak jelenléte
feleslegesnek tûnik, ami a legkevésbé sem a feladatot
precízen és markáns színpadi jelenléttel végrehajtó
Szegezdi Róbert hibája: mivel a figurának nincs a köz-
helyeken túlmutató, igazi színpadi jelentése, szerepét
az egyes képeknek önmagukban kellene indokolniuk –
ám a rendezôi energiák többnyire másra fordítódnak.

Így áll elô az a furcsa helyzet, hogy látunk egy meg-
lehetôsen banális alapötletre építkezô, következéskép-
pen kissé szétesô elôadást, amely tele van önmaguk-
ban remek, szellemes, rendezôi invenciót és színészi
erôt egyaránt mutató jelenetekkel. Ezekben Bagó
Bertalannak gyakran sikerül az, ami az elôadás egé-
szében nem: a már nem elôször látott ötleteket elmé-
lyíteni, frappánsabbá tenni, új kontextusba helyezni.
Az udvar részben acsarkodó, gyûlölettel teli, részben
nevetséges alakok gyülekezeteként jelenik meg, élén a
hangját néha még kieresztô, ám tehetetlen királlyal.
Biztosak lehetünk abban, hogy a mai szabású ruhákat
vagy éppen szedett-vedett egyenruhákat viselô arisz-
tokrata férfiak és nôk nemcsak kávéjukat és teájukat
keverik, hanem mást is. Amikor a letett királyné, Mar -
git ebbe a körbe csöppen, régiesen öregasszonyos, ri-
kító színû ruhája nemcsak nevetést vált ki, de jelzi ide-
genségét is. Ám keverni ô is kever. Úgy tûnik, ezt a
mozdulatsort nem lehet abbahagyni: az egyik legmu-
latságosabb jelenetben Erzsébet királyné két rokona,
Lord Rivers és Lord Grey még akkor is a keveréssel
fog lalkozik, amikor az áttetszô gázkamrában a két ügye -

fogyott gyilkos hosszasan (és jó ideig sikertelenül) pró-
bálkozik kivégzésükkel. Nem ez az egyetlen hátbor-
zongatóan mulatságos kivégzési jelenet: a kedvesen
gügyögô hercegeket a gyilkosok vállukra veszik, lo-
vacskázni viszik, egészen az akasztófáig. Az elôtérben
búgócsigákat pörgetnek; mire azok leállnak, a kis her-
cegek is élettelenül lógnak a kötélen. Más ötletek az
abszurditásig viszik az udvari idiotizmust: például a
sokat ígérô nyitó jelenetben, ahol az udvar tagjai ka-
marazenekarként próbálnak funkcionálni, élükön a
vezényléssel is kísérletezô, járókeretébôl ki-kiesô ki-
rállyal. S elôfordul az is, hogy egy komikusnak látszó
ötletbôl bontakozik ki súlyos, erôteljes, hangsúlyos
kép; ilyen a már említett szauna-jelenet, melyben
Margit szavai a közben önkezûleg elvégzett akupunk-
túrakezelés ellenére is komoly-komor jelentôséggel
bírnak, majd Richárd és Erzsébet közt az elôadás egyik

FENT: Szakály Aurél (Rivers), Hertelendy Attila (Gray),
Holecskó Orsolya (Erzsébet), Balogh Tamás 
(IV. Edward), Kricsár Kamill (Catesby), Szakács László
(Hastings) és Nagy Péter (Buckingham)

JOBBRA: Hertelendy Attila, Andics Tibor 
(Második gyilkos) és Mihály Péter (Elsô gyilkos)
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legmarkánsabb, az érzékek kiszámíthatatlanságáról
(is) szóló kettôse játszódik le.

Mint az eddig leírtakból talán kitûnik, Bagó magát a
szöveget is átformálja. Kegyetlen, rideg világot ábrázol
az elôadás, melyben gyakran már a demokrácia látsza-
tára sincs szükség; gyilkosok, verôemberek veszik át a
hatalmat. Tyrrel és a két gyilkos szerepe megnô: elôb-
bi a háttérbe húzódó, a tettnek formát adó gazember,
utóbbiak a komikus, esetlen végrehajtók. Eltûnnek vi-
szont a Richárdot feltétel nélkül követô, vérben gázoló
arisztokraták: Ratcliff szerepét kihúzza a rendezô,
Ca tes   by pedig Stanleyvel alkot párt: a zsarnokot lelki-
ismeretük ellenére, gyávaságból követô, alkatilag is ha-
sonló, teszetosza fônemeseket játszanak. (Stanley kap-
csolata Hastingsszel nem kap jelentôséget, s nem is for -
dul szembe Richárddal.) Nem szerepel az elôadásban
az anyakirályné, s természetesen nem hangozhat el az
írnok monológja sem; a zsarnoki intézkedéseket „be-
csomagolni”, indokolni sem kell ebben a világban.
(A többi változtatás inkább pragmatikus: néhány jelenet
erôsen rövidül, a hercegek kisfiúk, szövegük nincs.)

Bagó ezúttal is erôs atmoszférát teremt, melyet most
is kiválóan szolgál a hideglelô-
sen üres, néhány elemmel épít-
kezô tér tökéletes világítása,
Horváth Károly hangsúlyos kí-
sérôzenéje és Vereckei Rita ma-
inak és mégis kortalannak ható,
invenciózus jelmezei. A szét-
foszló alapötlet ellenére ez az at-
moszféra ideig-óráig mégis ösz-
szetartja az elôadást. Ám a hatás
nem tart ki végig; a kevésbé si-
került jelenetek már az elsô
részben is jelzik korlátait, majd
a második felvonás végére igen-
csak elfárad, kiürül a játék.
Richárd fizikai-lelki púposodá-
sának ábrázolása mind rende-
zôi, mind színészi szempontból
erôltetett, a kísértetjárás meg-
elevenítése meglepôen fantázi-
átlan, Rich mond alakja sok ko-
rábbi  pro dukcióból visszakö-
szön, a páncélzata alatt semmit
sem viselô, „plexiketrecbe” zárt

Richárd utolsó monológja és haldoklása pedig legfel-
jebb néhány másodpercig hatásos, ám nem telítôdik
jelentéssel, így hamar érvényét veszti. 

Ezekben az utolsó jelenetekben értelemszerûen
problematikusabb Szemenyei János alakítása is. A fia-
tal színész meggyôzôen hajlítja saját alkatához és a
rendezôi koncepcióhoz a szerepet. Az ifjú Gloster nem
púpos szörnyszülött, és nem is lenyûgözô formátumú
intellektuális gonosztevô. Csak végtelenül akaratos,
céltudatos és agresszív alak, aki szinte a szó szoros ér-
telemben gyûri maga alá a tespedt, romlott udvart.
Sem lelkiismerete, sem gátlásai nincsenek – ezért is
képtelen megálljt parancsolni ambícióinak. A gyakori
forték, kitörések ellenére az alakítás a már említett je-
lenetekig természetes marad – nem Szemenyei hibá-
jának érzem az utolsó színek erôszakolt modorát. Fia -
tal Richárd mellé fiatal Buckingham és fiatal Erzsébet

illik, de a szerepkonvenciók esetükben sem a megvál-
toztatott életkor és alkat miatt módosulnak. Nagy Péter
Buckinghamje nem hatalmat szomjazó, alkalmat lesô
másodhegedûs, s nem is önmagát a zsarnoknak eladó
értelmiségi. Laza playboynak tûnik inkább (egyszerû,
elegáns fehér ruhában toppan be a sötét öltözéket és
egyenruhákat viselô lordok közé, nagy kedvvel fallab-
dázik Richárddal), aki önfeledten élvezi az általa vezé-
nyelt ördögi játékot, s csak akkor döbben rá cselekede-
teinek súlyára, amikor frissen koronázott barátja a
gyermekek megölésére akarja rábeszélni. Akkor pedig
már késô. Holecskó Orsolya az elsô jelenetekben kel-
lôen romlott, elkényeztetett, érzéketlen fiatal nônek
játssza Erzsébet királynét; könnyû minden rosszat el-
hinni, amit ellenségei mondanak róla. Késôbb érzék-
letesen festi elbizonytalanodását, megrendülését, a rá-
beszélési jelenetben pedig egyszerre bújik ki belôle a
megsebzett, vigaszt csak a gyûlöletbôl merítô anya és
az érzékeinek parancsolni alig tudó nô.

Meggyôzô az epizodisták teljesítménye is. Ecsedi
Erzsébet mindkét jelenetében egy komikus szituációt
élez ki és fordít visszájára; talán még nem is láttam
olyan III. Richárdot, ahol Margit gyûlölete és átkai nél-
külöztek volna minden színpadiasságot, s ennyire ter-
mészetesnek, ugyanakkor súlyosnak hatottak volna.
Szakács László meggyôzôen és hatásosan egyszerûsíti
ostoba, beképzelt politikai kalandorrá Hastings alak-
ját, Ligeti Kovács Judit megérezteti, hogy az élveteg, ki-
ismerhetetlen motivációjú Lady Anna sem áldozat
csupán. (Kábítószer-túladagolás miatt bekövetkezô ha-
lála, melyre korábban semmi nem utal, Bagótól szo-
katlanul sablonos és jelentés nélküli rendezôi ötlet.)
Kiss Ernô (Stanley) és Kricsár Kamill (Catesby) jól
használják ki alkati hasonlóságukat, s érzékletes képet
festenek az önérdek és félsz táplálta korlátlan szervi-
lizmusról. Andics Tibor és Mihály Péter gyilkosduója
viszont éppen az alkati eltéréssel él, és ér el komikus
hatást, míg arról, hogy a nevetés arcunkra fagyjon,
Mészáros András sötéten hallgató, mogorván megszó-
laló, igen szuggesztív Tyrrelje gondoskodik. Vagyis
egységes és színvonalas társulati teljesítményt látunk,
s ez az, ami a néhány nagyszerûen megoldott jelenet
és kitûnô játékötlet mellett mégis egyértelmûen az át-
lag fölé emeli a kissé szétesô, az alapötlet jelentését el-
mélyíteni nem tudó elôadást, melynek szakmai ered-
ményei bizonyosan jól hasznosulnak majd egy követ-
kezô nagyobb szabású vállalkozás során.

WILLIAM SHAKESPEARE: III. RICHÁRD
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

Díszlet-jelmez: Vereckei Rita. Zene: Horváth Károly.
Vívás: Gyöngyösi Tamás. Rendezôasszisztens: Ste -
fán Gábor, Benedek Albert. Rendezô: Bagó Bertalan.
Szereplôk: Szemenyei János, Szegezdi Róbert, Ba logh
Tamás, Zalányi Gyula, Nagy Péter, Holecskó
Orsolya, Szakály Aurél, Hertelendy Attila, Szakács
László, Kiss Ernô, Kricsár Kamill, Mészáros András,
Urházy Gábor László, Mihály Péter, Andics Tibor,
Vizkeleti Zsolt, Ecsedi Erzsébet, Ligeti Kovács Judit,
Andics Mátyás, Polovics Dávid.
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