
Zsótér Sándor szobaszínházi elôadást készített a III. Richárdból.
Pontosabban egy szobában – a Maladype Bázis legnagyobb termé-
ben – zajlik a játék. Alig fér be hatvan nézô a terembe, a székek a
négy sarokba vannak helyezve, hogy maradjon némi hely középen
játékra, illetve járás a szoba három oldalán nyíló ajtók között. 

Ebben a zsúfolt térben minden testközelben játszódik, talán túl-
ságosan is közel a nézôkhöz. Ennek ellenére Zsótér nem akarja az in-
timitás érzetét kelteni, nem enged közel a szereplôkhöz. Miközben a
szobaszínházi helyzet azt tenné lehetôvé, hogy egészen közelrôl lás-
sunk bele a figurákba, a rendezô inkább azt szeretné, ha távolságtar-
tással szemlélnénk ôket. Mert nem közülünk való embereket látunk.

Ezt az eltávolítást (is) szolgálja, hogy a pici játéktér nagy részét egy
építkezési állványhoz hasonló, fém csövekbôl és lécekbôl álló emelvény
foglalja el. Így már tényleg alig marad hely a mozgásra, és a játék – ha
nem az állványzaton folyik – a három ajtó közötti járásokra korlátozó-
dik. De az ajtók sûrûn nyitódnak, csukódnak, s ezzel igazi dinamikát ad-
nak az elôadásnak – mintha egy átjáróház kellôs közepén ülnénk. A kö-
zépsô állványzat legfôbb funkciója az, hogy a nagy belmagasságú szo-
bát vertikálisan tagolja, azaz teremt egy „emelt” szintet, egy felsô játék-
teret, ahol többnyire váratlanul jelennek meg a szereplôk. Ez mindig va-
lahogy megbontja a jelenet addigi nézôpontjait. Különösen azért, mert
az elôadás egyes szakaszaiban egy középsô szint is szerepet kap a játék-
ban: az emelvény alatt keresztben egy bádogborítású asztal áll, amely-
rôl leginkább egy húsfeldolgozó üzem juthatna az eszünkbe. 

De Zsótértól távol áll a metaforikus gondolkodás. A díszletben
(tervezô: Ambrus Mária) inkább az a fontos, hogy a polgári lakásban
meglepônek és idegennek hat, ezáltal a szobát egyértelmûen színhá-
zi térré változtatja át. Ugyanakkor a szerkezet látványa, szerepe egyér-
telmûen az absztrakció felé mozdítja a nézôi figyelmet, mint ahogy a
jelmezek is. Benedek Mari különféle anyagú, színû, mintázatú plédek-
bôl, takarókból szerkeszt furcsa ruhákat a szereplôknek. Ahogy meg-
látjuk ôket bennük (amelyek sokszor alig takarják a meztelen férfi fel-
sôtesteket), nem arra gondolunk, hogy történelmi öltözékeket imitál-
nak, inkább arra, hogy ilyen lehet az, amikor a gyerekek jelmezbe öl-
tözve magukra aggatnak mindent, ami épp a kezük ügyébe kerül. 

Ez a játékos, groteszk szemlélet fontos jellemzôje Zsótér rende-
zôi mûvészetének. Ô rendszeresen efféle különös jelzésekkel zökken-
ti ki a nézôket. A Maladype elôadása is sokszor úgy mutatja a szerep-
lôket, mintha gyermeki játékok résztvevôi lennének. A kezdô jelenet-
ben például a címszereplô szappanbuborékokat fúj a monológja köz-
ben. Aztán fegyverek helyett mûanyag játék kardok szerepelnek. Ké-
sôbb tényleges gyerekjátékok (például színes mûanyag dinoszauru-
szok) is felbukkannak. Nevetünk, amikor meglátjuk ôket, mert ide-
gennek, különösnek érezzük az adott helyzetben. Ez a hatás szintén a
történet eltávolítását szolgálja, teszi kívülrôl megítélhetôvé azt. 
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Zsótér Sándor rendezése (Márkus Sándor) Toldy Miklós

F É N Y V Á LT Á S O K :  I I I .  R I C H Á R D

Közel egyidôben került színre SHAKESPEARE darabja, a III. RICHÁRD a MALADYPE SZÍNHÁZban és a GYULAI

VÁRSZÍNHÁZban. Az elôbbi elôadást Zsótér Sándor rendezte, és a színház vezetôje, színész-rendezôje, Balázs

Zoltán játszotta a fôszerepet. A gyulai elôadást ifj. Vidnyánszky Attila rendezte, és a címszerepre a Nemzeti Szín-

ház színészét, Trill Zsoltot kérte fel. (A nyári két gyulai elôadás után néhányszor a Nemzetiben került színre a pro-

dukció.) A két elôadásról BÍRÓ KRISTÓF ír.
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Az absztrakció terében és a groteszk játékosság közegében
Zsótér a szövegre irányítja a figyelmet. Elsôsorban azzal, hogy a
nézôknek feladatot ad a befogadásával: az elôadás Szigligeti Ede
1878-as fordítását használja. Bár a 138 éves szöveg tele van meg-
lepô, nagy erejû kifejezésekkel (pl. kakadaemon; szögarczú), de a
mai köznyelvhez szokott fül számára nem könnyû követni, mert
nemcsak a kifejezéskészlete meglepô, hanem az építkezésmódja,
a mondattagolása, a ritmusa is eltér attól, amit megszoktunk.
Gloester például így beszél az elôadás kezdetén a beköszöntött
békekorról: „Zord Mars legyürte homlok-ránczait; / S most, a he-
lyett, hogy vértes paripákon / Lelkét ijesztné ádáz elleneknek, / A
nô-szobákban szökdös vídoran / A fuvolának kéjelgô szavára.” Ba-
lázs Zoltán lassan, tagoltan beszél, hogy hagyjon bennünket akk-
limatizálódni ehhez a nyelvhez. De ezután a szappanbuborékok-
kal való játéka megosztja a figyelmünket, így amikor maga a figu-
ra is bemutatkozik, elsô hallásra alig értjük, hogy mit mond: „Én,
a kin elbénult e szép arány, / S a bal természet megcsalt alkotás-
ban, / Ferdén, bevégzetlen s idétlenül / Küldvén ezen élô világba,
félig / Se készen, és oly sántán, félszegül, hogy / Az eb megugat,
ha elbiczegni lát”. Elsôre talán azért sem fogjuk fel, hogy mi a baj
a figurával, mert a színész könnyed, fölényes hányavetiséggel be-
szél. A gesztusai erôsebben hatnak ránk, mint a szavai. Ez akkor is
így van, amikor arról beszél, hogy milyen szerepet talált magának
az alkatával és késztetéseivel összeegyeztethetetlennek tartott
világban. A színészi gesztus teljesen világos (az alak mintegy fölé-
be helyezi magát a kornak – s ezzel a többieknek is), miközben a
fogalmazás módja kissé homályos. „Mert én a béke lanyha, lágy
korában / Nem lophatom kedvtelve az idôt, / Hacsak enárnyam’
lesve a napon, / Nem kémlelem saját rútságomat: / S ezért, mivel
mulatni nem tudok, mint / Szerelmes e sok szép szavú napokban,

/ Elvégezém, hogy gazember leszek, / S utálom léha kéjit e na-
poknak. / Több cselt koholtam vészes kezdetül…” 

Zsótér Szigligeti fordításának választásával azt éri el, hogy en-
gedjük el a nyelvet, és tapadjunk rá a gesztusokra. Ne zavarjon ben-
nünket, ha nem értünk mindent, mert a szavak úgyis csak arra valók,
hogy átverjenek mindenkit. Az igazsághoz nem visznek közelebb.
Ebbôl többet érzünk meg, ha mosolyogva követjük a játékokat, amit
a szereplôk egymással játszanak – hatalomért, szerelemért, érvé-
nyesülésért. Bohókás nekiveselkedéssel vetik bele magukat az el-
szánt küzdelmekbe, amelyek Zsótér rendezésében látszólag nem
mennek vérre, mégis teljes életeket tesznek mérlegre. Az elôadás
könnyed iróniája súlyos tapasztalatokat rejt. Ennek érzékeltetésében
nagyszerû társakat talál Zsótér a színészekben, Balázs Zoltán mellett
elsôsorban Kádas Józsefben, Friedenthal Zoltánban, Huszárik Katá-
ban, Fila Balázsban, Szilágyi Ágotában, de a többi játszóban is.

Ifj. Vidnyánszky Attila rendezése más utat választ. Más eszkö-
zöket használ abban is, hogy megismertessen a fôszereplôvel, illet-
ve hogy bevezessen a darab és az elôadás világába. A színen meg-
jelenô Trill Zsolt Gloster szerepében Vas István 1947-es, közismert
fordítását kezdi mondani: „York napsütése rosszkedvünk telét /
Tündöklô nyárrá változtatta át. / Országunkról már elvonult a köd
/ S alámerült az óceán szívébe.” De ezután hangot vált: „Éljen bá-
tyám, IV. Edward angol király, éljen, hisz béke van, nem fázom
már.” Ennek a betoldásnak nyoma sincs Vas István szövegében,
mint ahogy az is csak fokozatosan derül ki a darabból, hogy a lezá-
rult harc IV. Edwardot segítette a trónra. Ezután a szereplô szabad
variációját mondja a fordítás szövegének, majd ismét a helyzetet
értelmezô betoldással folytatja szavait Gloster: „Kik haltak értünk?
Nem fontos”. És ironikusabb, szinte gúnyos hangra vált: „Az eleset-
tek ajka helyett új mézes nyelven duruzsolnak és fürgén nyalnak be

Ifj. Vidnyánszky Attila rendezése (Trokán Nóra) Eöri Szabó Zsolt



telt nôkkel teli eldugott lyukakba. Éljen! Hisz béke van. A becsület-
bôl siker lett. Egy számmal kisebb zakó, puha kézfogás, nagy szín-
pad, peace. Így éldegél most az ország.” 

A gyulai bemutató szövegkönyvét jegyzô Vecsei Miklós az idé-
zett betoldásokkal egyértelmûvé teszi, hogy Glosternek nem ma-
gával, hanem a korral, az ország és a világ állapotával van alapvetô-
en baja. Abból is ez derül ki, amikor önmagáról beszél: „Csak én ál-
lok itt értetlen bambán, kit nem simogatni szültek, elkapkodott a
természet, saját szülém szégyenére, torzan idétlen félkész küldött
bicegni e görbe világra.” „Én ebben a fütyörészô békekorban nem
tudom mással elütni az idôt, minthogy rágódva testem torzulásán
a napon nézem árnyamat.”

Ebbôl a hangulatból születik az elhatározás is: „De most úgy
döntöttem” – mondja figyelem felkeltôen Gloster. De nem úgy foly-
tatja, ahogy azt Vas Istvántól ismerjük, hogy „gazember leszek”, ha-
nem azt mondja helyette: „játszani fogok”. Ezzel a változtatással a fi-
gura és a történet hangsúlyait is alapvetôen átformálják az alkotók.
Mindezt egy újabb betoldással is értelmezik, ami már az elôadás in-
dításánál világossá teszi Gloster céljait: „Hôsszerelmes nem lehetek
púpomtól” – mondja. De itt a púp is csak játék, egy gesztus, ami ar-
ra utal, hogy a púpost, a torzat is lehet játszani. Vagy bármi mást is,
ami elôre viszi az embert. „A korona két bátynyira van” – mondja
Gloster Edwardra és a bátyjára, George-ra utalva. Közben fel is mu-
tat a magasban függô koronára, amit megszerezni igyekszik, és ami
késôbb majd a fejére is kerül. „Hát nem lehetek más, mint…” – és itt
elhallgat, mert a nézôktôl várja a folytatást. De amikor nem találják
ki, hogy mire gondol, akkor maga fejezi be a mondatot: „…gonosz,
ki gyûlöli korának céltalanságát”. Ez a betoldás lényegileg értelmezi
át a címszereplôt. A gonoszság nála nem determináló adottság, ha-
nem a világ céltalanságával szembeforduló eszköz. 

Vecsei Miklós szabadon kezeli a darabot is, az alapul vett fordí-
tást is. Bár mondatokat átvesz belôle, teljes jeleneteket sohasem,
azokat is vágja, szerkeszti. És bátran illeszt az elôadásba új szövege-
ket vagy jeleneteket is. Például az egyértelmûség szándékával egy
zenés betoldást látunk, amely a York és Lancaster ág küzdelmét idé-
zi fel a trónért, aminek záró mozzanatait tartalmazza a III. Richárd
története. „Háborúztak. És azoknak a fiai is háborúztak. És azoknak a
fiai is háborúztak...” – üvöltik a szereplôk többségét alkotó fôiskolás
fiatalok a színpadon. A gyulai elôadás nemcsak a szövegével, hanem
utalásaiban, sôt színpadi jelzéseiben is igyekszik világosabbá, követ-
hetôvé tenni a történetet, amibôl az is egyértelmûen kitûnik, hogy a
fiatal alkotók számára nem a darab közvetítése az elsôdleges cél, ha-
nem az ebbôl kibontott személyes mondanivaló megjelenítése. 

Ifj. Vidnyánszky Attila rendezése markáns, eklektikus eszközö-
ket használ, ami azt jelzi, hogy egyszerre keresi a teatralitás külön-
bözô formáit, ugyanakkor annak határait is feszegeti. Van, amikor
a színészi indulat a meghatározó, például Margit (Szûcs Nelli) átko-
zódási jelenetében és a belôle kibomló perpatvarban, amelyben a
legmarkánsabb figura a királynô, Margit (Eszenyi Enikô). Máskor
szinte burleszk jelenet formálódik abból, ahogy a két gyáva gyilkos
megjelenik George (Hegedûs D. Géza) cellájában. Aztán remek ké-
peket is látunk. Ilyen például az Edward király (Hegedûs D. Géza)
vezényelte kibékülési jelenet, amikor az egy-két szereplôs „ölelke-
zések” ugyanúgy ironizálják a helyzetet, mint a hasonló tartalmú
nagy tablóképek. (A Maladype elôadásában is igen mulatságosra
sikerülnek a kibékülések, ahogy például esetlenül összekapaszkod-
va körtáncot próbálnak lejteni az állványzat körül.) A gyulai elô-
adásban azonban nem szeretetet fogadnak a szereplôk, hanem
azt: „elfelejtem, ami volt”. Ezt többször halljuk, szinte mindenki
szájából, ami egy amnéziás ország kínos képzetét vetíti elôre.
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Máskor harsány zenés betétekben üvöltik ki a fiatalok, hogy
mi a bajuk a világgal. „Engem már álom nélkül szült az anyám” –
halljuk ki például a dübörgésbôl. Vagy azt, hogy „óceánjárók füs-
tölnek a tengeren, én meg itt nem szerethetek”, vagy azt hogy
egyébként is senki és semmi vagyok. Másfelôl pedig a „a lövészár-
kokat fûtôgázzal mérgezett lôpor tölti meg. Annyi a kiloccsantott
koponya a világban, összezúzott láb, kimetszett szemgolyó, levá-
gott láb, széttört álkapocs. Otthontalan milliók, üres lelkek, meg-
tört szívek” – ez a világnyi fájdalom adja III. Richárd történetének
hátterét ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében. 

Egy késôbbi jelenetben – miután Buckingham próbálja meg-
szervezni (a darabban kevés sikerrel), hogy a nép kérje fel a trónra
Richárdot – a közönség sorai közé mennek a szereplôk, és könnye-
dén arról kezdik faggatni a nézôket, hogy szerintük jó király lenne-e
Richárd. Meg hogy adnák-e a szavazatukat rá. És van olyan nézô, aki
igent mond (sôt olyan is, aki azt firtatja, hogy mennyit fizetnének a
szavazatáért). És talán igazuk is van az alkotóknak: a tapasztalataink
szerint egyáltalán nem képtelenség, hogy Gloster-Richárdot maga
a nép válassza az egyeduralomra. A nézôk megszólításának játéka
nem a gonosszal való kacérkodást jelenti, hanem – az elôadás más
jelezéseivel összhangban – a hatalom valóságával való szembesí-
tést a színpadon. És abban is igazuk van, hogy Richárd – ahogy az
elôadásban látjuk – semmivel sem rosszabb a többieknél. (Nagyjá-
ból Zsótér elôadásából is ez derül ki.) Például ifj. Vidnyánszky rende-
zésében Edward fiai gonoszak és ostobák, s ezért nem is tûnik olyan
nagy bûnnek, hogy Richárd eltakarítja ôket az útból. (Zsótérnál az
ifjú hercegek inkább az infantilis ártatlanságot képviselik. Az ô meg-
ölésük is egy olyan határátlépés, amelyet Richárd többször is elkö-
vet, de igazán senki nem tulajdonít neki jelentôséget.)

Ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében a megszerzett hatalom
groteszk képet ölt: Richárd két otromba oszlopmászó vas segítsé-
gével felkúszik egy földbeállított fagerendán a magasba, és több
jeleneten keresztül ott kuksol. Merre is lehetne tovább lépni ebbôl
a magasságból? Már csak kínos, abszurd próbálkozás, amikor a fe-
lesége, Lady Anna elveszejtését meg Edward és Erzsébet kiskorú
lányának elcsábítását tervezi. Ez már az az állapot, amikor a mani-
pulációt csak saját lendülete hajtja, többet már úgysem fog tudni
elérni. Viszont pusztítani még igen erôteljesen képes.

Zsótér rendezése teljesen más eszközökkel, de hasonló ered-
ményre jut. Mindkét elôadás erôsen megkurtítja a darab utolsó ré-
szét (Vecsei Miklós szövegkönyve radikálisabban). Egyik elôadás-
ban sem jelenik meg semmiféle ellenfél, akivel Richárdnak meg
kellene küzdeni (csak a hírek érkeznek az ellenséges csapatok erô-
södésérôl), így nem is lesz, aki Richárd helyébe lépve újjáépíthetné
az országot. Csak a szakadék érzékelhetô, amelybe Richárd is, a vi-
lág is lassan belehullik. Ezt például Zsótér a király egykori ellenfele-
inek szellemjárásával jelzi: Richárd a saját belsô démonaival küzd
meg, és bukik el velük szemben véglegesen. 

Ifj. Vidnyánszky rendezésében csillogó szigetelôszalagokból te-
kernek magukra nevetséges harci öltözékeket a csatába indulók. Az-
tán az égbôl aláhulló esô mos el mindent, majd a hangszórókból fel-

hangzik egy Hamvas Béla-idézet a Richárdot játszó színész hangján:
„Hálát adok neked, amiért megengedted, hogy a megsemmisülés
szörnyetegét megismerjem. … Mert ez az utolsó idô, amikor a rémet
minden léleknek meg kell ismernie, és az utolsó tapasztalat, hogy a
megsemmisüléssel együtt kell aludni. Nincs út vissza a Paradicsomba,
és nincs kerülô, és nincs remény a javulásra… A világ száma betelt. Az
utolsó napokhoz értünk, ne hagyj el bennünket a sötétségben és a si-
vatagban, hogy megláthassuk a te országodat, ámen.”
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