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Kern András sántikálása rendben van. Púpjával
viszont nem tudok mit kezdeni. Ha frivol és
gonosz akarnék lenni, akkor ezt mondanám a
Marton László által rendezett III. Richárd

előadásról mint gesztusról. A gesztus
szembeötlő, kétszeresen is: eljátszani az
egyeduralom drámáját egy olyan kulturális és
politikai közegben, amely nemrégiben szabadult
a diktatúra nyomása alól, és ráosztani a
címszerepet egy olyan közismert, népszerű,
markáns színészre, akit a közönség egészen
más karakterek alakítójaként tart számon -
nyilvánvaló, hogy ez utóbbi kísérletben óriási
lehetőségek rejlenek, és legalább akkora
veszélyek lappanganak.

Ami a politikai parabolát illeti, rögtön leszöge-
zem, hogy az előadás, minden aktualizálása
ellenére sem az úgynevezett „közelmúlt" ráuta-
lásos mutogatására törekszik, és nagyobb eről-
tetés nélkül kasszandrai próféciát sem lehet
kihallani belőle. A rendező elkerülte az óhatat-
lanul kínálkozó silány poénokat. A szereplők
mindenekelőtt önmagukkal azonosak - vagy
kellene, hogy azonosak legyenek. Ami a darab-
ban minden konkrét utalás nélkül, valóban és
mélyebben aktuális, és ami rímel az újabb kori
történelem tetszés szerint kiragadott bármelyik
szakaszára, az a politikának mint életkeretnek
és élettartalomnak ábrázolása. A sekszpíri drá-
mák (és különösen a Ill. Richárd) színpadán a
politika nem a mindennapi élet zavartalan höm-
pölygését szabályozó kifinomult és ezerféle

Hegedűs D. Géza (Buckingham) és Kern
András (Richárd)

módon rögzített egyensúlyrendszer (mint pél-
dául Saint-Simon ugyancsak világlátomássá
növő emlékirataiban), hanem itt a politika a
hatalomért és a hatalom körül vívott élethalál-
harcot jelenti a világrend felbomlása közepette.
Alapjában véve igen egyszerű mechanizmus
ez: durva szövedékén keresztül világosan lát-
ható a viszonyok primitív nyersesége. Ha ez
Shakespeare-nél mégis gazdagnak látszik, ez
részben a szerző költői zsenialitásával, részben
a színpadi hatások intenzív kiaknázásával, s
nem utolsósorban a karakterek és a csattanók
sokféleségével magyarázható.

Shakespeare-nek bizonyára más tapasztala-
tai lehettek a rosszról, mint a régi moralisták-
nak, például a számára is valószínűleg jól is-
mert Boethiusnak, aki a rosszat nemlétezőként,
a létezés hiányaként írta le - így próbálva
összeegyeztetni Isten feltételezett végtelen jó-
ságát a rossz kétségkívül tapasztalható jeleivel.
Shakespeare-nél a rossz nagyon is létező do-
log, eleven hatalom. Richárd híres mondata -
„úgy döntöttem, hogy gazember leszek" - az
európai szellem történetében ugyanolyan súlyú
és jelentőségű, mint a kopernikuszi fordulat.

Ne habozzunk levonni a következtetést: Sha-
kespeare-nél a politika és a rossz egy és
ugyanaz; a politika a teológiai tartalmától meg-
fosztott, ám szekuláris démonisággal felruhá-
zott, mindent átható rossz princípium testet öl-
tése, nagy kedvvel ábrázolt szinonimája. A
rossz mindent elborít és mindent fölemészt; a
rend, ha végül mégis helyreáll, jórészt csak
azért, hogy legördülhessen a függöny.

Ha pedig a rossz létező dolog, akkor egyetlen
fajta viszonyban lehet lenni hozzá: elismerni és
egyben abszolúttá tenni létjogosultságát. Aki
nem ismeri el a rossz létjogosultságát, annak
viszonya sincs hozzá (csakhogy ilyen szerep
nincs a Ill. Richárdban; ilyenek lehetnének a
gyermekszereplők, de ők az előadásban nin-
csenek komolyan véve, és ilyen az Eszenyi
Enikő által ragyogóan megformált Lady Anna,
de az ő szerepe az első felvonás nagyjelenete
után nincs megírva). Egyvalami nem lehetsé-
ges: a rosszal „átmenetileg" és „csak bizonyos
mértékig" viszonyba kerülni: aki ezzel próbálko-
zik, akár mégannyira nemesnek hitt célok érde-
kében (mint Richárd fivére, Clarence), az lehull-
ván, a rossznak trágyája és táptalaja lesz -
hacsak nem rikácsoló vészmadár vagy véres
szellemjelenés.

A fent elmondottak az előadás egészéből
többé-kevésbé kiderülnek, s én ezt az elöadás
többé-kevésbé jelentős érdemének tartom.

Ismerve Kern András kvalitásait, nem megle-
pő, hogy a tőle alapjában véve idegen (és a
jellembeli szélsőségekkel együtt is elmélyült,
sokrétű játékot kívánó) szerepet nemcsak meg-
oldja, nemcsak elboldogul vele, hanem magá-
hoz is tudja hasonítani. Az eredmény: pesti
flaszteren felmagzott (X)111. (kerületi) Richárd.
Kissé emelkedetten úgy is mondhatnám, hogy a
figura kereteit az itteni táj géniusza tölti meg
tartalommal. Nyegle király, szakadt bőrnadrág-
ban, koronáját a hokedli sarkára csapja (amely
koronát a végjátékban úgy fogja törölgetni az
egyik főnemes, mint valami levesestálat). Ge-
gek, amelyeket Kern úgy ad elő, hogy halálo-
san komolyak bírnak lenni. A koporsójelenet-
ben Eszenyi Enikő leköpi, ő meg az ujjairól
szopogatja le a nyálat. Eljátszadozik a kis her-
cegek luftballonjával (amelynek láttán az ember
már-már azt gondolja, hogy rezeg a léc), s
amikor a kis hercegek mint kis hullák abszolvál-
ják az abgangot, a lufi eldurran. Fontosabb
azonban az alakítás egésze.

Kern elképesztően és imponálóan, sőt már-
már szeretetre méltóan cinikus. A nézőtér felől
maradéktalanul átlátható, a kulisszák felől átlát-
hatatlan. Egy Kern-féle nyíltszíni cselszövés
színpadikussága felér három tőrdöféssel és tíz
kiszólással. Világos, hogy ebben a színjátékban
csakis Richárdnak lehet drukkolni. Egyrészt,
mert ő az egyetlen eredeti figura a tökfilkók és a
poshadt lelkű félgonosztevők között, és más-
részt, mert ő a mindenen átgázoló Pest a part-
talan westminsteri semmilyenizmus közepette.
Ehhez, úgy látszik, tragikus távlatokra van
szükség. Például a Koldusoperában, ahol vala-
mi hasonló dolog volt becélozva, nem jött össze
a Soho legázolása (pedig az nincs is messze
Westminstertől); talán akkor kevésbé lehetett
szurkolni Kernnek, mint most.



 KRITIKAI TÜKÖR 

Azt hiszem, eleget beszéltem a sántikálásról.
Következzék a púp. Ez persze csak afféle jelké-
pes értelemben vett gerincgörb': az igazi szín-
padi púppal mindössze annyi bajom van, hogy
a második részben kicsit megnőtt az első rész-
hez képest. Ami ennél nagyobb súllyal nyom-
hatja Kern hátát: a figurájához kapcsolódó vi-
szonyok összessége.

A rendezés gondoskodott róla, hogy Kern
játéka önmagában zavartalanul értelmezhető
legyen. Arról is gondoskodott, hogy a többi
szereplő is felépítse alakítását - külön-külön.
Arról sajnos nem gondoskodott, hogy a szerep-
lők és a játék alkotórészei egymáshoz képest is
értelmezhetők legyenek. Richárd és a minden-
kori másik szereplő - világos képlet. De két
vagy három szereplő együtt, akiknek egyike
sem Richárd - ez már nem megy. Eszenyi
Enikő orránál fogva vezetett szenvedélyessé-
gével jól összefér Kútvölgyi Erzsébet szikár és
keserű Margitja, de már Almási Éva polgári
színművekből szalajtott, patáliázó Erzsébet ki-
rálynéja jóval kevésbé.

A férfiszereplők esetében érthető módon még
nagyobb a divergencia. Például a Clarence-t
alakító Lukács Sándor és Hegedüs D. Géza
ugyanabban az előadásban játszanak. De már
azon a színpadon, ahol Buckingham herceg
Hegedüs D. Géza (aki játékában kiegyen-
súlyozottan keveri a szervilis cinkosságot a jo-
viális méltósággal, mintha Richárd legömbölyí-
tett árnyéka volna), azon a színpadon elképzel-
hetetlen Kaszás Attila csapzott Hastingse, aki,
ellentétben Buckinghammel, nem lát az orrán
túl. Egyikükkel sincs azonos hullámhosszon
Balázs Péter filiszteri Stanley-je, sem pedig a
Szombathy Gyula által alakított apparatcsik Ca-
tesby, sem a nála is személytelenebb végrehaj-

Kern András és Eszenyi Enikő a III. Richárd-
ban (Koncz Zsuzsa felvételei)

tó hatalom, szocreál egyenruhában. Ha viszont
szocreál, amit a díszlet (vagy inkább lécelet) is
sugall, akkor nem értem Gálffi László finoman
dekadens Edward királyát. Ellenben ha Gálffit
értem, akkor nem értem a Tower-beli tanácsü-
lést: Zola-regényből kibotlott asztalka, hokedlin
hintázó két és fél nagyúrral (akik, mint az elvár-
ható, mit sem sejtenek). Ha ez tréfa, akkor nem
értem a zsákvászonba göngyölt hullákat, akik
túlérett gyümölcsként, menetrendszerű tompa
puffanással potyognak a színpad előterében
fel-feltáruló gödörbe. (Mi ez a sötét verem?
Hegeliánus célzás a világtörténelem gyűjtőme-
dencéjére? Vagy egyszerűen csak arról van
szó, hogy a szerepüket lejátszott figurák de

facto eltűnnek a süllyesztőben?) Ha ez naturális
élethűség, akkor nem értem a csatatér melletti
hószállingózást, még kevésbé a szánkázó
kisgyermekek angyaliságát. A részletek jók,
né-ha nagyon jók, de nem adódnak össze; a
nagy-mérvű stílusvegyítés totális, de nem
radikális.

Ennyi talán elég is a kifogásokból. Nem szeret-
nék igazságtalan lenni: végtére is létrejött egy
olyan előadás, amely megfelel a Vígszínház
adottságainak, új minőségeket prezentál, és ta-
lán kasszasikernek is ígérkezik. És ez már
magában véve sem csekélység. Sőt. Arról nem
is beszélve, hogy vannak az előadásban
emlékezetes epizódok, amelyek során a
kimerevített pillanat feledteti az eklektikát.
Benkő Gyula mint Írnok, ha csupán egy percig
is, de fölényesen uralja a színpadot; Vallai
Péter és Méhes László pedig úgy bérgyilkolnak,
minta pinty. Szellemdúsabb és együttérzőbb
gyilkosokat magamnak sem kívánhatnék.
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