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kottnál. Remek Mészáros István kamasz-aggas-
tyán Petya Trofimovja, érzékenyen megélt Csá-
szár Gyöngyi Varjája. Üresnek látszik Ánya (Kiss
Andrea f.h.), helyénvalónak a kissé
karikírozottan öreg Firsz (Győry Emil).

Nem működik a „hang". Lehet, hogy Giorgio
Strehlernek igaza van, s a hang pusztán „irodal-
mi illúzió", melyet nekünk nem, legfeljebb a sze-
replőknek kellene meghallani?

Szakadozott a második felvonás tempója.
Előfordul, hogy logikátlan a tér használata
(Törőcsik Mari a harmadik felvonásban a
második fel-vonásbéli „padra" roskad magába).

Jók viszont megint Németh Ilona jelmezei,
ki-emelkedő, fájdalmas-szépséges Törőcsik
Mari
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ég gyanítom, hogy a kis magyar rendszer-
váltás legbensőbb törvényszerűségeit
mind ez ideig a legprecízebben egy bi-
zonyos angliai illetőségű drámaíró írta
meg - úgy négyszáz évvel ezelőtt.

„Shakespeare olyan, minta világ vagy az élet" -
írja Jan Kott nevezetes értekezésében; a hatalmi
mechanizmusok működését, a hatalomváltások
pszichológiáját nála érvényesebben még senki
nem írta meg a drámairodalom történetében.

Amikor hírül adták a lapok, hogy Kerényi Imre a
Lear király megrendezésére készül a Madách

királydrámákba rejtjeleznie üzenetét, hisz sza-
bad lett a színház, így a Lear király drámai csa-
ládtörténetében arra kíváncsi leginkább, hogyan
élik át pszichológiailag a szereplők a bennük és
körülöttük végbemenő rendszerváltozást. Az
előadásnak ekként azt a folyamatot kellene drá-
mai erővel megjelenítenie, amelyből kirajzolódik:
miféle emberi tragédiák játszódnak le Learben,
miután végzetes döntése nyomán elveszíti ha-
talmát, miként roppan össze a kitaszítottság sú-
lyától, s végül miként pusztul bele lányai hűtlen-
ségébe, illetve léha nagyravágyásukba.

Kerényi két részbe sűrítette az ötfelvonásos
drámát, s Mészöly Dezső friss és gördülékeny
fordítását felhasználva arra tett kísérletet, hogy
politikumtól mentes, emberi dimenzióiban rop-
pant gazdag és látványvilágában is szuggesztív,
klasszicizáló Lear-interpretációt hozzon létre. A
legfőbb gondot feltehetőleg a szereposztás
okozhatta számára: a Madách Színházban bizo-
nyos szerepek - legalábbis az előadás erről ta-
núskodik - e pillanatban nem oszthatók ki a kon-
cepciót csorbító kompromisszumok nélkül; bizo-
nyos figurák rendre megoldatlanok maradnak az
előadásban. Részint sokszor hiányzik a szituáci-
ók alapos kidolgozása, a shakespeare-i helyze-
tek ok-okozati összefüggéseinek értelmezése, a
hierarchikus viszonyrendszer érzéki megjelení-
tése, részint egyes figurák súlytalanul vagy arc-
talanul simulnak bele valamiféle „általános" drá-
maiságba.

Mindjárt az előadás elején választ kellene
kapnunk arra a kérdésre, vajon miért mond le a
hatalomról Lear, s miért osztja fel birodalmát lá-
nyai között úgy, ahogy felosztja. Azért-e, mert
uralkodástól megfáradt aggastyán, vagy mert
idejében akar visszavonulni, emelt fővel, talán
még a csúcson? Netán megérzi, hogy úgyis
mennie kell, jobb hát, ha önként adja át a koronát,
avagy egyszerűen megbuktatják? E dilemmák
megoldása s színészileg is megformált megjele-
nítése nélkül nincs igazi Lear-értelmezés; a vég-
zetes tett bekövetkezik, elindít egy drámai cse-
lekvéssort, de nem tudjuk meg, mi miért történik.
Kerényi rendezésében feltartóztathatatlanul
működik, kattog, zakatol a hatalmi gépezet, a ko-
rántsem aggastyán Lear önként átadja a hatal-
mát lányainak, akik gyorsan a fejére nőnek, s ci-
vakodni kezdenek a koncon. Csak épp azt nem
tudjuk meg, miért is fordulnak apjuk ellen, Cordé-
lia pedig, a színlelni nem hajlandó, kitagadott,
konok ellenszegülő, miért marad apja pártján.

A két részre osztott j á t é k - két külön világ. Az
első rész nehézkesen, vontatottan indul, lassú
tempóját, érzelemszegény játékát nemigen el-
lenpontozza a külső forma csillogó látványa, a
pazar kosztümök eleganciája. Kerényi nem juta-
lomjátékul szánta a Lear főszerepét Huszti Pé-
ternek, hanem pontosan azért bízta erőteljes fizi-
kumú, strapabíró színészre, hogy a figurák vi-
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Ranyevszkaja-alakítása, és értelmes Fodor
Tamás rendezői elgondolása. E sorok írója hajla-
mos rá, hogy ennyivel megelégedjék.
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Színházban, eleinte arra gyanakodtam, hogy a
rendező az elmúlt két év hatalomváltásának, egy
korábbi hatalmi struktúra szétesésének és egy új
rendszer kiépítésének modelltörténeteként nyúl
majd a Shakespeare-tragédiához, „belekódolva"
önnön politikai tapasztalatait, sikereit, csaló-
dásait és e folyamatról alkotott véleményét is.
Bemutató előtti nyilatkozatában Kerényi arról
beszélt, hogy a rendszerváltás óta már nem kell

Lear: Huszti Péter
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szonyrendszere az előadásban a maga erőtel-
jességében és gazdagságában ragyoghasson
föl. Mégsem „él" igazán a környezet - s ez füg-
getlen Huszti Lear-alakításától -; az udvar, az
egymással vetélkedő lányok, a Learével párhu-
zamosan futó, egymást is értelmező családtör-
ténetek rendre vázlatosak, elnagyoltak vagy
erőtlenek maradnak.

Kerényi előadásának koncepcionálisan is
szerves része, hogy Lear nem összetört, halni
készülő aggastyán, hanem középkorú színész
által megformált, erőteljes uralkodó. Huszti Péter
Lear-je pirospozsgás, erőtől majd kicsattanó fér-
fi, idősre maszkírozva is akárha skatulyából húz-
ták volna elő. Elomlóan finom gesztusai, testtar-
tásának ruganyossága benső stabilitásról ta-
núskodnak. Learje nyugodtan lehetne „fiatalos"
király - csak hát akkor arról is szólna a játék,
hogy hogyan válik meg hatalmától egy ereje tel-
jében lévő uralkodó. Kerényi rendezőként való-
jában a legnehezebb színészi feladatot rótta
Huszti Péterre: azt kellene ugyanis elhitetnie ve-
lünk, hogy fizikai alkata s habitusa ellenére lelki-
leg öregszik meg, s roppan össze a rá nehezedő
terhek alatt. A legkegyetlenebb viviszekciót, a
legmerészebb színészi halálugrást kellene eh-
hez végrehajtania. Huszti Péter Learje ezzel
szemben alapvetően reflektált alakítás: gazdag
színészi eszköztárát mozgósítva azt játssza el,
hogy egy öregembert játszik, de közben szünte-
lenül látni engedi távolságtartását a figurától.
Akár a legendás bűvész, aki azzal a trükkel él,
hogy időről időre figyelmezteti nézőit: „Csak a
kezemet figyeljék, mert csalok".

Bő évtizede a miskolci színház akkoriban fris-
sen kinevezett ifjú főrendezőjének, Csiszár Imré-
nek Lear-előadásában a hetvenegy éves örökifjú
aggastyán, Major Tamás lélegzetelállító torna-
mutatványt bemutatva szökellt a szédítően ma-
gas, imbolygó, koszlott téglafalakon, s prédikálta
szét a külváros népének Lear csúfondáros buká-
sát.

Major korosan is fürge szellemű hatalmi
manipulátor volt, aki belátta, hogy megbukott, és
nyel-vet öltött a nagy mechanizmusra, amely
letaszította a trónról. Huszti kifinomult arcú,
talányosan ifjonti királyt játszik, akiről nem tudjuk
meg, valójában miért adja át hatalmát.

Major megrokkant Learje pusztulásában is til-
takozott a hatalom elveszítése ellen. Huszti ural-
kodójáról azt sem tudjuk, vajon szívéhez nőtt-e
valaha is a hatalom.

Major Lear magárahagyottságát és őrületét
szürreálissá emelte - a „játszma végéhez" ér-
kezett ember kozmikus magányosságaként kiál-
totta világgá. Huszti Learje szakszerűen bonyo-
lítja az őrület színpadi stációit.

Major tüskés bozótból szőtt töviskoronája alól
tébolyba menekült, parázsló szemek könyörögtek
hozzánk vádlóan. Huszti gyolcsból tépett

Edgar: Mácsai Pál

fejkötője mögül baleseti sérült tekint vissza
ránk.

Major fürge volt és szeszélyes - mozgása is
harcmodoráról tudósított. Huszti
méltóságteljesen settenkedik és nehézkesen
jár, mert hát nagyon elfáradt.

Major ripacsériája emberi létezéstechnika-
ként tudott úrrá lenni az őrületen, hiszen önmaga
esendőségét és pusztulását gúnyolta ki a leg-
csúfondárosabban. Huszti szenvedélyes őrülete
kényesen egyensúlyoz a színészi jellemábrázo-
lás és a ripacséria pengeélén.

Major Learje ordenáré bohóc volt. Huszti tra-
gikus uralkodója snájdig clown.

Major halálsápadt Learje szeretetért kiáltott,
Huszti királya a nézői szíveket kívánja megdo-
bogtatni.

A két szerepfelfogást egy egész világ vá-
lasztja el egymástól.

Az előadás egyik legfőbb ellentmondása,
hogy nem Lear személyiségdrámáját, hanem a

figurák családi viszonyrendszerét szeretné ki-
bontani, miközben a király megformálójának nin-
csenek igazán méltó partnerei a Madách
színházi előadásban. Lear lányainak vagy
udvartartásának alakítói gyakorta modorosak, s
rendre megmutatkozik, hogy e színház
korábbról hagyományozódott színészi
játéktechnikája, illetve játékfelfogása ugyancsak
megnehezíti a Shakespeare-figurák életre
keltését. Kimunkált és „karbantartott"
játékkultúra híján a színészek többségükben
unalomig ismert sablonokból kényszerülnek
alakokat építeni.

Koncz Gábor Kentjének jobban áll a tépett
rongycafatokba bújtatott, calibani indulatokkal is
megáldott szolga figurája, minta királyáért aggó-
dó nemes elszántsága. Juhász Róza hatalomit-
tas Gonerilje inkább sekélyes ösztönlény, sem-
mint agyafúrtan számító hatalmi sakkjátékos.
Varga Mari Reganként roppant határozott és
rá-menős, ám eléggé merev: leginkább annak
az érzékeltetésével marad adós, mitől is lett
ilyen rideggé és cinikusan kegyetlenné ez a
céltudatos asszony. Für Anikó Cordeliája szelíd
és jóságos,
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Juhász Róza (Goneril) és Tóth Tamás (Tiszt)
(Koncz Zsuzsa felvételei)

csak éppen színészileg haloványan megformált
nőalak, aminek következtében módosul a dráma
viszonyrendszere: ha Cordeliának nincs igazi
drámai súlya és igazsága nővéreivel szemben,
akkor Lear tette sem olyan végzetes, amikor kita-
gadja legkisebb lányát. A Bolond - Pusztaszeri
Kornél megformálásában - nem a mindenkinél
tisztábban látó bölcs rezonőr, hanem a játékba
lopakodó unalmat elűzni hivatott„ színes
egyéniség": bohócsipkája ötujjú kesztyűt formái,
s né-miképp didaktikusan, önállósulva játssza
végig a drámát. Hol győztes V-betűt mintáz, hol
lekonyul, hol fenyegető kéz vagy élő felkiáltójel
lesz belőle, esetleg alamizsnáért esdeklő
tenyér. A baj csupán az, hogy nem a figura
alakváltozásai-hoz szabták a bohócsipkát,
hanem Pusztaszeri a bohócsipkához illeszti
hozzá a figurát.

Előadás közben bőven jut idő reménykedni:
hátha elevenebb s drámaian súlyosabb figurák is
feltűnnek a színpompás gyülekezetben. Képvi-
seletükben időről időre meg is érkezik Edgar
(Mácsai Pál), Edmund (Puskás Tamás) és Glos-
ter (Koltai János). Mácsai Edgarja az első felvo-
násban szürkébb, elmosódottabb, a második-
ban markánsabb, csak hát mindvégig érezzük,
szegény Tamás figurája „nincs igazán kitalálva".
Edmundot, a nagyratörő, cinikus fattyút Puskás
Tamás szenvedélyesen és érzékenyen jeleníti
meg, míg Koltai János igazi emberi drámát él át:
a megvakított Gloster fölragyogó arcáról Lear le-
olvashatja a kétségbeesés méltóságát, a bele-
nyugvás rendíthetetlen közönyét.

Götz Béla csapóajtókkal kazettákra osztott,
emeletes deszkafallal határolta a Madách Szín-

ház öblös színpadát, ami építménynek mutatós
ugyan, s artisztikusan közvetíti a fények-árnyak
játékát - a rendező különböző lépcsők, feljárók
betoldásával ötletesen működteti is a szerkeze-
tet -, csak hát funkcionálisan a legkevésbé sem
szerencsés. (Lear és udvara mint valami ope-
rettlépcsőn érkezik fanfárok zengő hangjaira a
nyitóképben, akárcsak a fáraó a színes, széles-
vásznú Józsefben.) A második felvonásban pa-
pírhulladék közt botorkálnak a szereplők, időn-
ként még a fejükre is potyogtatnak újabb
adagokat a zsinórpadlásról - ime, a széthullás, a
pusztulás víziója, világszínházi ihletettségű
díszlet-ben elmesélve. Rátkai Erzsébet csillogó-
villogó bársonykelmékbe és romantikusan
tépett rongyokba bújtatta a szereplőket; a nők
combtőig hasított palástja alól a hevesebb
mozdulatoknál elővillognak a meztelen combok,
a hosszú szárú butikcsizmák - a felszíni, álszent
csillogás alatt ott a nyers, kendőzetlen kéjvágy,
sugallják a jel-mezek.

Kerényi rendezése nem aktualizál, kerüli az
áthallásokat - hiszen immár nincs kinek „üzen-
ni", és nincs is miért: a rendszerváltás óta „min-
dent szabad" a színháznak. Maradna tehát a po-
litikum nélküli színjátszás, az emberábrázolás
artisztikuma, egy sokszálú családtörténet kibon-
tása, amely in statu nascendi leképezné, hogyan
élik meg a hatalmuktól megfosztottak a hatalom
elveszítését. Kerényi határozottan és roppant tu-
datossággal kerüli ki a kínálkozó csapdákat:
nem sekélyesíti politikai allegóriává Lear végze-
tes tévedését. Előadása - számomra - azt bi-
zonyítja, hogy rendezői koncepciójának érvény-
re juttatásához ezúttal nem voltak igazi partne-
rei, s a kényszerű szereposztásbeli
kompromisszumok újra meg újra
megbosszulták magu-

kat a játékban. A jellemábrázolás és a szituáció-
teremtés fogyatékosságait a rendező a külső for-
ma hangsúlyozásával, az előadás színpompás
látványvilágával, a világítás, a díszletek, a
jelmezek eleganciájával vagy sokkoló
effektusokkal igyekezett kompenzálni: fönn, a
színpad magasában dobok peregnek (időnként
szétnyílik a függöny, láthatóvá téve a
résztvevővé emelt zenész hangszeres játékát),
valódi, maszkírozott kórus zsoltározza körbe a
meghasonlott hatalom szét-hullását
(közreműködik a Tomkins Együttes).

Az egykori hatalmasok a szó szoros értelmé-
ben „padlóra kerülnek" - előbb kővé mereved-
nek, minta szobrok, majd lassan dőlnek el, minta
zsák. Az elaggott Lear ott térdel halott lányai Ber-
muda-háromszögében, hogy halálában megtér-
jen övéihez. Ilyen plasztikus, szcenikailag is
megoldott jelenetekben nem bővelkedik az elő-
adás, amely csillogóan látványos és hatásos
ugyan, ám színészi üresjáratai, modorosságai
és koncepcionális bizonytalanságai révén in-
kább sugall ürességet és gondolati sekélyessé-
get, mint megélt emberi drámákat.

Az „általános emberit" megcélzó rendezői
koncepció napjaink egyik lehetséges - klasszi-
cizálóan depolitizáló - színházi trendjébe illesz-
kedik, egyúttal azt is bizonyítva, hogy illékony
ideológiák, politikai ráhatások ellenében megél-
het a színház, szüntelen szakmai megújulás nél-
kül aligha.

Kerényi Imre, aki - többek között János király-
rendezésében - egy korábbi korszak hatalmi
manipulációinak és politikai jégcsuszamlásai-nak
sikamlós történetét markánsan és hitelesen írta
színpadra, most, a jelek szerint, a megváltó-nak
kikiáltott artisztikumban véli fölfedezni a ter-
mékeny művészi középutat - a szórakoztató-
ipari kombináttá alakított Madách Színház élén.
Támogató közönsége egyelőre - megint csak a
jelek szerint - meglesz hozzá; az új hatalmi elit
különböző rendű és rangú képviselői jelenlétük-
kel voksoltak a bemutatón e színház mellett.
(„Micsoda kivonulás - hallom a ruhatárnál -,
miniszter és alelnök, lapszerkesztők és önkor-
mányzati hivatalnokok - ez az igazi előadás." S
aztán: „Azért a műsorfüzetet nem kéne ennyire
drágán adni.")

A hatlapos füzetecske ára kilencvenöt forint.
Csillogó, színes borítóba csomagolva - belül
szinte semmi. Gondolni sem merek rá; csak nem
az előadást akarták vele „fémjelezni"?
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