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émi túltermelés mutatkozik a Learből. Sejteni
ehetett előre, akárcsak a Romeo és Júlia-
ullámot vagy régebbi s színházi értelemben
is) oly más idők jártával a Csongor és Tünde
edveltségét meg a sűrű Csehovokat. Nem baj
z. Érett nemzeti kultúra, fizetőképes és

dőképes - a színházra estéket áldozni tudó -
ilágvárosi műveltség és kíváncsiság nemcsak
lviseli: serkenti, élteti a sokféleséget, a
áltozatokat. Akik a közelmúlt-ban látták a
em túl visszhangos győri Lear királyt vagy a
adách Színházból szintén elég ha-mar

ikopott shakespeare-i hatalomtragédiát (netán
gy házzal odébb, a Madách Stúdióban a nyers,
odernizált Bond-féle földolgozást), azok a
iány tapasztalatainak birtokában csitíthatnák a
ostani morgolódókat: minek már megint ez a
ráma, ezúttal az Arany János Színház deszkái-
a? Bőven maradt még annyi, mindnyájunkat
rintő, befonó rejtelem a régi és az új, a tegnap és
ma kápráztatóan gyors cseréjében s ütközésé-
en, hogy rendező, színész, néző együtt eltöp-
engjen: az előnyösnek ígérkező, radikális világ-
áltás miért nem hoz világmegváltást is - sőt mi-
rt taszít kárhozatba, értelmetlen halálba
nnyiakat?
Ács János rendezése a jellemek és a konflik-

ustér felől igyekezett megfejteni az országfel-
sztó, testáló - egyben új jogrendet alkotó, az
gyszemélyi uralom helyébe szövetségi vi-
zonyt állító - királyi tett szerencsétlen követ-
ezményeit. Menczel Róbert díszlete hatalmas-
a tátott szájüreg, sötét garat, lángfogakkal hara-
ó fogsor. Britannia éhes. Lear eddig valahogy
etömte, s ha néha tán kellett, be is verte ezt a
ötét és barbár szájat. Tordy Géza elementáris
serővel robog be a színre, hirtelen összeterelt,
ökkent házanépe és udvara körébe. Kócolt ősz
stökét nézve lovagi tornák ma is győzelemre
sélyes művészének - akár bohócának - tet-
zik, járása, vasmarka az elsőrangú hadvezéré,
zava a bárdolatlan, valójában mégis okos és
aktikus politikusé. Tordyt jókor találta meg a
zerep, egy-két piszmogósabb és pöszmögő-
ebb alakítása után, tehetsége zenitjén kapta a
egnagyobb figurák egyikét. S Ács koncepciójá-
ak éppen ez a (szóvétéseket is a textusba építő)
rtikulációs lendület, az élete delelőjén járó férfi
zellemi és testi ereje, döntésének szuggesztivi-
ása kellett. A színész elhiteti, hogy e nagy, kopár

és temetőszerűen rideg ország királya egyedül
és még időben döbbent rá: az első nemzedék
ideje, az isteni ködből előgomolygó kormányzás
időszaka, a széthullást mostanáig gátló szabad-
esés fizikája lejárt. Az éjszaka helyébe fény kell.
A harciasan, rusztikusan, hiányosan berende-
zett birodalom fémvilága helyébe az ottlét, az ér-
telét lakályosabb, civilizáltabb élménye és
érzel-mi hajtóereje. Felejthetetlenül szép, ahogy
Tordy Learje a színpad elején egy maréknyi,
térkép-szerűen széthintett-teregetett homokot
karistol részekre a fölosztás jegyében. Ez a föld,
melyen annyiszor... A por lebegő és gyöngéd,
szül és visszavár. S az erődús férfi
aggastyános gyermekjátékában már ott a
memento homo is. Majd-nem ugyanitt utóbb
gödör nyílik és sír. Részint olyasfajta üreg,
amely Ljubimov Hamletje óta kíséri
Shakespeare-t. (Az üreg technikai megoldása
éppúgy sok kívánnivalót hagy, amiként a díszlet
karzata is lomhán kihasználatlan, és Kent vil-
lamosfogantyúkkal stilizált, „kapaszkodós" pel-
lengére sem valami megragadó.)

Ez a Lear még olyan ágas-bogas fatörzs
öblé-

ben trónolt, amilyeneket kevéssé poétikus ára-
dások alkalmával a nagy vizek szoktak sodorni.
Ezt az alkalmatosságot a természet vájta, nem
mesteri kéz. A torzult koronára is emlékeztető
rönktrónus szentélybe való már. Múzeumba. A
történelem hátsó udvarába akár, el a szem elől.
Új nemzedék, másik nemzedék, második nem-
zedék kell már az ország, a józanul kiporciózott,
gyakorlatiasan elajándékozott birodalom élére.
Olyan király, nem is egy, aki már nemcsak oda-
hajigálja vaskosan szép trónszékét a többi or-
mótlan bútor közé, hanem szimbolikus erővel bí-
ró trónt ácsoltat vagy faragtat, racionális, hódol-
tató - és fölszabadító törvénykezést teremt.
Centrumba hozza az uralkodót, és koncentrálja
erőit. Ez a mindenkori hatalomváltás modellje.
Jó esetben a még működő, de öregedő korábbi
hatalom nemzője, fölnevelője és szálláscsináló-
ja a frissnek, fiatalnak. Ács a hideg modellnek
históriai párában, mitologikus lobogásban. bor-
zongató sötétben adta meg esztétikai szépsé-
gét, színpadi formáltságát.

A zengő nyitányban Ráckevei Anna (Goneril)
és Györgyi Anna (Regan) átveszi Tordy erejét.
Ritkán válik ily világossá, Shakespeare zsenije
miért nem fiúutódokat szemeit ki. Az asszonyi
praktika a két - máris ármánykodó - színész-nő
zeneileg komponált súgás-búgása rögvest
konyhai számítást, kamrakérdést csinál abból,
ami egy óriási oszlopcsarnok előtti nyilvános tér-
ségen az imént még Britannia jövője s egy ural-
kodó álma volt. Földesi Judit, a kisemmizett, el-
űzött Cordelia viszont zavarba ejt. Nem erős és
egyenes, inkább kelletlen és makrancos. Nem
szívből, foghegyről felelget az élete remélt nagy
döntésében, tettében lubickoló apának (Tordy
külön bravúrja a mackós szeretetéhség
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öldesi Judit (Cordeiá) és Tordy Géza (Koncz
suzsa felvételei)

lbrummogása, s ahogy vicsorgásba váltja
angjait). Az unott és kioktató Cordeliát nem an-
yira „szeretetlensége" miatt kell - vagy lehet-
éges - világgá kergetni. Az a baj, hogy ő sem
rti az atyai döntést. Földesi szerepidegensége
llenére Ács úgy intézi a sokszor elrontott, fontos

elenetet, hogy a hebehurgyán vértolulásos apa
ellett a kihajított leány sem csupán mártíriumá-
a dicsőülten távozik. Értetlennek és
rzéketlen-nek bizonyult a kulcsszituációban.
ire jóvá tehetné az ifjúság bűnét, késő lesz.
A hosszú és megkapó expozíció után a darab

lnehezül. Ács - mint mostanában nemegyszer
szeszélyes a kidolgozásban. Unalmas ácsor-

ásokat enged a színpadon. Beletörődik a
örülmények kényszerébe, legtöbb színészét
em képes föltüzelni, vagy pedig hevülni hagyja
ket
fölöslegesen. Rajhona Ádám nem eljátssza:

sak kimódolja Glostert; amikor (jóval később)
égis összerendezi a figurát, az előzmények
iatt már nem képes jelentékennyé emelni (s

ak öngyilkossága is megoldatlan). Czvetkó
ándor fattyú Edmundja érdektelen szeleburdi

ossz-csont, féltestvére (a törvényes), Edgar,
ertz Ti-bor alakításában, ütődött, nyámnyila

oravén, akiből így nemis lehet filozofikus
olond, számki-vetett, ruhátlan szegény Tamás.
ear bolondja, Őze Áron f. h. viszont se nem
olond, se nem okos, egyszerűen csak ifjú, aki
zellemesen igyekszik helyt állni az idő előtt jött
örténelmi ma-túrán. Gáti Oszkár (aki nemrég
yőrött Cyranót is érthetetlenül megfosztotta a
edélytől és a jó-féle vagabundusságtól)
entként vívódik, szen-

ved, döngeti lépteit, s akkor jó, amikor
elfeledkezik a páncélozó sémáról. Tarján Péter
kisszerű, és kisszerűen ármánykodó, pipogya
Oszvaldjában semmi nem indokolja, hogy
fejedelemnő válassza ágyasának; Hankó Attila
(Cornwall) nehézkesebb, Haás Vander Péter
(Alban) fürgébb, ám egyként érdektelen
játékmóddal szaporítja tovább a sikerületlen
alakítások számát.

A színészi szegényesség miatt s a remek
kez-

A Hit, remény, szeretet nem nagy előadás, de jó
előadás; olyan, amilyen néhány évvel ezelőtt
szezononként legalább három-négy volta
Katonában, ugródeszkát kínálva a nagy
előadások számára. Mint tudjuk, mára ez - itt
nem taglalandó okokból, és remélhetően csak
átmenetileg - nincs egészen így. A Katona még
csak keresi esztétikának és közéletiségnek azt
a metszőpontját, amelyet a rendszerváltás előtt
oly tévedhetetlenül jelölt ki magának, s amelynek
valószínű helye jócskán eltolódott. Úgy
gondolom, erről ennél többet csak a művészi
gyakorlat mondhat; utána majd a kritika büszkén
és elégedetten felmutat-hatja és elemezgetheti.

dés után megfogyatkozó rendezői erély folytán
az előadás roppant eredeti, metsző, sokkal telje-
sebb rajzot ígérő vázlat marad az Arany János
Színház színpadán. A kezdés történelmi és onto-
lógiai súlya, harmóniája - a szubjektum erejét
és kicsinységét egyszerre kimondó bölcsessége
- a befejezés újra tiszta és rendezett képeiben
sem talál vissza eredeti önmagához. Annak elle-
nére sem, hogy a produkció sokszor lassúdad
menetében egy-egy látványrím, finom gondolati
utalás, jellemrezdülés Ács és a színészek talen-
tumáról tanúskodik. Márta István zenei effektu-
sai sokat, Csík György jelmezei (főleg színvilá-
got) adnak az összképhez.

A címszerepéről elkeresztelt dráma a címsze-
repet valóban fölépítette. Kár is, kevés is, hogy
végül jószerivel csak azt. A világból kihulló, hűsé-
ges (és hűtlen) régiek, meg a hatalomhoz így-
úgy fölnőni képtelen újak farkasszemet néztek
egymással - és tekintetük, hamarabb kihunyt,
mintsem mindent elmondhatott volna.

William Shakespeare: Lear király (Arany János Szín-
ház)
Fordította: Vörösmarty Mihály. Díszlet: Menczel
Róbert m. v.

Jelmez: Csík György m. v. Zene: Márta István m. v.

Dramaturg: Vörös Róbert. Mozgás-vívás: Tímár
Tamás m. v. Világítás: Simon László. Szcenika:
Bognár Zoltán. Rendezte: Ács János.
Szereplők: Tordy Géza m. v., Rajhona Ádám m. v.,

Gáti Oszkár m. v., Hankó Attila, Haás Vander Péter,
Mertz Tibor, Czvetkó Sándor, Őze Áron f. h., Ráckevei
Anna m. v., Györgyi Anna m. v., Földesi Judit, Tarján
Péter, Hegedűs Miklós, Bank Tamás, Móni Ottó.

A József Attila színházi Rokonok kapcsán
más hasábokon már elmeditáltam a kritikai rea-
lizmus alkotói és fogyasztói attitűdjének rene-
szánszáról. Az így minősíthető műveket a meg-
előző évtizedekben úgy olvastatták-nézettékve-
lünk, hogy a bemutatott jelenségeket meghala-
dottként vagy közvetlenül meghaladhatóként
tüntették fel. Ezt a kulcsot rendszert váltva ma-
gunk dobtuk a tengerbe, és bizonyára csak a leg-
bölcsebbek gyaníthatták, hogy a szóban forgó
jelenségek egy-kettőre ismét aktuálisak lesznek.
Csak éppen kulcs nélkül. Csak éppen a korábbi
- szuggerált, szuggerálható- reményteljesség
veszett oda, legalábbis az emberéletben
mérhető jövőre. Hogyan állítsuk be, hogyan
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