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z aránytalanul sivár, fapadlós elôszínpad való-
jában nem is elôszínpad. Ez a senki földje.

Ahogy a tér mélységében alig néhány centiméterrel
megemelt dobogószínpad sem színpad, hanem leg -
inkább talán egy tenyérbemászóan egyen-gyorsét-
kezde családi ünnepségekre alkalmas álelegáns kü-
löntermének részlete. Aki innen közel merészkedik
a közönséghez, arra a halál leselkedik. Persze, hi-
szen elhagyta (önként vagy kényszerbôl) az otthonos
akolmeleget, a biztonságot nyújtó családi környeze-
tet, s ennek következményeit viselnie kell. Lear,

Cordelia, Edmund és a
többiek mind sorra ke-
rülnek. De az elôadás
folyamán – a ráérôsnek
tûnô, csendes leveska-

nalazgatás közben – az is kiderül, hogy az asztal kö-
rül ülôkre ott, bent is a bukás, pusztulás vár. Nem a
külvilág gonoszsága vagy a mindenütt leselkedô gyil-
kos merényletek miatt, hanem mert ez ennek a világ-
nak a rendje: ember embernek farkasa, aki pedig
nem lenne az – Lear, Cordelia, Gloster, Kent, Edgar
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–, azt testileg és/vagy lelkileg elpusztítja, bedarálja a
Learék után következô generáció (Regan, Goneril,
Edmund, valamint közelebbi és távolabbi szövetsé-
geseik). 

Pedig minden olyan szépen indul: a nyitó kép ta-
pintatlanul éles Utolsó vacsora-átirat, ahol a Leonardo
da Vinci-freskó óta elhíresült elrendezésben ülnek
az étkezôasztal nézôkkel szembeni oldalán Lear csa-
ládtagjai és hatalmának legfôbb támaszai. Ez az asz-
tal azonban nem királyi ebédlôk súlyos, egész termet
betöltô, impozáns table d’hôte-ja, nem terpeszkednek
rajta ezüst gyertyatartók. Öt, sokadosztályú étter-
mekbôl ismerôs, viszolyogtató mûanyag lepedôvel
félig letakart – oh, hol van Lear damasztterítôje?! –
négylábú fatákolmány mellett fogyasztja a színlap
szerint: villásreggelijét a Lear-család. 

Zsótér Sándor Lear-rendezésének nyitó képét el
kell olvasni, mert minden részlete fontos, az elôadás
egészét meghatározó, helyzet- és jellemfestô elem
(díszlet: Ambrus Mária). Nicsak, mit keres egy virá -
gokkal díszített terasz (vagy galéria?) ebben a zárt
térben, épp az elmélyülten levesét kanalazó társaság
feje felett; miért nem a külsô falon ékeskednek a pi-
ros és zöld, buja növények? Majd megtudjuk ezt is,
amikor az épület külsejére fordul a forgószínpad: ott
elborzasztó pléhfalat, kettôs csapóajtót, hullámle-
mezzel borított, sebtében felhúzott, pusztában álló
diszkóra hajazó szörnyépítményt látunk, amelyen ke-
vélyen kígyózik lefelé az ereszcsatorna. A bejárat
mellett kecses szemétláda köszön vissza a plázákból,
mcdókból és burgerkingekbôl. A bal oldalon egy tel-
jességgel funkcióját vesztett, meghökkentôen mére-
tes telefonfülke oldalfala. Ha a végtelenül szomorú,
egyben végtelenül nevetséges építészeti elemeket
összevetjük a címmel – Lear király –, egységes, ko-
herens olvasatot kapunk: a színen semmi sem az,
aminek Shakes peare-re várva gondolhatnánk. Min -
den ott van, ami egy királydrámában ott kell hogy le-
gyen – csak éppen idézôjelbe téve, rosszabb esetben
gúnyosan nevetséges kisszerûségében megmutatva,
nekünk szólóan – nagyon szomorúan – otthonossá téve.
A zárókép módosított Utolsó vacsora-átirata keretbe
foglalja Zsótér Lear-történetét: innen indultunk, ide
jutottunk: az asztal hosszanti oldalán megint ott ül
mindenki, csak éppen egymás vállára hajtott fejjel,
egymásnak támasztott, eldôlni készülô ember-do-
minók módjára: halott már a történet valamennyi
szereplôje. 

De térjünk vissza az elejére. Ez a tér eleve deval-
válja a mindenki által tisztelve félt uralkodót, lányait,
a hozzájuk tartozó, ugyancsak nemes vôket, illetve
vôjelölteket. Egy tipikus-banális családi ebéd (jó, le-
gyen – nyilvánvalóan játékos-gúnyos meghatározás-
sal – villásreggeli) elsô fogásánál tartunk, in medias
res, amelyen a családfô – lehet, hogy nyugdíjba vo-
nulásának alkalmából – kedélyesen meghitt hangon,
egy munkában eltöltött élet magabiztosságával háta
mögött rendelkezik öreg napjairól, s osztja fel biro-
dalmát három (illetve két) lánya és a hozzájuk tarto-
zó férjek javára. De ez tényleg nem is olyan fontos,
csak amolyan letudni való muszfeladat, szemmel lát-

hatóan sokkal fontosabb számára a leves ízkompozí-
ciójának beható élvezete. Egyszerre megható és –
a következmények ismeretében – vérfagyasztó ez az
idôbôl kiesett Lear, aki utazgatásokkal, pihenéssel,
mindenféle kikapcsolódással töltendô nyugdíjaslétét
tervezgeti, s nem látja, hogy áldozatukra lesô, velejü-
kig romlott, gátlástalan haszonlesôk veszik körül – a
népmesékbôl idecsöppent legkisebb lány kivételével,
akinek ôszinte szeretetét éppen úgy nem ismeri fel,
mint ahogy másik két lánya ordítóan üres hûség- és
szeretetömlengései mögött is képtelen érzékelni az
ellene irányuló, sistergô megvetést és gyûlöletet.
Zsótér szegedi Learje – Király Levente mindvégig hi-
bátlan alakításában – fatális tévedés áldozata. Az elsô
pillanattól az utolsóig teljességgel hiányzik belôle a
király vagy a nagy, tragikus hôs póza, ünnepélyeseb-
ben: nagysága. Ország? Hatalom? Ugyan. Ennek a
Learnek a kanálról fegyelmezetlenül ezerfelé szét-
csúszkáló levestésztával van konfliktusa, nem kör-
nyezetével. Amúgy mellékesen beszél lányaihoz,
adja oda nekik mindenét, múltját és jövôjét. Zsótér
értelmezésében Lear tragédiájának lényege ez a reális
idôn kívül kerülés. Az utolsó villásreggeli azt a pilla-
natot ragadja meg, amikor Lear megpróbál vissza-
térni a mindenki által megélt, a történelmi idô
meghatározta, valós világba. Az igazán tragikus moz  -
za nat természetesen az, hogy fogalma sincs arról:
ezzel a közös villásreggelivel életérôl döntô konflik-
tust generál. 

A Cordelia–Bolond immár hagyományosnak mond  -
ható szerepkettôzés Farkas Andrea szép, fegyelme-
zett alakításában illeszkedik a senki sem az, akinek
látszik gondolathoz. A Gonerilt és Regant játszó két
színész – Pataki Ferenc és Harsányi Attila – igen fe-
gyelmezetten, minden, a nemi szerepcsere alapján
amúgy kínálkozó olcsó poént elutasítva a lényegre
koncentrál: más-más hôfokon, de az elsô pillanattól
érzékeltetni tudják, hogy szerepjátékuk csak kötele-
zô helyzetgyakorlat. Ezt a Leart nem kunszt „bevinni
az erdôbe” (a kifejezés átvitt és konkrét értelmében
egyaránt), arcukon, mozdulataikon ezért nem is tük-
rözôdik semmiféle érzelem. Zsótér következetesen
végigvitt elemzése akkor is érvényes olvasatot ajánl,
amikor a táncosnôi szépségû Edmund (Melkvi Bea)
szerelméért harcba szállva sem érzelmeik irányítják
ôket, hanem kizárólag a bosszankodás legújabb hatal-
mi játszmájuk váratlan akadályoztatása miatt. Sze re -
lem? Igaz, emberi érzelmek? Ugyan, mondja Zsótér,
hát – itt és most: Lear háza táján – van még jelen-
tésük ezeknek a szavaknak? Kiábrándító, tragikus, a
végtelen nihil felé utat nyitó válaszok sorjáznak az
elô adásban, mindezt ráadásul tragikusan nyu godt-
közönyös tónusban játszatva. 

Az elôadásból kiragyog Fekete Gizi alakítása. Úgy
mutat ártatlan-ôszinte aggastyánt, illetve indulattól
reszketô, ura önpusztító ostobaságát szeretetteli két-
ségbeeséssel korholó, bölcs Nemest és Orvost, hogy
elfelejtjük a királydrámát: embereket látunk, becsa-
pott, a világból semmit sem értô, gyámolításra szo-
ruló öregembert és egy ôt szívbôl jövô szeretettel fel-
karoló másikat, aki tudja: nem szabad amazt ráéb-
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reszteni a valóságra, mert abba
azonnal belehalna. 

A szokásos zsótéros ötletparádé
most sem marad el: az evôeszkö-
zökkel való játékok, a levessel
mérgezés, Gloster horrorisztikus-
groteszk megvakítása (a nôvérek
kéjjel kiszürcsölik szemét – alig-
alig váltva ki érzelmeket áldoza-
tukból, miként ôk maguk sem
tüntetik fel ügyködésüket kivéte-
les perverziónak; ebben a világ-
ban így van ez rendjén), a kaloda
és a vívójelenet eszköztelensége,
pontosabban képzeletünkre bízott
lebonyolítása, és még oly sok más
pillanat: mind elemzésre kínálko-
zó, szép, színházi mozzanat. 

Benedek Mari ruhái is játsza-
nak: a szomorú-ünnepélyes feke-
te öltönyök és a királynôi, suhogó
szoknyák itt-ott rendetlenül félre-
csúsznak, egy-egy hasadás (?) alól
elôvillan Cornwall vagy Alban
csupasz bôre, Regan és Gloster al-
sónemûje, és Lear is meglehetô-
sen lazán viseli zakóját, nyakken-
dôjét. 

Az elôadás Király Leventére épül. (Talán nem túlzás feltételezni, hogy
Zsótér egyenesen miatta rendezte meg itt és most ezt a Leart, csakúgy,
mint 2002-ben a Galilei életét.) Be csü lendô az az odaadás és fegyelem,
amellyel a szegedi társulat – persze ki-ki képességei szerint – átadja ma-
gát Zsótér egyáltalán nem laza, folyamatosan értô munkát követelô
módszerének. Az eredmény: fontos, szép, bár nem könnyen „emészt-
hetô” elôadás, amely az arra vállalkozót bizonyosan igazi színházi él-
ményhez juttatja. Az a hír járja, hogy a szegedi közönség fel há bo -
rodással fogadta-fogadja az elôadást (ezért kellett volna már az eredeti
munkacímet – ws. Lír – megváltoztatni). Nem baj, hiszen a közönség
szuverén döntési képességgel rendelkezô emberek közössége. Zsótér
és csapata (a fentieken kívül állandó dramaturgja, Ungár Júlia) nem
tesz mást, mint ami minden színház dolga (lenne): felajánl egy olvasa-
tot, (együtt)gondolkodásra hív egy estére. 

WILLIAM SHAKESPEARE: 
LEAR KIRÁLY 
(Szegedi Nemzeti Színház)

(Munkacím: „ws. Lír”; színlapcím: ’Lear király, Ünnepi ebéd az ország
felosztásának tiszteletére, avagy az utolsó villásreggeli’)

Fordította: Vörösmarty Mihály. Dramaturg: Ungár Júlia. Díszlet: Amb -
rus Mária. Jelmez: Benedek Mari. Rendezôasszisztens: Almási Gyöngyi.
Rendezô: Zsótér Sándor.
Szereplôk: Király Levente, Farkas Andrea, Pataki Ferenc, Harsányi
Attila, Cseh Zsuzsa, Borsos Bea, Jakab Tamás, Melkvi Bea, Zsarnóczai
Gizella, Orosz Ákos e. h., Járai Máté, Dénes Gergely, Fekete Gizi.

Király Levente, Jakab Tamás 
és Orosz Ákos (Edgar) 
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