
itt finoman fiatal, holott némi sminkkel el
lehetne csúfítani. Borbáth Ottilia azonban
a leleményes színi eszközök,
mozdulatok, tipegések és hanghatások
olyan skálájával dolgozik, amely még
így is lenyűgözi a nézőt. A Petypont
alakító, egyébként tehetséges M. Hor-
váth József nem tud megfelelni (kivált az
első felvonásban, ahol inkább keres-
kedősegédnek látszik, mint orvostanár-
nak) a szerep követelményeinek. A ra-
gyás nevű generális (Lakky József) jó, de
lehetne (egyenruhájához híven)
„légiósabb" is. Kölgyesi Györgyöt az
Isten is abbénak teremtette: hálás szere-
pében elnyerte a közönség tetszését. Az
orvos inasa nyitja meg a komédiát, és
Étienne (Kiss Jenő) az első és a harmadik
felvonásban végig jelen van. Szálas
termete, délceg hangja, Gömbös Gyulára
emlékeztető mellkasa az elfajzott úri
világ fölé magasodva szinte jelképessé
emelkedik, és ripők szófogadása igazán
feydeau-i. Az orvosi rendelőnek van
egy fontos néma szereplője is, éspedig a
már említett delejes karosszék, amelyet
egy bécsi kongresszuson mutattak be a
szerző szerint, és amely gombnyomásra
elaltatja a beteget, aki aztán vidáman
énekelve, sőt táncra perdülve ébred. A
harmadik felvonásban egyszerre négyen is
elalszanak. Tralalás ébredésük, eszebódult
táncuk a darab egyik nagy pillanata. (Kár,
hogy a tapsrend szerint ez a Freud-, illetve
Charcot-korszakra emlékeztető, már-már
sci-fibe illő masina nem gurul a rivaldához
és támláját meg-hajtva nem köszönti a
publikumot.) Egészében a harmadik
felvonás - hála a szerzőnek és a
rendezőnek - mulatságos felfutást jelent,
úgyhogy a kegyetlenül kaján komédia
kifejlete kellemesen, már-már kéjesen
kacagtatja a kecskeméti közönséget.

Georges Feydeau: Osztrigás Mici (kecskeméti
Katona József Színház)

A Béldy féle fordítás Heltai Jenő átdolgozá-
sában. Díszlettervező: Szegő György m. v.
Jelmeztervező: Füzy Sári. A rendező munka-
társa: Saád Katalin. Rendező: Szőke István.

Szereplők: M. Horváth József, Borbáth
Ottilia, Lakky József, Varga Katalin, Gás-
pár Antal, Réti Erika, Bácskai János, Kovács
Zsolt, György János, Kölgyesi György,
Ribár Éva, Morva Ernő, Jablonkay Mária,
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MIHÁLYI GÁBOR

A külváros Lear királya

A miskolci Nemzeti Színház előadása

A példák

A miskolci színház műsorfüzete három
korábbi nagy Lear-rendezés képeit közli,
Peter Brookét, Giorgio Strehlerét és Peter
Zadekét. Az előadásból azután ki-derül,
hogy az idézett példák valóban erőteljesen
hatottak Csiszár Imre rendezésére.

Ez így van jól. A rendezés munkájának
komolyságát, igényességét tanúsítja a
példák megadása.

Napjainkban a világ drámairodalmának
nagy, klasszikus alkotásait már nem lehet
úgy színre vinni, mintha el lehetne
tekinteni az előzményektől, a korábbi
jelentős rendezői teljesítményektől. Igaz
ugyan, hogy a művészetben csak a tech-
nikai eszközök, a kivitelezés módjai fej-
lődnek, meg a művészet tükrözheti a
történelmi, társadalmi fejlődést, de való-
jában minden műalkotás újrakezdés, és ez
a rendezés, a színjátszás művészetére is
vonatkozik. Azonban az is nyilván-való,
hogy a művészi alkotás adott szellemi
közegen belül folyik, gondolatok
szövevényének része, új válaszkísérlet a
korábban feltett kérdésekre. Ha nem is
elképzelhetetlen, hogy egy kivételes zseni
a külső hatásoktól majdhogynem
függetlenül tudjon jelentőset alkotni, de
ilyen teljesítményre - olyan kollektív
erőfeszítést igénylő művészetekben, mint
amilyen a színház - aligha tudunk példát.
Zadek az önmagát komolyan vevő, kul-
túrát termelő színház persziflázsát kínál-ja,
s ezen belül a korábbi Shakespeare-
előadások paródiáját, Strehler Brookkal
polemizál, Brook az angol Shakespeare-
hagyománnyal. Egyikük sem teremthette
volna meg a maga színházát Brecht nélkül.

Miért jelentősek a nagy színházi példák
?

Egy Shakespeare-mű esetében az alap-
vető filológiai szakirodalom ismerete
elengedhetetlen, hiszen több száz év táv-
latában sok mindent nem értünk már a
shakespeare-i szövegben. Köztudomású,
hogy az új kutatások lényegbevágóan mó-
dosították Shakespeare-képünket, ezek
eredményeképpen jobban, pontosabban
értjük Shakespeare szavait, mint az egy

évszázaddal vagy akár csak egy félszá-
zaddal korábbi nemzedékek. A filológiai
kutatás szempontja azonban nem lehet
más, mint hogy Shakespeare-t és drámáit a
maga korából magyarázza: arra kereshet
megfejtést, hogy gondolhatta Shakespeare,
hogy rendezhette darabjait a Globe
színpadán.

Tudjuk, minden műalkotás csak a be-
fogadó tudatában kel életre, azonkívül
csak holt betű. A filológia viszont arra már
nem válaszolhat, hogy mit is jelent egy
adott mű a ma embere számára, mert ha
ezt teszi, letér a tudomány mezsgyéjéről,
és a tiszta szubjektivitás talajára lép. Más
kérdés, hogy nincs filológus, aki az adott
jelennek ettől a nézőpontjától el tudna
tekinteni. Még Jan Kott is úgy tesz kitűnő
Shakespeare-esszéiben, mintha az igazi, a
reneszánsz Shakespeare-hez adna kulcsot,
és valójában ő is a meglevő filológiai
kutatásokra támaszkodik. Az esszék
jelentősége persze abban rejlik, hogy az
ötvenes-hatvanas évek Shakespeare-képét
tudta megfogalmazni. Ritka,
tulajdonképpen kivételes teljesítmény. A
nagy előadások viszont éppen ezt a
viszonyt, a műalkotásnak a mához való
viszonyát jelenítik meg, számukra a
filológiai igazság, pontosság csak az
értelmező munka kiindulása lehet. A
rendezés, amikor színre hozza a múlt egy
klasszikus alkotását, bizonyos mértékig
újrateremti azt - a jelen össze-függéseiben
azt keresi benne, azt kívánja felmutatni,
hogy ez a mű mit jelent, mit mond nekünk
ma, a huszadik század utolsó évtizedeiben.
Az újrateremtés e művészi aktusának
köszönhetik a nagy drámák
ezerarcúságukat, hogy egy Shakespeare-
vagy egy Csehov-drámát újra meg újra
meg lehet nézni (föltéve persze, hogy
igazi, jelentős művészek hozzák létre az
előadást), anélkül, hogy egy új nagy
rendezés semmivé tenné vagy akár csak
megkérdőjelezné a korábbi nagy
produkciókat. Sőt éppen ebben a
láncolatban válnak csak igazán izgalmassá
és fontossá az újabb rendezések, csak
ebben az összevetésben mérhető fel, hogy
mit tudtak a korábbiakhoz képest
tartalomban és formában újat és fontosat
mondani - nemcsak a drámáról, hanem a
drámán keresztül a magunk koráról, a
magunk gyötrődéseiről.

A külföldi nagy példák természetesen
nem jelenthetnek mércét egy vidéki tár-
sulat számára. Irreális lenne számon kérni
a miskolciakon, hogy a maguk nem irigy-
lésre méltó körülményei között nem hoz-
tak létre olyan előadást, amely veteked-



hetne Brook vagy Strehler rendezésével.
Arról most ne is beszéljünk, hogy hozzá-
juk hasonló nagy művész kevés akad, és
ők is pályájuk csúcsára érve rendezték
meg a maguk Lear királyát. Csak arra
utalnék, hogy mindketten a maguk or-
szágának legjobb színházában dolgoz-
hattak, gyakorlatilag ideálisnak mond-ható
munkakörülmények között.

Miskolcon pedig egy oroszlánkörmeit
most próbálgató fiatal rendezőnek négy-öt
heti próbaideje lehetett arra, hogy most:
szerveződő fiatal társulatával és a
vendégül hívott Major Tamással. színre
vigye a Lear királyt, amelyről sokáig az
volt a vélemény, hogy színrevitele meg-
oldhatatlan feladatok elé állít minden
társulatot.

A miskolci előadás hibái tagadhatatla-
nul szembeötlőek. Mégis, e hibákkal
együtt, vagy még inkább ezek ellenére is,
figyelemre méltó, jelentősnek mondható
Lear-előadás született. Kétségtelen, ezt az
előadást sem lehet majd utánozni vagy
követni, ahogy Csiszár sem utánozta vagy
követte a választott példákat. A miskolci
előadás azonban olyan Lear-értelmezést
ad, olyan művészi meg-oldásokat
prezentál, amelyeket a későbbi hazai
rendezések nemigen hagy-hatnak
figyelmen kívül.

A mester és tanítványa
A miskolci Leart alapvetően meghatá-
rozza, hogy Csiszár a címszerepre volt
tanárát, Major Tamást hívta meg. Mini:
tudjuk, a Lear király nem első közös
munkájuk, az együttműködés a szolnoki
Puntila úr és szolgája, Alatti esetében is
magyar színháztörténeti eseménnyé vált.

Major a magyar színházművészet olyan
egyedülálló nagysága, aki fél évszázados
művészi pályája során nem is egy, ha-nem
több korszak meghatározó személyisége
lett. Már a negyvenes évek elején felült
Theszpisz kordéjának bakjára, és azóta
nógatja a magyar színházművészet pacijait
gyorsabb haladásra. Más kérdés, hogy a
szekér néha sáros, gödrös utakra tévedt.
De akkor is ment előre. Major már ma is,
hetvenévesen is a magyar
színházművészet egyik nagy újítója, még
ha ma már néha szüksége van egy erős.,
fiatal kézre, amely segít neki a gyeplőt
tartani.

Nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy
nagy művészcink olyan kincsei az or-
szágnak, akiknek alkotó tevékenységét
nem lehet eléggé óvni, támogatni, segíteni.
Az ő műveik évszázadokon át

gazdagítják majd a magyar szellem biro-
dalmát, és mindazok az alkotások, ame-
lyek ilyen vagy amolyan oknál fogva nem
jöttek létre, pótolhatatlan veszteségei a
magyar kultúrának. Micsoda kára a
magyar színházművészetnek, hogy Major
Tamásnak néhány rövid, kivé-teles
periódustól eltekintve, sohasem sikerült
olyan homogén közeget teremtenie maga
körül, amelyben akadálytalanul és
maradéktalanul megvalósíthatta volna a
maga művészi elképzeléseit.

A Nemzeti Színház semmiképpen sem
volt ez a hely. Mindig is nagy, szuverén
művészegyéniségek gyűjtőhelye volt, akik
Majorhoz hasonló joggal igényelték a
maguk művészi elképzeléseinek a meg-
valósítását, a lehetőséget arra, hogy ki-
teljesítsék a maguk művészi egyéniségét.
Ezek az ellentmondások, mint tudjuk,
feloldhatatlan konfliktusokhoz vezettek.

Major Csiszár mellett a vidéki színhá-
zakban végre homogén közegben dol-
gozhat - itt viszont kevés a megfelelő
partner. Egy-egy gyönge színész a leg-
gondosabban felépített jelenet hatását is le
tudja rontani.

Major meghatározó személyiségét
emeltük ki, de azért tévedés lenne azt
hinni, hogy Csiszár Major mellett az
unterman szerepét játssza. A fiatal rendező
maga is erőteljes művészegyéniség, aki
Major mellett is érvényre tudja juttatni az
akaratát. Inkább együttműködésről
beszélhetünk, amit az tesz lehetővé, hogy
a mester és a volt tanítvány
színházszemlélete sok tekintetben fedi
egymást.

Ha jó a viszony apa és fia közt, ha közös
nyelvet tudnak beszélni van ilyen akkor
még ők sem tudják elhatárolni, hogy az
apa mikor visszhangozza fia felismeréseit,
s a fiú mikor ismétli az apától hallottakat.
Kívülállóként, természetesen, nem
ismerhetjük Major és Csiszár
munkakapcsolatát, mindössze egy-két
alkalommal ültünk csak velük együtt
baráti társaságban. De ahogy beszélgetés
közben szavaik egymásba fonódtak, úgy
tűnt, gondolataik, el-képzeléseik valóban
kiegészítik egymást.

Major és Csiszár között a közvetlen
összekötő kapocs - Brecht művészete.
Major elévülhetetlen érdeme - többek
között -, hogy elsőként ismerte fel, a
modern színházművészet elképzelhetetlen
a brechti tanítások asszimilálása nélkül.
Csiszár mindenekelőtt a Brecht-színház
ismeretét tanulta meg Majortól. A fiatal
rendező, úgy tűnik, jó érzékkel
asszimilálja magába mindazt, amivel

Brecht óta gázdagodott a modern szín-
házművészet.

A Lear-előadás példaképrendezői,
Brook, Strehler és Zadek is Brechtre
hivatkoznak. Valószínűleg Brook mondta
ki elsőnek és a legmesszehangzóbban,
hogy Brecht nélkül nincs modern szín-
házművészet; Strehler gyakorta nevezte
magát Brecht tanítványának, Zadek pedig,
az ifjú polgárpukkasztó Brecht
mellényzsebéből bújt elő. És valóban,
mind a három idézett Lear-rendezés el-
képzelhetetlen lett volna Brecht színházi
forradalma nélkül. A közös Brecht-hatás
persze nem zárja ki, sőt bizonyos érte-
lemben feltételezi, hogy ezek az előadások
szuverén módon különbözzenek
egymástól. Ahogy végül a Csiszár és
Major teremtette Lear is nagyon más, mint
említett elődei. Bár a három Lear-
megközelítés közül a miskolci leginkább a
Strehler-rendezés gondolatait, művészi
elképzeléseit szövi tovább, alakítja a maga
koncepciójához.

A Shakespeare-tragédia középpontjában
Lear pokoljárása áll, a színmű értelmezése
mindenekelőtt azon múlik, hogy a
rendezés a szenvedések, megpróbáltatások
útját követve milyen következtetések,
tanulságok levonására készteti nézőit.

A XVII. század első éveiben keletkezett
Lear király Shakespeare válságkor-
szakának terméke. Csak a szövegre
figyelve, azt olvashatjuk ki a darabból,
hogy az ember hiába kiáltja fel panaszát az
égre, az istenek süketek, vagy nem is
akarják meghallani, meglátni az ember
nyomorúságát. Brook Beckett Végjáté-
kának lepusztult világát vetíti vissza a
maga Lear király-rendezésébe. Az aggas-
tyán a halott Cordeliát a karjaiban hozva a
lét reménytelen értelmetlenségét és
gonoszságát demonstrálja. Brook ren-
dezésében, Shakespeare szövegével ellen-
tétben, Edgar nem veszi át az ország
kormányzását. Edmund tetemét veszi a
vállára, és kivonszolja a színről. Életben
maradt ugyan, győzött, de az ár, amit ezért
fizetnie kell, a testvérgyilkosság. Nincs
kiút, nincs feloldozás.

Strehler rendezése bizakodóbb; a
szenvedések Leart és Edgart is meg-
tisztítják, Lear kevélységét, gőgjét le-
vetve, emberebb emberként születik újjá
lánya, Cordelia ölelő karjai közt, Edgar
pedig a nemesen érző és gondolkodó új,
fiatal nemzedék szószólójaként egy szebb
és igazabb jövő ígéretét hirdeti.

Strehler rendezéséhez hasonlóan a
miskolci előadásban is fokozott nyoma-



Tímár Éva (Goneril) és Molnár Zsuzsa (Regan) a miskolci Lear királyban

valójában a meghasadt tudatú Lear ski-
zofréniájának a megszemélyesítésére
szolgál: a Bolond személyében Lear ön-
magával beszélget, vitatkozik, s amint a
király önmagára talál, megtalálja ön-magát,
a Bolond feleslegessé válik.

Kétségtelen, a Bolond szerepének ez is
egy lehetséges, sőt eléggé meggyőző-nek
tetsző értelmezése - azért is tartottuk
szükségesnek idézni. De meg kell
vallanunk, még a miskolci előadás is el
tudta velünk fogadtatni - többek között lgó
Éva kitűnő játékának köszönhetően - ezt a
strehleri propozíciót. A két maszk
egyébként is szembetűnően különböző. A
néző egy percig sem hiheti, hogy Kent
példáját követve Cordelia is álruhát öltött,
így kíván szeretett apja mellett maradni. A
színésznő azonossága nem hangsúlyoz
többet, mint a szeretet jelképének átvitelét
Cordeliáról a Bolond alakjára.

Az olasz előadás színésznőjének, Otta-
via Piccolónak az alakításáról csak olvas-

Shakespeare: Lear király (miskolci Nemzeti Színház). Igó Éva (Bolond) és Major Tamás (Lear)

hattam a méltató kritikákat. Melchinger is
elismeri, hogy alakítása révén költészettel
telt meg a szerep, a kitűnő színésznő egy
gyerekember okosságávál, bölcsességével
és meleg, együttérző szeretetével
kommentálta az apafigura, Lear tetteit,
kijelentéseit. lgó Éva - legalábbis a fénykép
tanúsága szerint - alakra is hasonlít Ottavia
Piccolóra, „piccolo" termetű színésznő, de
ami ennél sokkal fontosabb: az olvasott kri-
tikák dicsérő szavai lgó Éva játékára,
kitűnő alakítására is érvényesek. Mind-
végig egyenrangú partnere volt Major-nak.
Lehet-e ennél többet mondani? Major
szikár, racionalista Learje mellett, kitűnő
ellenpont volt Igó Éva szeretetet árasztó és
szeretetreméltó Bolondja.

A szeretetmotívum a Cordelia-Bolond
jelképi azonosságán túl, sok szálon tér
vissza a drámában. Édgar alakjában,
őszinte szeretetében apja és testvére iránt,
az öreg Gloster emberségében,
szolgák gesztusaiban, amikor Glostert

kegyetlen megvakításán felháborodva
tiltakozni próbálnak. Egyikük még kardot
is ránt, és halálosan megsebesíti
Cornwallt. Égy jóember, a megvakított,
száműzött Glostert mindaddig támogat-ja,
segíti, amíg Edgar, a szegény Tom
képében, át nem veszi tőle ezt a feladatot.
Mindez persze benne van Shakespeare
szövegében. Csak azért érdemel ezúttal
külön említést, mert a másik példa, Brook,
annak idején a lehetőség szerint, kihúzta a
darabból a szeretetnek ezeket a
megnyilvánulásait, hogy ezzel is felerő-
sítse a megjelenített világ becketti ember-
telenségét.

Idő és hely
Mikor és hol játszódik a Lear király? Nem
lényegtelen kérdése ez minden elő-adásnak.
Shakespeare, hogy veszélytelenebbül
tiltakozhasson az ég közönye ellen, a
kereszténység előtti ősidőkbe helyezi a
Lear cselekményét. Brook is fenntartja a
pogány világnak ezt az ősi atmoszféráját - a
filmváltozat várdíszleteiben ez teljesen
egyértelművé válik, a színpadi
megjelenítésben a kopár paravánok, a
durván megmunkált, primitív fapadok,
székek, asztalok, a bőrruhák már sokkal
több értelműek, egyszerre idézik a
régmúltat, a jelent és Beckett Végiátékának
kiürült, kietlen szobáját.

Strehler a drámát kiemeli a történelmi
időből: a cirkuszporond játéktér, a középre
helyezett, átalakítható deszkatákolmány, a
színészek öltözete egyszerre jelképezi a
régmúltat, a holnap atom-

tékot kap a szeretet- és emberségmotívum,
amely szenvedések és tragédiák árán, de
mégis fölébe kerekedik a farkas-törvényű
világnak. Mint a milánói, a hazai előadás
is a szeretet és emberség
legyőzhetetlenségét tanúsítja. Leart e két
előadásban nemcsak Kent, de a szeretet
jelképe, Cordelia sem hagyja el. A
Cordeliát alakító színésznő játssza a
Bolondot is - jelezve ezzel, hogy a szeretet
a Bolond képében ott marad az agg király
mellett, elkíséri pokoljáró útján.

Siegfried Melchinger, a neves német
kritikus Strehler rendezését méltatva,
magasztalva, ezen az egy ponton hangoz-
tat fenntartásokat. A Globe színházban
Shakespeare idején valóban azonos ifjú
alakította Cordelia és a Bolond szerepét -
de ez szereposztási kényszer is lehetett.
Tény, hogy Cordelia eltűnésével
megjelenik a Bolond, és amikor Cordelia
visszatér, nem hallunk többet róla.
Melchinger értelmezésében a Bolond



hábárújában lepusztult kietlen holdtájat s
napjaink színházát.

Zadek rendezésében az artistamiliő még
fokozottabb hangsúlyt kap. A. teatralitás
már Strehler rendezésében is arra szolgált,
hogy a jelenidejűség képzetét keltse.
Zadeknél ez a teatralitás, a csiricsáré
kosztümök teszik lehetővé, hogy a jelen
időben játszódó artistabohózatot múltbeli
cselekményként is érzékeljük.

Szlávik István díszlete a József Attila
versek külvárosát jeleníti meg. De nem
József Attila korát. A díszlet néhány
szétlőtt, romos állapotú, több emeletes
bérházat ábrázol, igaz, a középső, külső
vaslépcsővel ellátott bérházat romos vár-
nak is képzelhetjük. Baloldalt egy vasúti
vakvágány vezet be két ház kös zött a
színpadra, amelyen a viharjelenettől
kezdődően egyre gyakrabban jelenik meg a
sors fenyegető jelképeként egy elszabadult
tehervagon, amely hangos csattanással fut
neki a vágányt lezáró ütközőnek. A
kísérőzene alapmotívuma is a mind
fenyegetőbb hangzású vonat-dübörgés, az
állomás zaja. Még a vihart is ennek
felfokozása teremti meg itt a miskolci
előadásban.

A díszlet és még inkább Szakács
Györgyi jelmezei némi. pop art reminisz-
cenciákat keltenek bennünk, és Peter
Zadek hatására is engednek következtetni,
bár extravaganciában,
polgárpukkasztásban már nem követik a
példát.

Országosztás

A Lear--tragédia egyik alapvető kérdése az
agg király országosztásának értelmezése.
Brook az országosztás mitikus, nép-mesei
jellegét helyezi előtérbe, Strehlernél a
király megjelenésével. kezdődik az
előadás, úgy indítja a darabot, mintha
valami régi legenda elbeszélésébe kez-
dene; volt: egyszer egy ö r e g király, aki. fel
akarta osztani birodalmát három lánya
közt. Brook és Strehler is az országosztás
rituális,. szakrális voltát hangsúlyozzák.
Strehler színpadán a Leart megszemé-
lyesítő Ti no Carraro nemcsak egy legen-
dás birodalom királya, hanem a cirkusz
királya. is, a játékmester, aki a színre be-
rohanva széttárt karjainak gesztusával jelt
ad a játék megkezdésére. Az ország-
osztás így a színpadi játék rituáléja is, meg
az általános emberi síkján az Apa csal
ódása legkedvesebb lányában. A tér-kép
elszakítása az apai féltékenység
dühkitörése.

Miskolcon az expozíció a közelmúlt
történelmét, a személyi kultusz éveit

idézi. \ tulajdonképpeni előadás meg-
kezdése előtt - miközben gyülekezik a.
közönség - a mikrofon vidám indulókat
harsog, a nyílt színpadon pedig az
ünnepség dekorációs előkészületei foly-
nak. Hatalmas transzparensek re emlékez-
tető, nemzeti. színű zászlókat eresztenek
le a házak erkélyeiről, feszítenek ki a
magasban, Lent megjelennek a' fekete
kabátos titkosrendőrök, hogy elejét
vegyék minden rendzavarásnak, Gloster
is előkerül, hogy a király megbízottja-
ként ellenőrizze a nagygyűlés előkészü-
letei t.

Bevonulnak az udvar tagjai, s míg a
király megjelenésére várakoznak, Gloster
és Kent, az udvar bennfentes politikusai
beszélgetéssel, értesüléseik kicserélésével
töltik el az időt. Kent, aki kilenc évet
töltött külföldön, most ismerkedik meg
Edmunddal, Gloster fattyú fiával.

Major hosszú aranyozott kabátban a
középső épület harmadik emeletén tűnik
fel, és ezzel elkezdődik a ceremónia,

amely már nem annyira népgyűlésre -.
hiszen nincs tömeg -, hanem valamiféle
hivatalos eskütétekre emlékeztet. Major
beszédét, amelyben bejelenti az ország
három részre osztását, mikrofon közve-
títi. Apró rendezői hiba, hogy a jelen-
levűt: úgy kapják fel a fejüket erre a köz-
lésre, mintha nem tudnák előre, minek a
meghallgatására gyűltek össze. Holott
Gloster csak az előbb közölte Kenttel,
hogy a király az országot három teljesen
egyenlő részre osztotta, és azt fogja most
bejelenteni. Logikus, hogy erről a
legfőképpen érdekelteknek is tudomásuk
van. A z persze elvárható, hogy a.
jelenlevők reagáljanak a közlésre - eset-
leg egy Fejbólintással jelezzék: azt hall-
ják, amit vártak. Ebben a protokolláris
jellegű eskütételben, szeretetvetélkedő-
ben Cordelia emberi szavai valóban
rendbontásnak, lázadásnak, tűnnek. Ma-
jor Learjét Cordelia szavai kétszeresen is
bántják: a protokoll megbontása hatal-
mát, kiépített rendjét teszi. kérdésessé,

Igó Éva (Cordelia) és Major Tamás (Lear) (MTI-foto, llovszky Béla felvételei)

Polgár Géza (Gloster) és Major Tamás (Lear) (Veres T. Attila felvétele)



és apai érzelmeit is sérti. Kár, hogy az
érzelmi megbántottság érzékeltetése Ma-
jornak kevésbé sikerül. Legkisebb lányá-
nak szavait hallva Lear elveszti a fejét,
dühbe gurul, lerohan a lépcsőn, és ha-
ragjában kitagadja Cordeliát. Major dü-
höngő Learjéből hiányzik a fenség,
groteszk kiáltozása kissé nevetségesnek
tűnik - de éppen ezzel kezdi megnyerni
szívünket. Látjuk, hogy ez a király még
nem vált eggyé protokolláris szerepével.

Lényeges, hogy azonnal megértsük: a
hatalom még nem ölte ki Learből az
embert. A királyt a legjobb indulatok
vezérlik, csak éppen odafent már fogalma
sincs arról, hogy miképp torzul-nak el
odalent a nemes szándékok. Lear egy
képzelt ideális világban él, ő még őszintén
hiszi, amit mond, és ennek megfelelően a
neki címzett protokoll-szöveg mondatait is
első jelentésük alapján fogadja el. Ézért
háborodik fel Cordelia szavain, még nem
tudja, nem látja, hogy a szép frázisok mint
takarják el előle a hatalom
mechanizmusának igazi valóságát.

Major nagyszerűen érzékelteti a hata-
lomból kicsöppent ember tragikomédiáját,
aki hiába fenyegetőzik, kiabál, észre kell
vennie, hogy szavainak már nincs súlya. A
hatalom új birtokosai egyre kevésbé veszik
komolyan, egyre kevésbé számít, mit akar,
mit szeretne. Végül már azzal sem
törődnek, az sem indítja meg őket, hogy a
tegnap még hatalmas apának fedél nélkül
kell bolyongania az esőben, a viharban.

Az őrültség szakadékait megjáró, át-
kozódó Lear Major megjelenítésében a
továbbiak folyamán mindinkább emlé-
keztetni kezd Beckett Végjátékának I
Hamjére. Ezt a Leart a megvilágosodás a
világ feneketlen gonoszságának,
abszurditásának a megértéséhez vezeti.
Azonban Major majdhogynem
érzelemmentes, racionális játékmódja
olyannyira a gondolati felismeréseket
emeli előtérbe, hogy eközben alig éljük át
azt, amit az az öreg ember érez, akit saját
édes lányai kikergettek a viharba, ahol az
égszakadás lucskossá áztatja ruháit, a
hideg szél pedig a csontjáig hatolt. A testi
szenvedésnél is gyötrőbb lelki kínokat sem
érzékeljük eléggé az érzelmek antennáival
- minthogy Major ezeket is elsősorban a
filozófiai példázat módján fogalmazza
meg. A miskolci színpadon az elő-térben a
sors viharzik, és ez a maga el-vontságában
nem alkalmas arra, hogy bennünk,
nézőkben érzelmi reakciókat keltsen, hogy
kellő megrendüléssel figyel

hessük a hatalmától megfosztott, koldus-
sorra jutott Lear tragédiáját. Félreértés azt
hinni, hogy a brechti demonstráló
játékmód kikapcsolja, leépíti az érzelmi
hatásokat.

Az érzelmi hatás akkor következik be,
amikor az öreg király mély álmából fel-
ébredve a Franciaországból visszatérő
Cordelia előtt találja magát. Innentől
kezdve már valóban az érzelmi momen-
tumok dominálnak Major játékában. Sem
ezt, sem a Cordelia és Lear halálát
ábrázoló jelenetet már nem lehet meg-
hatottság nélkül figyelni.

Még egy különös hiány mutatkozik
Major Lear-alakításában. Learnek ebben
az értelmezésben el kellene jutni a maga
szenvedéseinek a megértéséig és vállalá-
sáig, a szenvedő ember sorsával való
azonosulásig.

Shakespeare drámájában ehhez a fel-
ismeréshez a szegény Tom krisztusi
alakját felöltő Edgárral való találkozás
juttatja el Leart. Az ágyékkötőre mezte-
lenített, tüskekoronára emlékeztető haj-
zatú, együgyűt játszó Tom alakjában nem
nehéz a Krisztus-figurát felismerni. A
kitagadott, megcsúfolt, szenvedő ke-
reszténység gondolata nem lehetett idegen
Shakespeare-től.

A miskolci előadásban azonban Edgar
kulcsfontosságú szerepét egy kezdő
színészre, Gáspár Tiborra bízták, aki üres,
lélektelen deklamálásával tönkre-teszi az
alak jelképszerűségét, és így Major Learje
sem juthat el semmilyen felismeréshez a
vele való találkozás kö-
vetkezményeképpen; drámai jelenete,
amikor félőrülten törvényt ül gonosz
lányai felett, Gáspár Tibor idétlenkedése
folytán, sajnos, joggal váltotta ki a fiatal
közönség nevetését. Az együttes többi
tagjáról már nincs sok mondanivalónk.
Többségükben megbízhatóan, megnyug-
tatóan oldották meg feladatukat. Min-
denekelőtt Blaskó Péter Edmundját di-
csérnénk, aki nem elvetemült gonosz-ként
ábrázolta Gloster fattyú fiát, ha-nem olyan
skrupulusmentes fiatalember-nek, akit
mellőzött helyzete, az elszenvedett
sérelmek, esze és karriervágya késztet
végül arra, hogy az egyik aljasságot
kövesse el a másik után. Tetszett Tímár
Éva erőszakos, vörös démonként elképzelt
Gonerilje, el tudtuk fogadni Molnár
Zsuzsa lágyabb, nőiesebb Regan-ját.
Szerettük Újlaki Dénes emberséges, derék
Kent grófját, viszont sajnálattal
konstatáltuk, hogy Gloster szerepének
lehetőségeit Polgár Géza nem tudta
kellően kiaknázni. Még kevésbé sikerült

ez a Cornwallt alakító Körtvélyessy
Zsoltnak.

Végezetül a fordításról. Angol nyelv-
területen, minthogy nem létezik kanonizált
Shakespeare-szöveg, a különböző
kiadások variánsai adnak némi manőve-
rezési lehetőséget az angol rendezőnek, aki
a különböző kiadások alapján alakít-hatja
ki az általa játszatott szöveget. A mi
fordításaink, különösen, ha azok nemzeti
klasszikusaink munkái, egy gyakorlatilag
mozdíthatatlan szöveget kényszerítenek a
rendezőre, akinek nemigen van más
változtatási lehetősége, mint hogy
kihagyja a fölöslegesnek tűnő sorokat,
vagy horribile dictu, átcsoportosít néhány
jelenetet.

A néző nemigen veszi észre, de a szak-
szerű kritikai elemzések kimutatják, hogy
a nagy rendezők ennél számot-tevőbb
torzításoktól sem riadnak vissza, hogy a
dráma szövegét hozzáigazítsák a maguk
koncepciójához. Brook, mint tudjuk, a
Lear záróképében Alban né-hány sorát
Edgar szájába adta, és ezzel alapvetően
megváltoztatta a tragédia kicsengését.
Strehler rendezéséhez új fordítást
készíttetett, s ez adott neki lehetőséget a
szöveg kisebb kozmetikázására.

A miskolci előadást figyelve úgy tűnt,
túlzottan respektálták Vörösmarty veretes
sorait, még azokat az ismétléseket sem
húzták ki, amelyek a Globe színpadán
szükségesek lehettek, de egy mai előadást
már fölöslegesen terhelnek.
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