
nyegleségeket, akinek hanyag mássága
nyilvánvalóan a pozíció adta fölénytu-
datból ered. Koltai Anton Antonovicsa
szemében ő a feltörekvő, új kádernem-
zedék, amely már könnyedebb, sőt extra-
vagánsabb a középkorú, gürcölő gárdánál.

Máté h o z z a is ezt a Hlesztakovot, de az
eIső részben ő is megelégszik a „skicce-
léssel". Koltaíval együtt maradnak nem
igazán érdekesek; különösen erőtlen-el-
nagyolt első találkozásuk a fogadóban.
Mindketten a második részben „jönnek

Koltainak itt már a darab diktál fe-
szesebb tempót, a helyzetek követelnek
határozottabb reakciókat - s láthatóan a
rendező is. Máté pedig rátalál egy szerep-
koncepcióra - amelyet egyébként Gothár
Koltainak aligha dolgozott ki.

Hlesztakov mindinkább azonosul a
pétervári világfival. Lassan már nem
tudja, hogy ő nem az, akinek nézik. Átéli
a szerepet, átlényegül - s ebben az a kiváló
meglátás, hogy ez a Hlesztakov is csak
egy vidékies fővárosi, egy szerencsétlen
mintamásoló, aki persze csak egy önma-
gához hasonlóan vidékies pétervári nagy-
kutyát állíthat elő.

Kiemelkedőnek tartom Gyuricza István
Oszipját, aki egységes, flegmán is
indulatos kibicet játszik; ő is vidéki, de ő
nemcsak ezt tudja, hanem mintha azzal is
tisztában volna, hogy közel-távol min-
denki az. S Lázár Kati és Csákányi Eszter
(a polgármesterné és leánya) úgyszintén
megtalálják a közönségességnek azt a tó-
nusát, amely nem közvetlenül, inkább a
láttatás szenvtelenségével hat, mint egy
szigorúan komponált pillanatfelvétel. Ok
kiszűrik az esetlegességeket, mégis doku-
mentumértékű ábrázolatokat készítenek. S
ezzel a maguk jeleneteiben megvalósítják
azt a kényes egyensúlyt a kaposvári
produkcióban, amelyet annak egészében
nem sikerült létrehoznia.

Gogol: A revizor (kaposvári Csíky Gergely
Színház)

Fordította: Mészöly Dezső és Mészöly Pál.
Rendezte: Gothár Péter. Díszlet: Gothár Pé-
ter és E. Kiss Piroska. Jelmez: Szakács
Györgyi m . v. Szcenika: É. Kiss Piroska.
Zene: Selmeczi György m. v. Zenei vezető:
Fuchs László. A rendező munkatársa: Kardos
Tibor és Rónaszegi Éva.

Szereplők: Koltai Róbert, Lázár Kati, Csá-
kányi Eszter, Tóth Béla, Tapodi Gabriella,
Dánffy Sándor, Csernák Árpád, Spindler
Béla, Bezerédy Zoltán, Lukáts Andor, Máté
Gábor, Gyuricza István, Kósa Béla, Kará-
csony Tamás, Krum Ádám, Cserna Csaba,
Vércse Bori, Serf Egyed, Hunyadkürti
György, Balázs Andor.

BÉCSY TAMÁS

A gondolkodó Lear
Újjáépült színházépületében mutatta be
a debreceni Csokonai Színház a Lear ki-

rályt.
Fehér Miklós díszlete voltaképp kevés

elemből áll: a forgószínpadra épített,
emelkedő út képzetét keltő dobogóból,

valamint a szuffitákról leereszkedő-fel-
emelkedő absztrakt elemekből. Bútor is
jóformán csak egy van, a királyi trón-
szék. A zenekari árok fedett, csak közé-
pen nyitott, ahol lépcsősor vezet lefelé,
illetve az árokból fölfelé. A színpad így
hatalmas, üres tér. Mindebből szükség-
szerűen következik, hogy kizárólag vilá-
gítással, fénykörökkel jelzik, hogy az
egyes jelenetek különböző színhelyeken
zajlanak le. Ez pedig azt eredményezi,
hogy a tér egésze mindig majdnem sötét
vagy homályos, s csak az éppen jelenlévő
alakok emelkednek ki a komor sötétség-
ből.

Az a tény, hogy a különböző jelenetek
köré nem építettek még szimbolikus-me-
taforikus jelentésű díszletelemeket sem,
valamint hogy a sötét és üres térben csak
az alakok jelennek meg, egyrészt illik
Shakespeare-hez, másrészt - s ez itt a
fontosabb - az alakok kőzötti viszony-
rendszereket kizárólag csak a színészi
alakítások közvetíthetik. Az előadás ér-
tékei és hiányosságai egyaránt ebből ve-
zethetők le.

A hatalmas tér sötétsége nemcsak kö-
rülveszi és metaforikusan jelenti a Lear
lemondása után szabadjára eresztett, min-
den gátlástól megszabadult, elvadult in-
dulatokat, hanem analógia útján megér-
zékeltet valamit azokból az erőkből is,
amelyeket mint e szörnyűségek okát em-
legetnek a dráma alakjai: a csillagokét, a
természet homályos erőiét és az istene-
két, akik mulatságból ölik az embert, mint
a pajkos gyermekek a legyeket. A
hatalmas tér, sötétségével és a szuffiták-
ból leereszkedő ábráival természetesen a
viharjelenetben funkcionál a leghatá-
rozottabban. Az alantas szenvedélyeket
felszökkentő, de a gyötrelmeket és kínokat
is bőven kimérő láthatatlan erők itt az ősi
formákban nyilvánulnak meg, a
villámokban és a dörgésben. (Talán egy
kissé túl hangosan is.) Határozottan ér-
zékelhető az is, hogy az ember rettenetes
gyötrelmeiben nemcsak vakká, tébolyulttá
és lemeztelenedetté válik, hanem
ugyanakkor látóvá és a lényeget megértő-
vé is. Learnél az alapvetően más pozíció,
Glosternél a fizikai megvakítás, Edgarnál
a kényszerű meztelenség egyszerre kinyit
benső szemeket: a sötétben látják azt, amit
a fényességben nem vettek ész-re. Ez
mindegyiküket felemeli, noha Leart és
Glostert végül megöli, de Edgart és az
egész világot új útra téríti.

Mivel a hatalmas színtéren nincs sem-mi
szimbolikus vagy metaforikus vagy
hangulatot árasztó díszletelem, az alakok
viszonyrendszerét elsősorban színészi - és
jóval kevésbé az alakításoktól független
rendezői - eszközökkel kell és lehet elénk
állítani. Ezért itt talán még alapvetőbben
fontos a szöveg pontos értelmezése,
illetve az, hogy az egyes je-

Shakespeare: Lear király (debreceni Csokonai Színház). Németh Nóra (Cordelia) és Sárosdy Rezső
(Lear)



lenetek részértelmezései egyfelől határo-
zottan, pregnánsan érvényre jussanak,
másfelől ezek pontosan beilleszthetők
legyenek a kifejezendő jelentéssor és gon-
dolati vonal egészébe. Ami az előadásban
problematikus, az éppen ez utóbbi kér-
déssel van összefüggésben.

Minden valószínűség szerint nem az
értelmezések hiányzanak, hanem az egyes
jelenetekben való színészi megvalósításuk,
érvényre juttatásuk. A részjelentések
hiánya a nyitó jelenetekben érezhető a
legjobban, de ez a hiány kihat némely
későbbi jelenetre is. Egy színjáték számára
többféle értelmezési lehetőség kínálkozik
a Lear lemondása mögött rejlő okokra
vonatkozóan: Lear és környezete több
olyan szöveget mond, amelyek a színészi
alakítás vezérlő dinamizmusai lehetnek.
Meg lehet mutatni, hogy (1) ő le akar rázni
most már minden gondot és bajt, s csak
szórakozni akar; hogy (2) aggkorára
szeretetéhség támadt fel ben-ne, miszerint
nemcsak a birodalom felosztásának
pillanatában, de ettől kezdve mindig
hallani akarja a szeretet szavát és
tapasztalni megnyilvánulásait; hogy (3) a
felosztás is meggondolatlanság, mint
amilyenek legépebb életkorának tettei
voltak; (4) hogy oly gőgös, ami vakká
teszi, vagyis a felosztással metaforikusan
kiszúrja saját szemét (Lear kérdése után
Goneril szavaiban azonnal elhangzik a
„szem világa" szókapcsolat) stb. Az
azonban, hogy itt mi játszik döntő
szerepet, Sárosdy Rezső Lear-alakításának
az első részében nem érezhető. Az okokat
egyfelől bensejét és általános magatartását
kifejező jegyekkel-jelekkel lehetne
érvényre juttatni, másfelől a lányaihoz
való viszonyának megmutatásával. De
ugyanígy, határozottan meg nem mutatott
ok rejlik az események másik szálát indító
tett mögött: Kóti Árpád alakításából sem
érezhető, hogy Glosterje kizárólag
szeszélyből vagy a világ vak erői által
felkorbácsolt tudattalanjának pillanatnyi
indulatából hisz-e egyszerre, azonnal,
minden kétely nélkül Edgar árulásában.
Fésüs Tamás sem formálja meg Edgar
bensejének azon tartalmait, amelyek
minden előzmény nélkül elhitetik vele,
hogy apja hirtelen olyannyira neheztel rá,
hogy még fegyvert is kell hordania. Nem
érzékelhetők pontosan a lelki hátterek, a
valódi dinamizmusok Csoma Judit
Goneril- és Bessenyei Zsófia Regan-
alakításának első jeleneteiben sem. Pedig
mindezek megformálódhatnának az apai-
királyi kérdésre adott válaszok során.
Shakespeare még a köztük

később kialakuló viszályt és annak okait
és elrejti itt, Regan szavaiban. Ő arról
beszél, hogy Goneril az ő érzelmeit is
megnevezte, „Csakhogy nem egészen...",
és persze a leendő viszály okára is
jellemző, mivel folytatja: „Mit az érzékek
legdúsabb tára nyújt, 7 Én ellenéül vallom
magamat."; noha ő lesz az, aki Gloster
másik szemének a kiszúrását is követeli,
és aki az érzékek másikfajta tárát
Edmundban véli felfedezni; ami a közte és
Goneril közötti viszály oka lesz.

A rendezésből és a színészi alakítások-
ból inkább az tűnik ki, hogy a hangsúlyt a
birodalom felosztásának következmé-
nyeire tették, ami persze természetes.
Pontosabb és mélyebb színészi jelekkel
jelenítik meg egyfelől a világba kisistergő
szörnyűségeket, másfelől az ebből eredő
szenvedéseket. Ebben az előadásban a
szörnyűségek csúcspontját Bessenyei
Zsófia formálja meg Gloster megvakítá-
sának jelenetében. A néző figyelmének a
középpontjába ő kerül, két ok miatt is.
Először, mert ifj. Mucsi Sándor nem volt
képes igazán megjeleníteni Cornwallban
sem az elszabadult vadságot, sem a hatal-
mi mámort; másodszor, mert ő, Bessenyei
Zsófia egészen kiválóan formálja meg,
hogy a fizikai kegyetlenségek igazi
gyönyört okoznak Regannek. Ennek
sajnos csak halvány nyomait láthatjuk,
mikor Kentet kalodába zárják, pedig ő
növeli a kalodában eltöltendő időt; és még
inkább kár, hogy ez a vonás nem szivárog
be az Edmundhoz való viszonyába.
Csoma Judit pedig akkor a legjobb
Goneril szerepében, amikor szolgájának,
Oszvaldnak kiadja a parancsot, hogy ne
legyen szolgálatkész Learhez, s amikor
először leplezi le magát, közvetlenül
ezután, apja előtt. Á mű végén azonban
kissé elsieti azt a mondatot, amelyből
kitűnik, ő mérgezte meg Regant; úgy
mondja, mintha enyhe csíny lenne : „Ha
nem volnál rosszul, / Nem bíznám többé
méregben soha." Alakításában annak is
csak nyomai vannak, hogy férje az érzékei
számára nem jelent sem-mit. Ezt
elsősorban az Oszvaldhoz való
viszonyában lehetne megformálni.

Úgy tűnik, Gali László rendezői mun-
kája az elszabadult világ szenvedéseit te-
kintette a legfontosabbnak; az alakítások-
ból erre lehet következtetni. Mert az elő-
adás legjobb, egészen kiváló része a köze-
pe, Lear és a többiek szenvedése. Hadd
említsük a Bolond alakjának finoman ki-
dolgozott ívét. Mind Sziki Károly ala-
kítása, mind a rendezői beállítások-meg-
formálások először is csak kissé köny

nyednek mutatják Learhez való viszonyát,
ami egyre inkább súlyosan keserűvé válik.
Először inkább csak humorosak, nevetést
kiváltók a Bolond szavai az az-utáni
jelenetben, amelyben Lear felfogadja
Kentet, de már ez is elkomorodik, amikor
a „tojáshéj korona" részlethez érkeznek.
Sziki Károly tréfálkozásai nemcsak a
szavak tartalmában, hanem a
magatartásban is előrevetítik Lear sorsát,
amikor arról szól, hogy másik lánya sem
lesz jobb, mint az egyik. E jelenetek igen
jó felépítettsége a kalodába zárt Kent,
Lear és közte lévő jelenetben gyü-
mölcsözik. Sziki Károly Learhez való
viszonyának eddigi tartalmai alapján tu-
datosul Sárosdy Rezső Learjében a Bo-
lond szavainak igazsága, s ekkor telítődik
a Lear sorsán történő tréfálkozás igazi
keserűséggel. De ez az ív igazán a vihar-
jelenetben csúcsosodik, ahol Sziki Károly
Bolondja úgy válik Lear egyik énjévé,
hogy mégis megmarad objektív alaknak,
aki nemcsak a benső világban, de azon
kívül is kimondja Lear sorsát a „kegyelem
és gatyapőc" metaforákkal. Kár, hogy a
jelenet végén a Bolond „jóslatát" nem
dolgozta ki részletesen; az egész teljesen
egyforma.

Az előadás csúcspontja a viharjelenet
második része, amikor Kent, Lear és a
Bolond találkoznak Edgarral. Ez a jelenet
azért maradéktalanul kitűnő, mert
pontosan érzékelteti Shakespeare mély-
ségeit és összetettségét. Az alakításokból
és a rendezői helyzet- és alakmegformál-
tatásokból egyértelmű, hogy Lear azonnal
önmagát látja a szegény Tamásban.
Teljesen világos, hogy a rendező egyszer-
re foglaltatja el vele a szörnyűségek kiin-
dulópontját okozó embernek (a trónról
lemondónak) és egyben az ebből előálló
helyzetben irgalmatlanul gyötrődő, szen-
vedő embernek a pozícióját. Ugyanakkor
Edgar is - s itt Fésüs Tamás ezt egyértel-
mű pontossággal jeleníti meg - több ön-
magánál: elfoglalja Edmundnak és Lear
lányainak a pozícióját is. A helyzet és az
alakítás többrétegűségét növeli, hogy azért
„fázik", mert az ő mostani helyzetét okozó
- ekkor még szellemileg vak, csak
fizikailag látó - apja őrá is, nemcsak Lear
lányaira értve mondja: „Húsunk és vérünk
úgy elaljasult, hogy / Saját nemzőjét
gyűlöli." Gloster nemcsak őt nem ismeri
fel, de az ebben a világban egyedüli
önfeláldozót, a Leart mindig és feltétel
nélkül segítő Kentet sem, s távollévőnek
híve a jelenlévőt mondja, hogy Kent
mindezt megjósolta. Nos, mindezek miatt
a jelenetsor minden összetevőeleme



ágy maradt meg ebben a pillanatban saját
pozíciójában, hogy az ellentétét is magába
építette. S ennek az előadásnak igen-igen
nagy érdeme, jelentős eredménye, hogy ezt
a rendkívüli összetettséget ágy jeleníti
meg, hogy pontosan kirajzolódik.

Sárosdy Lear-alakítása is ezekben a
jelenetekben a legjobb. Megjeleníti ugyanis
azt, hogy Lear előtt most tárulkoznak fel

világnak az ő számára eddig rejtett ar-
culatai. A megjelenítésmóddal kapcso-
latban először említsük azt, hogy ehhez az
alakoknak és a helyzetnek az imént
említett összetettségét kellett a rendező-
nek pontosan megformálnia és színészeivel
megvalósíttatnia. Sárosdy Rezső Learjében
az a nagyszerű, hogy nem a tébolyult Leart
állítja elénk, hanem azt, hogy Lear Goneril
egyéniségének kiderülésétől kezdődően
gondolkodni kezd, kezd a világ
összetettségének eddig észre nem vett
részeibe gondolatilag behatolni. Nincs
például a tébolynak semmi jele abban,
ahogy a szegény Tamás láttán ezt mondja:
„Két lányaidnak adtad mindened, / S most
erre jutottál?" Sárosdy Rezső ezekben a
jelenetekben úgy formálja meg Leart, mint
aki világosan felismerte saját helyzetét, de
azt a szegény Tamásra objektiválja. Így,
ezen a módon ismeri fel és közli a
többiekkel ezen felismerését. Ezek a
jelenetek azért is kiválóak, mert nem csak
az alakok mikro-helyzetét, hanem a dráma
világképét is mélységeiben fejezik ki.
Sárosdy Rezső alakítása azáltal lenne még
tartalmasabb, ha képes lett volna az elején
felvázolni azt a Leart, akihez képest ez a
meggyötört ember most kezd gondolkodni.

Kóti Árpád Gloster-alakítása a második
részben - a szünet az ő megvakítása után
van - a legjobb; vagyis, amikor alakjának
szenvedését formálja meg. Persze a kissé
jellegtelen indítás itt is érezteti a hatását.
Ha az elején láthatnánk azt az önmagából
érthetetlen indulatot, amellyel elhiszi
Edgar árulását, egyértelműbb lenne
sorsának azon sajátossága, amit később ki
is mond: „Amik a legyek

A pajkos gyermekeknek, az vagyunk /
Az istenek nek mink: mulatozáshól / 01-
nek bennünket." Glosterben ugyanis akkor
fogalmazódhat meg ez a sorsértelmezés, ha
az elején, a levél olvastakor önmaga sem
érti, mitől hiszi el azonnal a tartalmát.
Azonban Kóti Árpád még így is képes volt
Gloster sorsát Learével vonatkozásba
hozni. A kettejük közti jelenet rendezői
beállítása is, a két színész alakítása is
pontosan hordozta, hogy sor-

suk egymást értelmezi és egymásra vo-
natkozik. Ahhoz azonban, hogy ez min-
den néző számára egyértelmű ]egyen,
szükséges lett volna e két sorsvonal indí-
tásakor pregnánsan megmutatni, hogy
Lear benső világa a birodalom felosztá-
sakor és Glosternek fia árulását egyszerre
elhivő benső világa - ha az objektív okok
különböznek is - azonos jellegűek. Kóti
Árpád alakításával kapcsolatban minden-
képpen meg kell jegyeznünk még, hogy
az ő beszédtechnikája a legjobb; minden
szavát tisztán érteni.

Ennek a világnak a tisztulási folyama-
tát kevésbé mélyen jelenítették meg.
Leginkább még Fésüs Tamás az, aki a mű
végének tisztuló irányvonalait és jellegét
a legjobban elénk állítja. A dráma egye-
nes vonalú menetét tekintve Tamás-Edgar
felemelkedése még apja megvakítása
előtti monológjában megkezdődik, bár e
világ szervezetében azzal van szorosan
összekötve. Fésüs Tamás ezt is érzékel-
teti, noha határozottan csak a vak apjá

nak kíséretében szolgálja, először erköl-
csileg, a tisztulási folyamatot. Ebbéli
funkciójához tartozik még, hogy később ő
öli meg Oszvaldot, ő adja át Albannak azt
a levelet, amely annak szemét kinyitja -
hiszen itt a vakság teljesen általános, így
vagy úgy mindenki vak s ő tisztítja a
világot Edmund megölésével is. Ezeket a
jelenetrészeket Fésüs Tamás azáltal
valósítja meg jól, hogy egyszeriben hatá-
rozottá, tevékennyé formálja Edgart,
olyanná, aki végre feladatot kapott az
élettől.

A néző figyelmének középpontjában
azonban nem ő, hanem Lear és Cordelia,
illetve az események mozgalmassága áll.
Ez utóbbiakat hordozó jelenetek - mi-
ként az elején is a hasonlóak - egyre in-
kább csak dekoratívak: a térbeli beállítá-
sok elsősorban szép látnivalók, s kevésbé
hordoznak jelentéseket. Könnyedén sik-
lunk át a szép látvány miatt például az V.
felvonás harmadik színének kezdetén, ahol
a nézőnek azt kell realizálnia, hogy

Fésüs Tamás (Edgar) és Kóti Árpád (Gloster) a Lear királyban (Várday Magda felvételei)



a francia sereg vesztett, s Edmundék
győztek. Ezt többek közt azért kellene
világossá tenni, mert a néző épp az ellen-
kezőjét várja-reméli már, s ezzel a várako-
zással kezdi figyelni a jelenetet. Egyértel-
művé lehetne ezt tenni akkor, amikor be-
hozzák a fogoly Cordeliát és Leart. Ez
nagyon szép látvány, de a katonák sorfala
közt eléggé eltűnnek, s ezért a látható je-
lentésszinten a csata kimenetele nem rea-
lizálódik pregnánsan.

Németh Nóra Cordelia-alakítása csak a
szöveg elsődleges szintjeit jeleníti meg.
Például még az is hiányzik az alakításból,
hogy Cordeliából végre feltörnek a sza-
vak, hogy most már nemcsak hallgat és
szeret, hanem úgy szeret, hogy beszél és
cselekszik. De leginkább az hiányzik,
hogy vele a „gyógyító" jelenik meg eb-
ben a világban, hogy a szörnyűségek tisz-
tulásához nemcsak az aljas és vad alakok
eltűnése tartozik hozzá, hanem a lelki,
benső gyógyítás is; vagyis a vele történők
után és ellenére az általa megjelenő gyer-
meki szeretet, hála és megbocsátás. Cor-
delia most már azért cselekedhet, mert a
világ most érett meg az ő cselekvéseire,
de ő is a halálra. Mivel e szörnyű világ-
ban a segítő Kent mindig jelen volt, s az ő
alakja biztosította a tisztulási folyamat
megkezdődésének lehetőségét, és mivel
Cordelia ennek a beteljesítője, úgy gon-
doljuk, szebbé, bensőségesebbé, jelentés-
telibbé lehetett volna formálni mind szí-
nészileg, mind rendezőileg Kent és Cor-
delia találkozását. A szeretetet és jóságot, a
mű végén megjelenő gyógyírt e két alak
által a mű elején száműzték ebből a
világból, és az egyiknek azért kellett ál-
öltözetet öltenie, hogy belőle, általa in-
dulhasson el a tisztulás. Ezért érezzük,
hogy Sárközy Zoltánnak pregnánsabban
lehetett volna érzékeltetnie, hogy nem-
csak az embernek kell álöltözetet felven-
nie, hanem az áldozatkész jóságnak is
rejtőznie kell. Sárközy Zoltán Kent alak-
jából az őszintén segítő embert formálta
meg jól.

A színjáték végső jeleneteiben proble-
matikus Lear halálának előkészítése és
maga a halála. Az itt rejtőző kérdés ko-
rántsem csak Sárosdy Rezső alakításával
van összefüggésben.

Külön tanulmányt lehetne írni a mai
színpadi halálokról. Tudjuk, hogy szoci-
ológiai értelemben a színpadi halál nem az
egyén valódi megsemmisülése, hanem
annak anticipációja. Ha pedig anticipá-
ciója, akkor a színpadi halál ténye, de az
oda vezető folyamat is szükségképpen

van igen szoros összefüggésben a halál-
hoz való, a primér társadalmi életben
meglévő viszonyunkkal. Talán egyetlen
kor sem volt, amely az életből egyfelől
ennyire félretolta volna a halál problémá-
ját, mint a miénk; másfelől olyannyira
privát, mondhatni partikuláris ténnyé
degradálta volna, hogy az egyed számára
is csak akkor kezd a kérdés megfogal-
mazódni, amikor a sajátja már közeledik.
A halált kiiktattuk az élet kérdései közül.
Ez természetesen minden színpadi halál
esetében pontosan érzékelhető. Közöm-
bös, egyszerű tényként jelenik meg, s a
nézőtéren valahogyan úgy vesszük tudo-
másul, ahogyan egy ismeretlen ember
halálhírét olvassuk az újságban. A halál-
hoz való ezen viszony eredményezi azt a
közömbösséget, ami a színpadi halálok
színészi megformálásaiban jelentkezik.
Nem fordítanak rá gondot. Nyilván nem is
érzékelődhet az, ami a társadalmi élet-ben
sincs meg; vagyis a halálhoz való lényeges
tartalmú viszony. Ez alól legfeljebb azok
az esetek kivételek, amikor a színpadi alak
betegségben hal meg, de ekkor is a testi
szenvedéseket láthatjuk. Márpedig
Shakespeare drámáiban a halálok a
világnézethez kapcsolódnak, annak a
szerves részei. Ezt pontosan mutat-ja,
hogy igen sok esetben a halálnak nincs is
közvetlen fizikai oka, hanem erkölcsi-
világnézeti okokból következik be. Vagy,
ami lényegében ugyanez: mert valaki
megérett a halálra. S ezért - ha van-nak - a
fizikai okok másodlagosak. Éppen ebben a
drámában és éppen apja halálgondolatával
kapcsolatban mondja Edgar: „Megint
rossz gondolat bánt? Embereknek / Kell
tűrni a jövést, mint elmenést. . ." ti. az
életre jövetelt és a halálba való elmenést.
Ezen a ponton Vörösmarty Mihály
fordítása jócskán elkanyarodik az
eredetitől, hiszen így folytatja: „A fő
dolog, hogy elszántak legyünk", ti. a
halálra. Shakespeare-nél viszont ez
olvasható: „Ripeness is all", ami nyersen:
„A megérettség a minden": mármint a
halálra való megérettség. A mi
világképünkből az a gondolat, hogy a
halálra meg kell vagy meg lehet érlelődni,
természetesen éppúgy hiányzik, mint a
halál gondolati probléma-ként. Ezért
voltaképpen nem is várható, hogy egy
színész a különböző alakok halálát
különböző módon formálja meg,
amelyben tükröződne a halálra való meg-
érettség különböző tartalma, jelentése és
jellege. Lear sem érett meg a halálra
addig, amíg Cordelia él, noha a halálra
való megérlelődésének folyamata már

régebben elkezdődött. Talán már akkor,
amikor Regant nem találja otthon, amitől
kezdve otthontalanul, a hatalmas térségben
bolyong.

Mindebből látható, hogy Lear halál-
folyamatának a megmutatása korántsem
csak Sárosdy Rezsőn, illetőleg nem is szí-
nészeken múló probléma. Ezért nem hi-
báztatható ő sem, amiért alakításában Lear
halála meglehetősen közömbös, nem
megrendítő, nem jelentésteli, csak fizikai
összecsuklás. S az előtte való idő sem a
halálra való megérlelődés. Sárosdy Rezső
ezekben a jelenetekben is tovább-viszi a
gondolkodásra ráébredt Leart. Ez
elsősorban abból látható, hogy Learje még
itt sem tébolyodott. Az itt és ekkor
elhangzó szövegeket sem burkolja „gőz-
felhőkbe", hanem - ha nem is teljesen - a
gondolatokat pontosaknak, majdnem
egyértelműen logikusaknak mutatja, és
magatartásán sem érződik a téboly, csak a
széttörtség és ziláltság. A nyitó jelenetek
jellegtelensége azonban itt is vissza-üt. lla
nem a tébolyodott Leart formálják meg,
illetőleg ha nem azt, hogy Learnek milyen
gondolatai vannak tébolyában, hanem
hogy miként marta szét a szenvedés, és
azt, hogy csak most volt képes felismerni a
világ eddig előtte ismeretlen mélységeit,
akkor az alakmegformálás ívének két
végpontját - és így értelmezhető
kontrasztját - pontosan és pregnánsan
kellene megformálni. A nézőnek össze
kellene kötni az ív két végét. A rendezés
láthatóan törekedett erre: az űzött
bolyongása közben megtalált Leart trón-
székhez hasonló hordszéken hozzák be
Cordelia táborába. De a két jelenetet saj-
nos csak a bútor köti össze s nem Lear
benső tartalmai, illetőleg élesen megmu-
tatott különbözőségük. Nem a végső,
hanem a kezdeti jelenet a megoldatlan.
Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy az
önmaga tettének és következményei-nek
az észrevételére, a gondolkodásra, a rejtett
világarculatok észrevevésére rá-
kényszerült és ráébredt Leart igen jól
formálja meg Sárosdy Rezső. De első-
sorban a néző intellektusa és nem érzelmi
szférája számára, ami persze korántsem
baj. Ez valószínűleg annak a következ-
ménye, hogy kerülte azt, ami az érzelmi
szférára hathatna, a téboly megmutatását.

Igen furcsán járul hozzá ahhoz, hogy a
világ tisztulásának folyamata nem elég
mély, Rosta Sándor. Edmund-alakításá-
nak nincs súlya; külsőséges és szokvá-
nyos. Ha jelentősebben, mélyebben lenne
okos is, elvetemült is és mohó is, ha-



lála azonnal, mintegy önmagától járulna
hozzá a vad sötétség eloszlásához.

Abban, hogy a világ felemelkedésének
és tisztulásának a folyamata kevésbé
mély, még az Albant játszó Dánielfy
Zsolt is hibáztatható, elsősorban a
színjáték elején nyújtott alakítása miatt.
Igaz, sokáig a drámai események
hátterében 211, s igaz, a mű egyik
kulcsmondatát nemcsak mondja, de jól és
hangsúlyosan mondja. („Természet, mely
saját / Kút-főjét megtagadja, nem
maradhat / Kor-láti közt me g . . . " stb.)
Azonban nem érzékeljük, hogy Alban az
egyedüli eb-ben a világban, akinek a
természete a végsőkig megértő. Ezért
sikkad el az a fordulat, ami Goneril
levelének elolvasása után következik be.
Alban ekkor válik határozottá és
keménnyé, mert ekkor lépett át mindenki
azon a határon, amelyen belül ő mindent
megért. fisak ekkor, éle ekkor egy pillanat
alatt válik olyanná, aki a vésszel
szembenéz. E világ tisztulásában neki
igen jelentős funkciója van,
s Dánielfy Zsolt alakításában éppen azt
nem éreztük, hogy Alban miként tolja
él a roppant súlyú szörnyűségeket.

Az előadás egésze, minden észrevéte-
lünk ellenére, rendezőileg kitűnően
végiggondolt és összefogott. Márpedig
igen nehéz rendezőileg összetartani a
mélységeiben és szélességében ilyennyirre
összetett világot, amikor még metaforikus
jelentésű díszletelemek sem segítenek
ebben. És minden megjegyzésünk
ellenére igen nagy sikere van az előadás
nak. S ez - meggyőződésünk -- nemcsak
az igen szép és teljesen jó értelmű teátrális
képeknek, hanem az alakításoknak is
köszönhető. A debrecení néző nyilván
jóval többször látja színészeit, mint az
odalátogató. Ő tudja, hogy most mennyi-
vel kapott többet, mint más alkalmak-kor.
Talán ezért is tart oly sokáig -
megérdemelten! - az előadás végi taps.

Shakespeare: Lear király (debreceni Csokonai
Színház)

Fordította: Vörösmarty Mihály. Mai
színpadra alkalmazta: Mészöly Dezső.
Rendezte: Gali László. Díszlet: Fehér
Míklós. Jelmez: Greguss Ildikó. Zene:
Kelemen László. Vívás: Pintér Tamás.
Rendezőasszisztens: Porcsin László.

Szereplők: Sárosdy Rezső, Csoma Judit;
Bessenyei Zsófia, Németh Nóra, Sárközy
Zoltán, Kóti _Árpád, Fésüs "famás, Rosta
Sándor, Sziki Károly, ifj. Mucsí Sándor, Dá-
nielfy Zsolt, Horányi László, Bárány Pál
László, Somló Gábor, Szilvási István, Bán
Elemér, Nagy Tamás, Porcsin László, Tóth
Tibor, Vajat' Méter, Maruzs Tamás.

SZÁNTÓ PÉTER

Feketében,
mélybarnában

Az Ármány és szerelem Szolnokon

Nehezen lehetne manapság izgalmasabb
monodrámát kitalálni, mint ama weimari
éjszakáét, 1826. szeptember 24-én. Épí-
tészeti okokból kiüríttettek egy weimari
kriptát, ahol másokkal együtt Schiller
hamvai nyugosznak. A reménytelen.
keveredésben egyedül a Mester, Goethe
volna képes rendet teremteni, nemcsak
mint költő, egykori barát, hanem mint a
koponyák alaktanának jeles szakértője,
természettudós. Goethe vállalja a meg-
bízatást, azt mondja, küldjék csak föl a
feltételezett Schillert, majd azonosítja. S
éjszaka, palotája lobogó gyertyafényei-nél
bámulja huszonegy éve halott barátja
koponyáját.

A helyzet mondanivalóját, stílusát bát-
ran az olvasó ízlésére bízhatjuk, hiszen
mindez épp úgy belefér a Sturm und
Drang megkésett goethei rohamába, mint
a már kifejlődőben lévő (s Goethe által
titokban, de c s ak titokban lenézett)
romantika vadabb, éjfeles, kelőholdas,
hóhérköteles éjszakájába, vagy akár a
német klasszicizmus fennkölt; természet-
tudományos tisztaságába.

S ahogy Goethét, ezt az epikureus,
királyi színlelőt sem tudjuk az irodalmi
rovarosztályozás kicsiny skatulyáiba
nyomkodni, épp úgy vagyunk a koponya
gazdájával, Schillerrel is. Mert mi például
az Ármány és szerelem? A már említett
Sturm und Drang kamaszos életérzésé-
nek, eszményeinek drámai átkőltése, vagy
éppen ellenkezőleg, a klasszicizmusból
született polgári tragédia? Esetleg a
huszonegy esztendővel később íródott
romantikus népdráma, a Wilhelm Te l l
előképe?

Egy bizonyos. Ahogy Goethe mered-
hetett egykoron a gyertyák fényébe, ke-
zében Schiller koponyájával, úgy nézi
minden újabb és újabb nemzedék Schil-
lernek, ennek az abszolút színpadi
költőnek a műveit. Úgy próbálja saját
képére alakítani, értelmezni a kor elvárása
szerint, belehúzni a színpadi
naturalizmus, a szimbolizmus vagy éppen
az abszurd jármába. S persze, a mű
minden szoros fogásból kisiklik.

Két vílág harca

Á fiatal, szökött katonaorvos alig hu-
szonnégy éves, amikor megírja ezt a da-
rabot. Két esztendővel előtte született A

haramiák mindent elsöprő sikere, egy évvel
előtte az inkább csak hibáiban tün-
dökletes Fiesco, 1783-ban pedig megis-
métli A haramiák életérzését; sokkal
konkrétabb, evilágibb témakörben és
helyszínen, jórészt személyes élmények
alapján, közeli ismerőseit mintázva a
darab szereplőiként. Megalkotván a pol-
gári tragédia csúcsteljesítményét, második
korszakának archetípusát, az Ármány é s
szerelmet. Az első ilyen műnek - már-mint
polgári tragédiának - George Lillo

A londoni kereskedő, avagy George Barnwell

története című darabját tartják, melyben
bemutattatik a polgári életeszmény; az
effajta művek alkonya viszont alighanem
Hebbellel kezdődik, amikor ez a világ
fesleni kezd a varrás mentén; Schiller a
kettő között, fölfelé törő küzdésben mu-
tatja be a világot és a drámatípust, ami-
kor a polgári eszmény harcol az arisztok-
ratikussal.

A fiatal rendező, Éry-Koyács András jó
érzékkel látta meg a darabban a két világ
harcát. Ezt már a ritkán láthatóan ötletes
színpadkép (Kálmán László munkája) is
szolgálja, méghozzá hosszú mondatoknál
beszédesebben. Mintha valami
mérhetetlenbarlangban volnánk: rideg,
gyűrt anyagú, néha feketésen bronz-arany
falak veszik körül a színpadot. E falakból,
az Udvarban játszódó jeleneteknél, rejtett
ajtók nyílnak, rajtuk keresztül,
lábmagasságból étkező éles fények
világítják meg kegyetlenül az itteni élet
szereplőit. Egy-egy, szinte jelzés-szerű
díszletdarab mutatja a színváltozást:
komoly íróasztal a Kancellárnak,
bíborszín kerevet és velencei tükör Lady
Milfordnak.

Miller muzsikusék háza, szobája e ha-
talmas, gyűrt falak mögül gördül elő, e
falak közé. A pislákoló méccsel világított,
furcsán kubista formájú szoba szinte
mindenkit összenyom, aki benne tanyá-
zik, és mégis emberibb, emberi lépté-
kűbb, mint az a másik.

A jelmezeket szintén Kánnán László
tervezte, általában az adott kor előírásai
szerint, egy-két bántó kivétellel. Például: a
fogdmegek hol kámzsára, hol kozák fel-
öltőre emlékeztető, földig érő kabátjai
méltán nyerték el a közönség hangos ne-
vetésbe csapfő tetszését, ami nem föltét-
len öröm akkor, ha közben a darab egyik
fontos jelenetében vagyunk, és a fogd-
megek éppen Lujzát rángatják. Ettől


