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Nyitott színpaddal indul az előadás. A nézőt
fogadó látvány nagyvonalú és választékos.
Menczel Róbert színpadának két oldalán
mintha két hatalmas, szimmetrikusan
elhelyezkedő márványkandallót látnánk,
mindkettőt másképp súrolja a fény. A jobb oldali
aranylóan meleg és csillogó, a bal portál
környéki pedig méltóságteljesen komor. Van há-
rom titokzatos bútordarab: szecessziós asszoci-
ációkat hordozó, lábakon álló, magas állványok,
rajtuk gyertyatartó gyertyával, íróasztali
kellékek. Századfordulós szalonbelső,
nagypolgári - ha akarom, mai is lehet-, stilizált,
kissé affektált, de nagyon előkelő. A hatalmas,
mályvaszínű szőnyeg, a négy ezüstözött
tonettszék, az elegáns, metszett kancsókon és
a rézdíszítéseken meg-megcsillanó fény valami
álombeli és visszafogott szépséget, harmóniát
sugároz. S mindezt megkoronázza egy
hatalmas, kerek, rozettás ablak hátul, a színpad
mélyén, mely a teljes horizontot lezárja. Opálos
üvege mögött fel-tűnik az utca képe, ácsorgó,
befelé kukucskáló szegények, falnak támasztott
kerékpár. Utca, odakint hideg, rózsaablakkal
elválasztva tőlünk. Az ott álldogálókat időnként
elzavarják, s lassan benépesül a színpad:
frakkok, nagyestélyik... Hangszereket hoznak. A
tonettszékek értelmet nyernek azáltal, hogy egy
érett korú úr s három tündöklő szépségű hölgy
leül kvartettezni. Fény-váltás, állókép, s
meghallgatjuk a vonósnégyes első tételét. Majd
a Lear király című Shakespeare-darab
expozíciójának egy szakasza következik, utána
újabb fényváltás, állókép, újabb kvartett-tétel, s
folytatódik tovább a játék, elkezdődik a darab...

Artisztikus, szép és pontos minden fényeffek-
tus. Felelőse: Mórai Ernő. A kiválóan sikerült
hangfelvétel zenei élményt is jelent, nem csupán
megszokott akusztikai jelzés. Érzéki szépség,
harmónia mindenütt. Újabb részletek és finom-
ságok. Feltűnik a három lány frizurája. Laczó
Henriette ruhái nemesek és nagyvonalúak, mint-
ha nemis ezen az 1996-os, siránkozó
Magyarországon lennénk. S minden
hajhullámnak, szőrmedísznek funkciója van:
jellemez. A figurák lesznek általa pontosabban
megragadhatók. Regan érzékibb, szélesen
szárnyaló világosbarna, Goneril önmagát
korlátozó, kissé sötétebb. Ám a legkisebb lány
frizuraépítménye a legtitokzatosabb. Cordelia
ebben az előadásban nem

néma, nem drámai szende. Királylány. Segesvá-
ri Gabriella tudja, mit ér. Neki itt, ebben a szalon-
ban, akarom mondani, királyi udvarban egyetlen
emberhez van köze, a Bolondhoz, aki le nem
venné róla a szemét. Végre van értelme azoknak
a félreszövegeknek, melyeket Shakespeare a
rendezők és értelmezők bosszantására írt! Cor-
delia nem belső monológként adja elő megjegy-
zéseit, hanem a véleményét közli valakivel, aki
ezt meg is értheti. Kiss Ernő Bolondja erőteljes
figura, autonóm és erőszakos lény, az előadás
addig igazán érdekes, ameddig ő a motorja - az
első félidőben...

Színházi tapasztalataink hozzászoktattak,
hogy Lear magasztos aggastyán. Itt pedig, bo-
csánat a profanizálásért, egy nyugdíj felé közele-
dő vezérigazgató vagy tanácselnök az előző
rendszerből. Mindenesetre olyan ember, akin
látszik, hogy gyakorolja a hatalmat, nem csupán
birtokolja. Akinek van vagyona, de mindazt, ami-

Szőke Zoltán (Cornwall), Szoboszlai Éva
(Regan), Segesvári Gabriella (Cordelia) és
Baj László (Edgar)

je van, maga szerezte, s nap mint nap gyarapí-
totta. Megálmodta magának ezt a nagypolgári
idillt a vonósnégyesezéssel, s meg is valósítot-
ta... Ám most - ki tudja, miért? - szeretne ki-
szállni a játékból... Eleget szerzett, eleget gyűj-
tött, épített, jöjjön az édes élet: vitorlázás, síe-
lés, vadászgatás, jómód és semittevés. Mond-
ja, gondolja - megvalósítja. Csak hát, van egy
bökkenő: ember tervez... Három részre osztja
vagyonát vagy kettőre - mindegy. Az örökösök
úgyis csupán birtokolni akarnak. A hatalom
csak arra kell nekik, hogy fogyaszthassanak.
Nem különböZik ebből a szempontból Regan
és Goneril, nem különbözik a két vő, az ifjú és
puhány Cornwall (Szőke Zoltán) és a hagyo-
mányos értékekhez ragaszkodni próbáló, ám
akaratgyenge Alban (Wellmann György) sem.
Mindannyiuk előtt ugyanaz a lehetőség nyílik:
felélni a felhalmozott javakat, és nem teremteni
újakat. Halasi Imre olvasatában ez a generáci-
ós konfliktus lényege. A fiatalabb, húsz-, hu-
szonöt, harmincöt, negyvenévesek szeretnék,
ha az ötvenesek félreállnának. Kéne mára ha-
talom (persze a hatalom gyakorlásának képes-
sége nélkül). Vesszenek a vén hülyék! Kinek-
kinek az éppen előtte járó korosztály: a
harminc-negyven-ötven évesek. S megy
szépen, körkörösen a generációváltás.

Ami eddig történt, szépen, értelmesen szín-
padra állított, pontos expozíció. Bőhm György
dramaturg célratörő és hatékony munkát vég-
zett. Halasi Imre kreatív és gondolkodó, fiatalos
hevületű rendezőnek mutatkozott. Ám a ké-
sőbbiekben mintha elvetette volna korábbi kon-
cepcióját, s körülbelül az előadás felétől meg-
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elégedett az ismert dráma korrekt lebonyolítá-
sával. Mintha az előbbi ifjút „megfőrendezték"
volna...

Az előadás tehát a szünettől folyamatosan
„klasszicizálódik", Lear a második részben me-
lodrámai helyzetek lépcsőfokain lépeget fölfelé.
Siránkozása önismétlés csupán, személyes sor-
sa ekkor már sokkal kevésbé érdekes. Innentől a
cselekmény egyik mellékszála válik fontossá:
Gloster két fiának vetélkedése a hatalomért, a jó
és a gonosz szembekerülése, a hagyományos
Shakespeare-értelmezés szerint. A fattyú Ed-
mund érvényesülni akar, de neki, mielőtt még
beszállhatna a „generációs konfliktusba", előbb
apja törvényes örökösét, Edgart is le kell
győznie. Komoly céljai vannak, s nem válogat az
esz-közökben. Hagyja, hogy mások
felhasználják, s ő is felhasznál másokat. A
dramaturgiai és rendezői munka jóvoltából fény
derül az erotikus mozgatórugókra is. Mindkét
„gonosz" királylány beleszeret az angyalarcú
gazemberbe, ő pedig képtelen választani
kettőjük között. Tóth Loon tisztességesen
dolgozik, színészként egyre jobban érzi magát a
drámának ebben az akciódúsabb felében. Az
előadás végére az általa alkotott figura beérik.
Érdekes, és megvan a szükséges súlya. Nem az
ő hibája, hogy a két fivér konfliktusa nem
bontakozhat ki. Ennek drámai ábrázolásában a
rendezőt megakadályozza a színészválasztás
(vagy a rendelkezésre álló színészanyag). Edgar
szerepében Baj Lászlónak elsősorban
artikulációs problémáival kell meg-küzdenie.
Szövegének nagy része így érthetetlenségbe
hull. Nem is értem Halasi Imrét, miért nem segít
színészének a színpadi helyzet pontosabb
kibontásával, konkretizálásával, esetleg
aktualizálásával. Pedig minderre remek alkalom
adódna, a díszlet szinte kínálja a lehetőséget...
Amikor a pusztában bolyongó Leart elvezetik
Szegény Tamás kuckójához, aki nem más, mint
a csavargónak, csövesnek állt, félmeztelenre
vetkőzött, s magát bolondnak tettető Edgar, ak-
kor az egykori szalon roncsai és üvegfalai között
felsejlik egy olyan igazi sarki csehó, iszogató,
rongyos alakokkal. Sem Lear, sem a didergő Ed-
gar-Tamás, de még a Bolond sem hajlandó ész-
revenni, hogy éppen egy jó kis csapszék bejárata
előtt kell - megfagyni vagy szomjan halni... Me-
tafora, mely értelmezetlen, s így értelmetlen ma-
rad.

Ha színészileg nem jön is létre a nagy össze-
csapás, megkapjuk illusztrációban. A két testvér -
Dávid és Góliát - viadala az előadás csúcs-
pontja, formailag persze, mivel dramaturgiailag
ott helyezkedik el, ahol a csúcspontnak lennie
kell, s mivel verekedési bravúrként gondosan
megtervezett és pontosan kivitelezett.

Lear és a vele bujdosók kis csapata lírai ellen-
pontot szolgáltat a hatásos akciókkal szemben.
Zalányi Gyula Glosterként különösen rosszul járt

ebben a hol „kreatív", hol „főrendezett" előadás-
ban. Az aktualizáló értelmezésben nem ő a
darab rezonőrje, hanem sokkal inkább a
Bolond. Zalányi méltósággal tűri a
mellőzöttséget, mond-ja nem kis mennyiségű
szövegét, közlekedik a szereplők között, s
tisztességesen végszavazik,

Farkas Ignác (Kent), Baj László és Balogh Tamás

(Lear)

hasonlóan a Kent szerepét alakító Farkas Ignác-
hoz. Egyébként a színpadon (és az eredményből
ítélve a színpad körül, az előadást kiszolgáló mű-
helyekben és tárakban is) mindenki pontosan és
szorgalmasan dolgozik. A produkció olajozott és
működőképes. Ám az igazán örömteli pillanatot
a színészi jelenlét okozza, például Borhy Gergely
(Orvos) rövid epizódja.

Három jó alakítás a három királylányé. A két
„gonosz" napjaink, hétköznapjaink szereplője.
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Zalányi Gyula (Gloster), György János (Os-
wald) és Baj László (Zóka Gyula felvételei)

Gonoszságuk nem nagyobb, mint azé a butikos-
nőé, aki válaszút elé állítja apját: vagy
mászkáljon tovább a hajléktalanokkal kocsmáról
kocsmára, vagy vonuljon be a szociális otthonba.
Ennek a hétköznapi, józan gonoszságnak a
külső megnyilatkozásait bemutatni elég nehéz. El
kell kerülni a paródia kísértéseit, s nem szabad
közhelyekbe keveredni. A „kreatív Halasi" ren-
dezőként megtalálja az optimális megoldást, bá-
torítja Szoboszlai Évát, aki desszertet majszol-

gató, siránkozó hangú újgazdagként éppoly hite-
les, mint felajánlkozó nőstényként és megmér-
gezett, szenvedő asszonyként. Ő a végleteket
meri megmutatni. Goneril másféle személyiség.
Mindenre talál indokot. Bárdos Margit a logika
felől közelít: a világ megváltozott, beköszöntött a
szegénység. A ráruházott javakat, a gazdagsá-
got nem lehet elpocsékolni. Apja felesleges
kolonc, nem hoz semmi hasznot, mehet. Mennie
kell. Nem kegyetlen ez a lány, csak racionalista.
S ehhez járul tragikus ráadásként szenvedélyes
vágyódása az angyalarcú gonosztevő, Edmund
után. A nagyjelenet szép és szenvedélyes, de
már a tragikai közhelytárból való. A fattyú

Edmund bukásával mindkét lány sorsa betelje-
sül.

A jók elsiratják a halottakat. Köztük Cordeliát
is: ő, mármint Segesvári Gabriella sokat veszített
azon, hogy a Lear király aktualizálása félbema-
radt. A dráma vége felé légüres térbe került. Igazi
„helyzetben" talán másra is futotta volna tehet-
ségéből. Így meg kellett elégednünk ábrándos
szemű, a hetvenes évek Koncz Zsuzsájára em-
lékeztető lírai szépségével.

S végül: Lear király. Címszerep. Nagy szerep.
S milyen jól kezdődik! Az első felvonásban Ba-
logh Tamás remek színésznek bizonyul. Élet-
erős, érett férfi. Kicsit hisztis, hatalomhoz szo-
kott, elkényeztetett. De tele van szeretettel: sze-
reti a zenét, a vonósnégyest, szereti a lányait,
amíg azt teszik, amit ő akar, szereti az embere-
ket, amíg ki nem derül, hogy önálló egyénisé-
gek... Szereti az életet, a hatalom gyakorlását, a
tevékenységet. Tragikai vétke az, hogy nem ra-
gaszkodik ahhoz, amit szeret, ami az élete értel-
mét jelenti. Elhiszi, hogy amit kitalált, megterem-
tett, megvalósított, az maga a valóság és örök...
Öregséget hazudik, hogy felmentést adjon ma-
gának, amiért nem vállalja tovább az életét. Nem
akar szembenézni önmagával, ezért utasítja el
hisztérikusan legkisebb (elkényeztetett,
vélhetően lelkizésben járatos) leánya igaz
mondatait. Ezért űzi el Kentet, ezért nem hallgat
Glosterre. Ezt a lélektani drámát jól adja Balogh
Tamás. Az-tán kezdődik a baj: a nagymonológ
művészkedő, illetve eléggé „össze van
maszatolva". Persze el kell mondani, hisz „a
nézők erre jönnek be". Lear királyra, aki, mint
tudjuk, átkozódik az égzengés-ben ... Balogh
Tamásnak a második részben van ideje az
önsajnálatra. A pillanatok szépek és felemelőek,
lírai pihenők egy kegyetlenül fortyogó, gyilkosan
rohanó világban. Ám ezt a világot Lear már nem
érti. Fel sem tudja fogni, mi történik. A király-
csavargó nem tud mást, mint saját meg-gyötört, s
a szenvedésektől végül valóban meg-öregedett
testét és leánya holttetemét felmutat-ni. A
színpad immár véglegesen kintté, utcává
változott, teljes területén macskakövekkel és
csatornalefolyókkal borított. A szépséges rózsa-
ablak széttöredezett, a kint, a hideg, az utca már
régen itt van, belül mindannyiunkban.
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