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Fon tos pil la na ta volt a 
ma gyar iro da lom nak, mi-
kor meg je lent Es ter házy 
Pé ter Ja ví tott ki adás cí mû 
köny ve. Nem is le he tett 
nem ref lek tál ni rá, hisz oly 

erõ, düh, an  nyi õszin te ér zés tör ki „be-
lõ le”, hogy meg kö ve te li a fi gyel met. 
Füzi Lász ló egy 1997-es ÉS-ben meg je-
lent cikk re vá la szol va szó lít ja meg Es-
ter házyt, egy rend kí vül sze mé lyes han-
gú írás sal. Jó lett vol na, ha töb ben is ha-
son ló mó don re a gál tak vol na e re gény 
meg je le né sé re, hisz nem volt mos ta ná-
ban olyan könyv, mely nek meg szü le té-
se en  nyi gyöt rel met oko zott vol na író-
já nak. 2002-ben lá tott nap vi lá got a hír, 
hogy Es ter házy Pé ter ap ja, Csa ná di né-
ven, III/III-as ügy nök volt. Aki rög tön 
ak kor be le kép zel te ma gát Es ter házy he-
lyé be, va ló szí nû leg érez te, hogy ez az 
in for má ció olyan hely ze tet te rem tett 
kö rü löt te, mely bõl nem na gyon le het 
ki kec me reg ni. Rá kel lett jön nie, hogy 
tisz te let tel kö rül ra jon gott édes ap ja egy-
ál ta lán nem az volt, aki nek õ lát ta és 
gon dol ta. Va ló szí nû leg lát ta elõ re, 
hogy emi att töb ben el for dul nak majd 
tõ le, kí nos je le ne tek fõ sze rep lõ je lesz, 
de ez mind nem szá mít ah hoz a lel ki 
te her hez ké pest, amit ezek után ci pel-
nie kell. Az egyet len le he tõ ség, mely 
meg en ged te a to vább lé pést/élést, az 
volt, amit õ tett. Ki ír ta ma gá ból, úgy, 
ahogy más nem mer te és nem tud ta vol-
na. Füzi na gyon jól lát ja, hogy mi volt 
a va ló di tét:„…a va ló di kér dés az volt, 
hogy író ként, meg te rem tett vi lá god dal 
Édes apád be sú gói lé té nek nap vi lág ra 
ke rü lé se után tudsz-e lé tez ni.” Hogy 
az írás sza bad dá tesz-e, ne héz kér dés, 
de ez zel min den kép pen egyet tu dunk 
ér te ni: „A meg nyí ló sza bad ság, az, 
hogy be szélsz ar ról, ami rõl nem volt 
szo kás be szél ni, te rem tet te meg a le he-
tõ sé ge i det, min den más csak fo lyo má-
nya ennek…” 

Ér de kes do log lát ni, mi ként ma gya-
ráz za egy író ko ráb bi kö te té nek bi zo-
nyos fe je ze te it, mi ként re a gál a könyv-
rõl meg je lent kri ti kák ra, s ho gyan 
elem zi azt, amit már egy szer meg írt. 
[„(gyõzelem ha van)” – Gon dol ko dás-
tör té ne ti pár hu za mok Jó zsef At ti la és 
Né meth Lász ló vi lá gá ban)] Amint az 
írás ból ki de rül, nem Jó zsef At ti la és 
Né meth Lász ló alak já nak ös  sze kap cso-
lá sa volt a cél, ha nem azok nak a pár hu-
za mos sá gok nak a fel de rí té se, me lyek 
ket te jük gon dol ko dói vi lá gá ban lé tez-
tek. Mind ket ten a hú szas-har min cas 
évek ka o ti kus vi lá gá ban él ték meg a 
szel le mi esz mé lést, nyo mon kö vet ték 
az adott idõ szak szel le mi-tu do má nyos 
tör té né se it, s mind ket tõ jük gon dol ko-
dá sá ban fon tos volt a sza bad ság és a 
rend, eze ket mint „kulcs ki fe je zé se ket 
hasz nál ták” – mond ja Füzi. Ren ge teg 
kér dés kö vet ke zik a le ír tak ból, ezek-
nek egy ré szé re fel te he tõ en A Sem mi 
Kö ze lé ben vá laszt tud ad ni.

A leg hos  szabb írás a kö tet ben a Vi-
lá gok kö zött, mely Füzi sa ját be val lá sa 

sze rint Len gyel And rás ér dek lõ dé se és 
kér dé sei nél kül so ha nem szü le tett vol-
na meg. Bár a mon da tok egy ér tel mû-
en hoz zá szól nak, az õ kér dé se i re vá la-
szol nak, olyan ez az utol só es  szé, mint-
ha ma gya rá za tot pró bál na ad ni mind ar-
ra, amit ko ráb ban a ki sebb írá sok csak 
érin tet tek, vagy akár kap cso lat ba hoz-
ha tó a La kat lan Szi get tel is. Ön val lo-
más ez tel jes mér ték ben, szár ma zás-
ról, csa lád ról, is ko lák ról, ne héz sé gek-
rõl és azok ról az iro dal mi él mé nyek-
rõl, me lyek az egész pá lyát meg ha tá-
roz ták. Olyan ha tá sok vol tak ezek, me-
lyek lát ha tat lan kéz ként ve zet tek egy 
fi a tal em bert egy meg le he tõ sen ne héz 
úton. De amíg a kí ván csi ság meg van, 
meg van min den. 

(Kalligram Ki adó, 1998 és 2005)
Hor váth Nó ra

„Is mer itt en gem va la ki?”
(Lear ki rály

a Gyõ ri Nem ze ti Szín ház ban)

Túl zás nél kül mond ha tom, hogy 
meg le pett a vá lasz tás az idei re per to ár 
lát tán. Shakes peare -t szín pad ra vin ni 
köz tu dot tan ki hí vás, a Lear ki rály pe-
dig az egyik leg na gyobb fel adat a ren-
de zõk szá má ra. A gyõ ri szín ház ese té-
ben a kö zön ség el vá rá sát sem hagy ha-
tom fi gyel men kí vül, hi szen hos  szú 
évek óta az egy re in kább ze nés da ra-
bok vi lá gá ban el té ve lye dett ki szol gá-
ló szín ház po li ti ká já hoz szo kott. Az ar-
cha i kus szö veg, a mély fi lo zó fi ai tar ta-
lom min den képp ak tív be fo ga dást igé-
nyel a né zõ tõl. Ács Já nos már má sod-
szor ren dez te meg a da ra bot Vö rös mar-
ty Mi hály és Mé szöly De zsõ for dí tá sá-
nak fel hasz ná lá sá val, ez út tal a Gyõ ri 
Nem ze ti Szín ház szín pa dán. Bár a szö-
veg erõ sen át dol go zott, még is klas  szi-
kus for dí tást hasz nált a ren de zõ; ugyan-
ak kor a be fo ga dást se gí tet te Lear mo-
no lóg ja i nak han gos gon do la tok ká tör-
de lé se és is mét lõ dé se, va la mint a szín-
pad vi zu á lis ele me i nek meg ha tá ro zó 
hasz ná la ta.

Le eresz ke dik a sú lyos vas füg göny, 
az el sõ, amit ész re ve szek, a ha tal mas, 
vas tag kar tonjel me zek. Csak ké sõbb fe-
de zem fel az is mert ar co kat a ro busz-
tus kö ve ket je lö lõ ka bá tok csú csán. 
Gyarmathy Ág nes jel me zei az egész 
elõ adás alatt do mi náns jel ként mû köd-
nek. A kosz tüm tö ké le te sen il lesz ke-
dik Menczel Ró bert re du kált, de an nál 
mo nu men tá li sabb dísz let ele me i hez, va-
la mint a Matrix cí mû film bõl is mert 
misz ti kus ze nei dra ma tur gi á hoz. Az 
elõ adás nonverbális ele mei ta lán elõ-
ször ural ták en  nyi re a gyõ ri szín pa dot, 
a ha tal mas szín pad nyí lás most meg mu-
tat ta iga zi mély sé ge it. „Ti mind kõ em-
be rek vagy tok”– mond ja el sõ meg szó-
la lá sá ban a Leart ját szó Gá ti Osz kár, 

amit a kar ton ka bá tok vi zu á li san is egy-
ér tel mû vé tesz nek. Elõ ször a ki ta ga-
dott Cordelia, majd a szám ûzött Kent 
ve ti le a sú lyos, föl dig érõ ka bá tot, a bi-
ro da lom fel osz tá sa után vé gül min den-
ki meg sza ba dul a bé ní tó te her tõl. Lear, 
bár kri ti kát gya ko rol ud va rá ra, a jel me-
zek ön kén tes le ve té se – az or szág fel-
osz tá sa után – egy ben a ki rály des po tiz-
mu sát is je lö li. Lear kel lé ke i ben os tor-
ral, ku tyák kí sé re té ben je le nik meg az 
elõ adás kez de tén, amit ké sõbb Goneril 
bir to kol. A há rom lány jel me zei leg in-
kább a „dark” kul tú ra dö gös fé tis ru há-
i ra em lé kez tet nek, amit a sö tét smink 
és a kü lön le ges gond dal el ké szí tett fri-
zu ra tesz tel jes sé. Edmund, Oswald és 
Kent szin tén a Matrix cí mû film ben is 
hasz nált szi go rú, fe ke te lakkbe té tes 
sze re lé se ket vi se li. Sõt, a fél test vér kör-
me it fe ke té re fes tet ték, Oswald pe dig 
a má so dik fel vo nás ban „neopunkként” 
lép szín pad ra. 

A kö zön ség so ra i ban fel te he tõ en 
töb ben is lát ták a má ra kul tusz film mé 
vált Matrix cí mû alkotás(okat), amely 
fi lo zó fu sok so rát kész tet te re cen zi ó ra. 
(Ám aki nem lát ta a fil met, az sem ma-
rad a re cep ció vesz te se, hi szen a jel me-
zek így is egy ki ber ne ti kus tér be ka la-
u zol ják a né zõt.) Slavoj Zizek A túl-
zá sok igaz sá ga cí mû ta nul má nyá ban 
Jacques Lacanra hi vat koz va ar ra mu-
tat rá, hogy a Matrix a „nagy Má sik”-
nak ne ve zett, a tu laj don kép pe ni szim-
bo li kus rend; a há ló zat, amely a va ló sá-
got struk tu rál ja szá munk ra. Eb ben az 
ér te lem ben Lear nem tesz mást, mint 
fel bo rít ja a szim bo li kus ren det, amit 
ere de ti leg õ ma ga, „az Apa” képviselt. 
A rend szert a pat ri ar chá lis ér té kek mû-
köd te tik, amit a ki rály a bi ro da lom fel-
osz tá sá val tel je sen ös  sze za var. A kér-
dés, hogy mi ért te szi? Sem a da rab, 
sem a gyõ ri elõ adás nem ad er re konk-
rét vá laszt; az in do ko lat lan ság fel éb-
resz ti a gya nút, hogy egy vég ze tes kí-
sér let rõl van szó. Lear már az elõ adás 
kez de tén ki áb rán dult, az ud var ra mért 
kri ti ká ja („kõ em be rek vagy tok”) két ke-
dõ vé tesz: ha en  nyi re bi zal mat lan, va-
jon mi ért mond le a ha ta lom ról? Rá adá-
sul két igaz em be rét (Cordeliát és Ken-
tet) ta szít ja el ma gá tól, mi köz ben kí-
gyó kat me len get a keb lén (a kül se jük-
ben is a csú szó-má szók ra em lé kez te tõ 
Gonerilt és Regant). A bal lé pé sek ro ha-
mo san so dor ják Leart vesz te fe lé, az ir-
re á li san rossz dön té sek so ro za ta még-
is gyanakvóvá te szi a be fo ga dót. A ki-
rály sa ját stá tu sá val ját szik, még pe dig 
a pat ri ar chá lis tár sa da lom fel té tel ének, 
a leg alap ve tõbb szim bo li kus rend szer-
nek: a nyelv nek a se gít sé gé vel. Ács Já-
nos ren de zé sé ben a test tõl el vá lasz tott 
bel sõ han gok, Lear be ját szott gon do la-
tai is ezt a ki áb rán dult, vég ze tes já té-
kot tá maszt ják alá. Az elõ adás nem vár-
ja meg, amíg a két idõ seb bik lány meg-
ta gad ja ap ját – Lear már a leg ele jén ér-
zé ket len (kõ) em be rek rõl be szél, akik 
nem tisz te lik a rend szer irá nyí tó ját 
(Lear: „Is mer itt en gem va la ki?”). Sõt, 
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a ki han go sí tott bel sõ han gok kö zött 
elõ re ve tí ti Cordelia vá la szát: „a sem mi-
bõl mi sem lesz”. A ki rály te hát tisz tá-
ban van a kö vet kez mé nyek kel, még is 
el en ge di a rend szer szá la it. Ez az el ke-
se re dett já ték a gö rög tra gé di ák vég ze-
tes ki me ne te lé re rí mel (lásd Medea és 
gyer me kei): Lear nem ál do zat. Va ló já-
ban õ az, aki sa ját já té ká nak ki szol gál-
tat ja lá nya it, ezt ké sõbb Goneril is ap ja 
sze mé re ve ti. Ami kor az idõ seb bik nõ-
vér után Regan sem ad me ne dé ket a ki-
rály nak, Goneril nyíl tan ap ját te szi fe-
le lõs sé („ön hi bá ja”) a tör tén te kért. A 
szín pad ele ji sül  lyesz tett rész ek kor 
Lear-rel és a Bo lond dal fel emel ke dik, 
vi zu á li san is el ha tá rol va õket a ha ta-
lom, az az a szim bo li kus rend fõ sze rep-
lõ i tõl. Az el sõ fel vo nás Lear kö nyör gé-
sé vel zá rul, mely ben ma ga is meg fo-
gal maz za drá mai vét sé gét. Az is te nek-
hez fo hász ko dik, de már ké sõ. Ki vív ta 
a rend szer ha rag ját, hi szen a má so dik 
fel vo nás vi har ral sújt le rá, a gyõ ri szín-
pad nyí lást esõ füg gö nyö zi el. 

A sze re tet verbalizálása Lear szá-
má ra olyan vég ze tes kí sér let, mely nek 
sza bá lya it ma ga a ki rály szab ja meg. 
A fel adat le he tet len, hi szen a le ír ha tat-
lant kell most szó ra vál ta ni. A két idõ-
sebb lány nak még is si ke rül meg gyõz-
ni Leart az ér zé sek mér he tõ sé gé rõl; si-
ke rük an nak kö szön he tõ, hogy a ki rály 
dik tál ta nyel ven szó lal nak meg. Lear 
des po tiz mu sát tö ké le te sen ex po nál ja 
a föld osz tásje le net, mely ben ki de rül: 
csak õ ad hat pa ran csot a meg szó la lás-
ra, sõt, an nak mód ját is ki zá ró lag a ki-
rály szab hat ja meg. A szó csak ak kor 
te remt, ha az „apa nyelv” sza bá lya sze-
rint szól. Mi u tán Lear a sza va kat föld-
re cse rél te, a nyelv fö lött is el vesz ti ha-
tal mát, amit az elõ adás ban a vö rös szõ-
nyeg re he lye zett ko ro na je lez. Köz ben 
Goneril és Regan el sa já tí tot ta a he lyes 
nyelv hasz ná la tot, a „logosz” már az õ 
bir to kuk ban van, akár csak Lear egy-
ko ri kel lé ke, az os tor. Cordelia le gen-
dás „sem mi je” a logosz, a szim bo li kus 
nyelv korlátait lep le zi le. Kállay Gé za 
A Lear ki rály és hold ud va ra cí mû ta-
nul má nya sze rint a leg ki sebb lány el-
sõ sor ban az zal vált ja ki ap ja ha rag ját, 
hogy nem a dik tált nyel ven szó lal meg 
(Lear: „Job bítsd sza va id!”). Az ef fé le 
ár nyalt el mé le ti prob lé ma meg mu ta tá-
sa egyet len  ren de zés tõl sem vár ha tó 
el (bár – csak hogy a leg is mer tebb pél-
dák ra hi vat koz zam – Robert Wilson, 
vagy ná lunk Zsótér Sán dor elõ sze re-
tet tel hasz nál ja ki a ha son ló hely ze te-
ket a szí nész hang já nak el tor zí tá sá val). 
A gyõ ri elõ adás ban in kább a prob lé ma 
ki fej té se mu tat ko zik meg, ami kor a ki-
rály egy má sik nyel vi kö zeg ben ta lál ja 
ma gát. Lear fo ko za to san hagy ja el az 
egy ér tel mû rep re zen tá ci ót, a le for dít ha-
tó sá got kép vi se lõ nyel vet a Bo lond ál-
lan dó je len lét ében, majd Kent és Sze-
gény Ta más elõtt. 

A szín pad nyí lás szé lén, a sül  lyeszt-
he tõ kes keny sze let ben ját szó dó je le-
net a pat ri ar chá lis tár sa da lom ki ta szí-

tott ja i nak je le ne te: Edgart a csa lád fõ 
poszt já ra tö rõ Edmund, il let ve ap ja, 
Gloster aka ra ta so dor ta az õrü let szé-
lé re. Ken tet ma ga az ural ko dó ta gad ta 
ki, akár csak a Bo lond sze re pé ben je len-
lé võ Cordeliát. Az, hogy Cordelia már 
el sõ meg szó la lá sá ban is el uta sít ja az 
„apa nyelv” hasz ná la tát, vi zu á li san is 
meg fo gal ma zó dik, ami kor Bo lond ként 
a leg ki seb bik lányt ját szó Par ti Nó ra 
je le nik meg elõt tünk a szín pa don. Az
ös  sze vont sze rep a ren de zés do mi náns 
ele me ként vizs gál ha tó. A Bo lond ál-
lan dó kí sé rõ je Lear-nek, Cordelia ar-
cá val konk re ti zál va a leg ki seb bik hû-
sé gét. A lány ha lá la kor a Bo lond csör-
gõ sip ká ja is a ha lott mel lett fek szik, le-
lep lez ve a ren de zõ szán dé kát, és nem 
utol só sor ban szem be sít ve a né zõt a 
szín ház alap ve tõ fel té te lé vel, a be fo ga-
dó hi szé keny sé gé vel. Par ti Nó rát Kiss 
Csa ba Es ti Pró bá já ban és a szin tén 
Ács Já nos ren dez te Szent Jo han na cím-
sze rep ében lát hat ta már a gyõ ri kö zön-
ség. Al ka ta – re ked tes hang ja, oly kor 
in fan ti lis gesz tu sa i nak da ra bos sá ga – 
a Bo lond sze re pé ben adek vát for má-
ra ta lált, amely most ru gal mas ság gal 
és fá rad ha tat lan já té kos ság gal pá ro sul. 
A szal ma báb ok kal il luszt rált per, a Bo-
lond szó ké pei és Ta más bom lott mo no-
lóg ja mel lett Kent az egyet len, aki a ra-
ci o na li tást kép vi se li, amit For gács Pé-
ter ki mért, ru ti nos já té ka is se gít. A da-
rab egyik leg ne he zebb sze re pé rõl van 
szó, hi szen dra ma tur gi ai fel ada ta a ref-
le xió, az el len pon to zás. For gács Pé-
ter sok kal in kább en nek a fel adat nak 
tesz ele get jó zan sá gá val, és nem a fi-
gu ra szö veg ben nyert jel lem zõ it, az az 
az „õszin te, jó sá gos” Ken tet for mál ja 
meg. A pat ri ar chá lis rend jo ga i tól meg-
fosz tott négy fi gu rá nak te hát új sze re-
pek re van szük sé ge ah hoz, hogy ki ta-
szí tot tan bár, de a tár sa da lom ré szei ma-
rad has sa nak. Ere de ti stá tu suk már el ve-
szett, sze rep nél kül vi szont for mát lan 
„sem mik” ma rad ná nak –  pa ra dox mó-
don füg ge nek az õket ki re kesz tõ szim-
bo li kus rend tõl. Lear jel me ze fo ko za to-
san vált át a te kin té lyes fe ke té bõl ron-
gyos fe hér lenruhára, ép pen olyan ra, 
ami lyet Edgar (Sár kö zi Jó zsef) is vi-
sel. Gloster tör vé nyes fia a csel ve tés 
után le vet kõ zik, hogy sár ral ken je be 
ma gát, ko szos ar ca mö gött ta lál rá Sze-
gény Ta más alak já ra. Cordelia bo hóc-
ként „Lear ár nya” lesz, Kent nek pe-
dig elhisszük (ha mond ja), hogy ál öl-
tö zet be bújt.

Az új sze re pek egy más faj ta nyelv-
 hasz  ná la tot hoz nak ma guk kal (a Bo-
lond szel le mes ha son la ta it, Ta más nál 
a bom lott el me szü le mé nye it, Lear ke-
se rû-hó bor tos té pe lõ dé se it). Kent ki vé-
tel: õ az egyet len, aki a ra ci o ná lis gon-
do la tok szó csö ve ma rad. Ta lán ép pen 
ez az oka an nak, hogy a ren de zés Kent 
ki je len té se el le né re sem öl töz tet te ál ru-
há ba a fi gu rát. 

„Is mer itt en gem va la ki?” – hall-
juk több ször is a hang szó ró kon ke resz-
tül Leart. A ki rály be ját szott kér dé sei 

nem egy sze rû en az ag gó dó 
öreg em ber gon do la ta it tol-
má csol ják, sok kal in kább a 
test rõl le vált nyel ven ke resz-
tül a szub jek tum meg osz tott-
sá gát mu tat ják. Lear em lí-
tett kí sér le té vel egy olyan fo lya ma ton 
megy ke resz tül, mel  lyel elõ ször – lá-
nya i nak val la tá sa so rán – a nyelv ha tá-
ra it fe sze ge ti, majd el dob ja azt, vé gül 
pe dig egé szen más mód ját vá laszt ja a 
kom mu ni ká ci ó nak. Tö ké le tes szín pa di 
meg va ló su lá sa en nek a ki rály ról le ha-
sadt, be ját szott so rok és a szá jon át ki-
gör dü lõ sza vak pár hu za mos je len lé te. 
Gá ti Osz kár most nem csak a töb bi sze-
rep lõ vel, de sa ját hang já val is drá mai 
vi szonyt lé te sít. Ala kí tá sá ban a meg-
há bo ro dott öreg em ber még sem tö rik 
meg elõt tünk tel je sen, a szí nész szín pa-
di sú lyá nál fog va vé gig a Ki rályt rep-
re zen tál ja a né zõk nek. A Lear ki rály 
fel dol go zá sai kö zött ta lál koz ha tunk 
a lá nya it ki sa já tí tó, a zsar nok, sõt a 
Cordeliába sze rel mes apa ér tel me zé sé-
vel. A gyõ ri elõ adás ban vi szont – sze-
ren csés mó don – Lear ön ma ga, ugyan-
ak kor a szub jek tum mé lyé re ás: az „Is-
mer itt en gem va la ki” kér dést a ki rály 
ma gá hoz is in té zi. Lear kí sér le té ben a 
há rom lány esz köz. A Matrix fi lo zó fi á-
ja szin tén is me ret el mé le ti prob lé má kat 
fe sze get, mely be jól il lesz ke dik Lear 
ön is me re ti út ja. Eb bõl a szem pont ból 
Gloster ro ko na Lear-nek, igaz, a „fi ús 
apa” aka ra tán kí vül ke rül ki a szim bo li-
kus rend bõl. Bár meg va kí tá sa su tán si-
ke rült (egy sze rû en il luszt rál va:  ki rúg-
ják a sze mét), a ren de zés még sem ha-
nya gol ta el a lá tás nak, a szim bo li kus 
rend szer leg fõbb tá jé ko zó dá si esz kö zé-
nek ki emelt sze re pét. Glostert vé gig a 
sze me ej ti csap dá ba a ha mis le vél ol-
va sott so rai és Edmund ön ma gán ej tett 
se be lát tán. Az elõ adás ban ezt Gloster 
ál lan dó kel lé ke, a nya ká ba akasz tott na-
gyí tó is jel zi, il let ve ez iro ni zál ja sze re-
pét a má so dik fel vo nás ban az el masz kí-
ro zott, meg va kí tott apa lát tán. Maszlay 
Ist ván Glostere na iv, jó hi sze mû, de ép-
pen et tõl vak fi gu ra, aki tra gi kus ál do-
za ta a Matrix lát szat vi lá gá nak.

Shakespeare színész, ki zá ró lag a 
szín ház tör té net leg na gyobb szín mû-
vé szei nyer he tik el ezt az el is me rést. 
Egy fi a tal szí nész rõl kön  nyel mû ség 
len ne ilyes mit ál lí ta ni, még is ha son lót 
érez tem a mos ta ni évad ra a gyõ ri szín-
ház hoz szer zõ dött Crespo Rodrigo lát-
tán. Õ Edmund és an nak le gen dás mo-
no lóg ja, a sö tét ség, az erõ, az in du lat, 
na meg a ra jon gás, ami meg ér de mel-
ten övez he ti – akár még egy te o re ti kus 
ta nul mány so rai kö zött is. A sö tét ség-
bõl rob ban elõ a drá maha gyo mány ból 
jól is mert, sors ver te fi gu ra (lásd III. Ri-
chárd, vagy akár a Ha ra mi ák Moor 
Ference), hogy az élet leg na gyobb 
csa pá sa ként tár ja elénk tes ti, va la mint 
szár ma zá si fo gya té kos sá ga it. A há lás, 
de sö tét szí nek kel meg raj zolt sze re pet 
Crespo Rodrigo olyan éles meg vi lá gí-
tás ba he lye zi, mint a ref lek tor, mely a 
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szín pad szé lén Edmundot 
meg vi lá gít ja. A bo nyo lult 
so rok sza vai ál lan dó fény-
vál to zás ban ját sza nak, a drá-
mai tex tus ár nya la tai vé gig 
ér zé kel he tõk a szí nész elõ-

adá sá ban. A két idõ seb bik lány szen-
ve dé lyes von zal ma a rom lott, a rút, a 
korcs Edmund iránt Crespo Rodrigo 
ala kí tá sá ban hi te les sé vá lik.  

A Regant ját szó Szina Kin ga és 
Ung vá ri Ist ván Oswaldja a szín pad szé-
lé nél víz szin tes irány ban, las san ke resz-
te zik egy más út ját, mi köz ben a szí nész-
nõ meg-meg áll, meg sza kít va mo no lóg-
ját a fel tö rõ bel sõ hang gal, Edmund ne-
vét só hajt va. Ero ti ká tól fû tött Goneril 
le ve lé nek szín pa di meg va ló sí tá sa is, 
mi kor Balsai Mó ni ka egy ref lek tor fé-
nyé ben, ös  sze rán dul va, ágyé kát szo rít-
va sza val ja el so ra it. Balsait lát hat tuk 
már ki vá ló ko mi ka ként, tra gi ka ként is 
meg rá zó an ját szott, most a Go noszt tes-
te sí tet te meg. Azt hi szem, a szí nész nõt 
már erõ szak kal sem le het ne ska tu lyá-

ba húz ni. A két nõ vérnek egy más hoz 
és a ha ta lom hoz va ló vi szo nyát a sze-
xu a li tás ha tá roz za meg. Sze rel met ad-
nak a ha ta lo mért – a ren de zés min den 
le he tõ sé get ki hasz nál, hogy meg mu tas-
sa a két nõ sze xu á lis har cát. Az or szág 
fel osz tá sa után a nõ vé rek ke ze ké je sen, 
cin ko san ös  sze fo nó dik, akár ese tük ben 
a ha ta lom és a sze xu a li tás. Goneril ero-
ti kus já té kot foly tat Oswalddal, Regan 
és Oswald pe dig ki hí vó szem kon tak tus-
ba (is) lép a fér jek je len lét ében. Vé gül 
a fegy ver túl nõ sze re pén: a nõ vé rek el-
len for dul. A ha ta lo mért tö ké le te sen, a 
sze re le mért már ke vés bé si ke re sen for-
gat ják az esz közt: az Edmundért foly ta-
tott harc ban mind ket ten el vé rez nek.

Ha a Matrix ma ga a szim bo li kus 
rend, ame lyet a jól be vált pat ri ar chá-
lis rend ve zet, ak kor a tör té net ös  szes 
részt ve võ je tö ké le te sen ját szot ta el sze-
re pét. Akik a rend el len tör tek, meg-
ér de mel ten el buk tak: Lear, Cordelia, 
Edgar és bi zony Edmund is ide so rol-
ha tó. A fat  tyú már ele ve a pat ri ar chá lis 

rend ki ta szí tott ja ként jött vi lág ra, az õ 
vét ke pa ra dox mó don az, hogy a rend-
szer „tör vé nyes” ré sze kí ván len ni. Õ 
az a bi zo nyos „hi ba a Matrixban”: 
a fat  tyú, aki „Apát” kö ve tel, aki fiú 
akar len ni. A lá za dók te hát tör vény sze-
rû en el es nek, aki még nem, az majd 
el fog  es ni (lásd Kent tá vo zá sát, mi-
kor el uta sít ja a ha ta lom ban va ló rész-
vé telt). És van nak ál do za tok, akik ma-
gát a Matrixot kí ván ták ural ni (Goneril 
és Regan), ezért kel lett min den kép pen 
el buk ni uk. Goneril fér je, Alban – Vas-
vá ri Csa ba – a rend szer egyet len iga zi 
túl élõ je, aki bár a „jó ol da lon áll”, még-
sem emi att nye ri el a gyõ ri elõ adás ke-
gye it. Alban egy sze rû en nem ment ke-
resz tül még „Lear kí sér le tén”, hû en 
szol gál ja a pat ri ar chá lis ha ta lom sza bá-
lya it. Így le het a da rab túl élõ je, amit 
Ács Já nos ren de zé se is ki emel: a her-
ceg kard ját az ég fe lé tart va egye dül 
ma rad a szín pa don, hogy kör be ra gyog-
ják a Matrix dics fé nyei. 
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