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Bo csárdi László ren de zé sé nek ter mé sze te sen szá -
mos olyan eleme van, mely vi zu á lis vagy asszo ci a tív
sí kon elôké szíti a be fe je zést, s meg pró bál for mát adni
a kon cep ci ó nak. A csak nem üres, há rom fal lal le zárt
tér két szer nyí lik meg há tul ról. Elôször az elsô rész
vé gén, a vi har je le net nél (de még a Sze gény Ta más -
ként kó borló Ed gar ral való ta lál ko zás elôtt), ami kor
Lear el méje hát bor zon gató ví ziót ve tít a való sá got a
való ság fel et titôl (álom tól, láz álom tól, ôrü lettôl) el vá -

lasztó fa lak mögé: a ple xi ü vegbe zárt, ágyék kötôs fiúk,
meg annyi Sze gény Ta más, mint ha a vi lág nyo mo rult
há lát lan sá gá nak ki ve tí tett ál do za tai len né nek. (Ké -
sôbb az tán maga Ed gar is a ple xi fa lak mö gött je le nik
majd meg.) A rop pant erôs vi zu á lis ha tású öt let meg -
for dítja „kint” és „bent” vi szony la tát: a kül vi lág té bo -
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a tá sos, ne he zen fe lejt hetô kép pel végzôdik a Lear ki rály Bo csárdi László ren dezte elôadása 
a Nem zeti Szín ház ban. Lear a szín bok rok, pi ros vi rá gok al kotta la bi rin tusa mö gül hozza ki 

a ha lott Cor de liát, aki mint ha in kább álomba me rült ba bá nak tûnne. Egy em lé ke ze te sen meg ko re og ra fált 
s Könc zei Ár pád erôs at mosz  fé rát te remtô ze néje ál tal kí sért moz gás sor vé gén a ki rály lá nyát a szín padi
süllyesztôbôl lét re ho zott sír gö dörbe te szi, s maga is mel léje má szik. Elôlép a köz ben színre set ten kedô 
Bo lond, s rá juk zárja a süllyesztô fe de lét. Al ban és Kent ke gyes sza vai nem hang za nak el. Nem is lenne 
hi te lük; Bo csárdi va ló ban egye te me sen ér tel mezi a mû vet, nem csa ládi, ha nem vi lágd ráma ját szó dik le, 
s an nak alap ján, amit ed dig lát tunk, nem hi het jük ko mo lyan, hogy jobb kor kö ze leg. A zá ró je le net ezt 
rop pant szug gesz tí ven, ér zék le te sen áb rá zolja, a prob léma az zal van, „amit ed dig lát tunk”. Mert hogy 
igen ne he zen ér ke zik el ide, az utolsó kép hez az elôadás.
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lya a belsô ví zi ó ban je le nik meg.
Má sod szor pe dig a már em lí tett
zá ró kép ben nyí lik a tér, ahol a la -
bi rin tus am bi va lens ér telmû: in -
terp re tál ható per sze az ôrü letbôl a
re a li tás hoz való vissza té rés le ké pe -
zé se ként is, de az elôadás vi lá gá -
hoz, mon dan dó já hoz ta lán job ban
il lesz ke dik az az ér tel me zés, mely
az idilli vi rá gerdô kö zött meg je -
lenô la bi rin tus ban a való ság csal fa
út vesztôinek ki ve tí té sét véli fel fe -
dezni. An nak mar káns meg fo gal -
ma zá sát, hogy el veszni nem odaát
vagy oda fönt, ha nem itt, eb ben a
ki zök kent vi lág ban fog az em ber.

A vi lág ki zök ke né sét jelzi az idô
(pa ra dox mó don a tör té nelmi, tör -
té neti in teg ri tásra is utaló) ki zök -
ke nése is: a sze replôk kez det ben
fák lyák kal bí belôdnek, ru há juk a
po gány ko ro kat idézi, majd fo ko -
za to san el jut nak az ön gyúj tóig, a
ci ga ret táig és a kor társ vi se le te kig.
(A két ter vezô, Bartha Jó zsef és Dobre-Kót hay Ju dit
ezút tal is pre cí zen, lát vá nyo san jut tat ják vi zu á lis ér -
vényre a ren dezôi kon cep ciót.) Ha son ló kép pen pró -
bálja az elôadás fo ko za to san el emelni, fe lül írni a re ál -
szi tu á ci ó kat is. Az elsô ké pek mar káns ren dezôi öt le-
tei még egy ér tel mûen a re ál szi tu á ci ók hoz kötôdnek.
Ilyen pél dául a Cor de liát érintô kis há rom szög-tör té -

net: a lány egy ér tel-
mû en a Bur gund her -
ce get sze reti, az ô kar -
ja iba sza lad szá m û ze-
té sét meg   hall ván, ám a
fiú ge rinc te len ho zo -
mány va dász nak bi zo -
nyul. Lear leg ki sebb
lá nya így kény te len hoz -
zá menni a min den bi -
zonnyal mély ér zésû,
ám apja ko ra beli frank
ki rály hoz. Késôbb a já -
té köt le tek egyre in kább
me ta fo ri kus tar ta lom -
mal te lítôdnek: en nek
szok vá nyo sabb (Lear és
kör nye ze té nek vak sá -
gára utaló) szint jét je -
len ti Kent ön ma gát nem
lep lezô gesz tusa (ti. az
ar cát el nem vál toz tató
és sem mi vel sem ta ka -
ró gró fot senki nem is -
meri fel), ma ga sabb és
egye dibb fo kát a már
em lí tett ví ziók áb rá zo -

lása vagy Ed gar ké pi leg és ko re og ra fi ku san is em lé ke -
ze tes je le nete a vi har ban.

Ma gát a vi hart is si ke rül me ta fo ri kussá ve tí teni,
ami ben je lentôs sze re pet ját szik az, hogy Bo csárdi
igen erôs kon tú rok kal festi a tör té ne tet, s a szí né -
szektôl is alig ha nem erôt, vi ta li tást, szen ved élyes sé get
kér he tett. Lear eb ben az elôadás ban nem szá nal mas
öreg em ber, ha nem éle terôs, tettre kész ja va ko ra beli
férfi, aki ta lán csak nyug díjba sze retne menni s az ál -
lam ügyek he lyett az él ve ze tek, a szó ra ko zás ol tá rán
ál dozni. Nem is sejti, hogy az ál tala be ren de zett vi lág
így omol hat össze, s ami kor ez még is meg tör té nik,
ele inte min den ere jé vel da col a meg vál to zott vi lág gal.
Ami kor pe dig ez hi á ba va ló nak, re mény te len nek lát -
szik, ir ra ci o ná li san, az ôrü let tel bir kózva, de nem
meg törve, ma gát nem el hagyva foly tatja a küz del met.
Bo csárdi egye te mes ségre törô kon cep ci ója nél kü lözi
az ide o ló giát. A Lear és Ed mund kép vi selte erôk ösz-
sze csa pása nem a ba bo nás, sok szor ön ké nyes, de
alap vetôen jó hi szemû és igaz sá gos kö zép kori nor mák
és a fel vi lá go sult, ám gát lás ta lan re ne szánsz szel lem
üt kö zete: itt senki sem ter vez elôre, a sze replôket a
nyers ösz tö nök (leg in kább a bír vágy) ve zér lik. Ed -
mund nem ké szül a maga mód ján meg vál tani a vi lá -
got, nem pró bálja be bi zo nyí tani, hogy egy fattyú is
vál hat a vi lág urává. Áru lá sa i nak, al jas öt le te i nek nagy
ré szét az al ka lom szüli – nem egy szer ôt ma gát is
meg lepi, mi lyen gör dü lé ke nyen ha lad elôre, nem is
re mélt ma gas sá gokba. Vagy is a vi lá got nem a stra té -
gia, az ide o ló gia, ha nem az em beri ter mé szet (an nak
tor zu lása) vál toz tatja, kor cso sítja, ala kítja él he tet -
lenné. Ez te szi he ro i kussá, egy ben csak nem re mény -
te lenné Lear küz del mét.

Lo gi ku san vé gig vitt kon cep ció, ki ma gasló forma- és
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vi zu á lis ér zék, at mosz fé ra te remtô erô – pá ro sulva a Nem zeti Szín ház
erôs szí nész gár dá já val – egé szen ki emel kedô elôadást kel lene hogy ered -
mé nyez zen. Ám a Lear ki rály még is el ma rad Bo csárdi je lentôsebb sep si -
szent györ gyi ren de zé se i nek szín vo na lá tól, az elôadás he lyen ként hosszú
idôre le ül, nem egy szer ki fe je zet ten tem pót lan nak érzôdik, a ki vé te le sen
erôtel jes ha tású ké pek nem rit kán le vál nak a já ték ról, s nem épül meg az
a kon cep ciót egyedi fan tá zi á val és erôvel ki ve títô forma, mely pél dául az
egé szen rend kí vüli Ot hel ló nak (de még a jó val prob le ma ti ku sabb Ro meo
és Jú li ának is) sa játja volt. Két fô okát lá tom en nek. Az egyik ma gá ban a
szö veg ben ke re sendô. A Lear ki rály sok kal össze tet tebb, több sze replôt
moz gató, több sí kon meg épülô dráma, mint a fen tiek. Kö vet ke zés kép pen
maga a szö veg jó val ne he zeb ben re du kál ható. Már pe dig an nak a na gyon
sa já tos, ki fe jezô és a sep si szent györ gyi tár su lat ál tal anya nyelvi szin ten
be szélt szín házi nyelv nek, me lyen a ko rábbi ren de zé sek meg szó lal tak,
meg ha tá rozó sa játja a szö veg je lentôs re duk ci ója, moz gás sal, gesz tu sok -
kal és egyéb non ver bá lis esz kö zök kel való fe lül írása. Mely nem pusz tán
az egyes szi tu á ciók je len té sét, vi szo nyok tar tal mát mó do sít hatja, ha nem
a szí nészt in ten zi tásra s egy szers mind sok féle esz köz kon cent rált hasz -
ná la tára, a nézôt pe dig az át la got jó val meg ha ladó fi gye lemre, az elôadás
fo lya ma tá ban való akt ív rész vé telre ösz tönzi. Hi ába a vi zu á lis erô, a képi
öt le tek sora, a ko re og rá fia, a zene ki emelt sze repe, ha ez min dun ta lan üt -
kö zik a ve lük in kább csak érint kezô, de nem szer vülô szí né szi szö veg -
mon dás sal.

És ez zel el ér kez tünk a má sik prob lé má hoz. Bo csárdi szín háza olyan
szí né sze ket kí ván, akik egy szerre tud nak sze mé lyi sé gük ere jé vel hatni, s
köz ben tel jes vér te zet ben, ma gá tól ér tetôdô ter mé sze tes ség gel, na gyon tág
szí né szi esz köz tár ral élni. Aki nyo mon kö vette a sep si szent györ gyi tár su -
lat utóbbi né hány évét, lát hatta azt a fo lya ma tot, ahogy a né hány ki vé te -
les ké pes ségû ve zetô szí nész mellé fo ko za to san felnôtt az ezt a nyel vet
mind in kább el sa já tító tár su lat több tagja. Ta lán túl szép is lett volna, ha
a ren dezô és a Nem zeti tár su la tá nak elsô ta lál ko zása rög tön meg hozza

azt a gyü möl csöt, mely nek éré sé -
hez odaát évek kel let tek. De azért a
be mu tató szí né szi ho zama min -
den kép pen el ma rad a várt tól. Tu laj  -
don kép pen há rom ala kí tás il lesz  -
ke dik ma ra dék ta la nul a Bo  csárdi
al kal mazta szín házi nyelv hez: Tö -
rô csik Mari kor ta lan, min dent
értô, sem mit sem saj náló, el ké -
pesz tôen ru ga nyos, di na mi kus Bo -
londja, László Zsolt ki vé te le sen
szug gesz tív, je lentôs moz gás kul -
tú rát is mu tató Ed garja és Stohl
And rás vál ta kozó mo da li tású gesz -
tu sok ból fe lé pí tett, pon to san kör -
vo na la zott, igen erôtel jes Ed mund -
ja. So kat kö szön het az elôadás
Blaskó Pé ter nek is, aki va ló ban in -
ten zív ener gi ák kal él a szín pa don,
meg ér teti és el fo gad tatja a kon cep -
ció lé nye gét, a já ték vé gén pe dig
egé szen szép pil la na to kat sze rez –
de szö veg mon dása he lyen ként túl -
for szí ro zott, né hol pe dig ön is mét -
lésre kény sze rül. A töb bi ek nél va -
lami hi ány zik vagy hi bá dzik. Van,
aki jó szak mai ál la pot ban, meg bíz -
ha tóan, de min den szem élyes erô,

Bodrogi Gyula (Kent) és 
Törôcsik Mari (Bolond) 
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ki su gár zás nél kül, vé ge red mény -
ben meg le hetôsen je len ték te le nül
mo zog a szín pa don. Van, aki gyôzi
erôvel a szö ve get, és meg építi sze -
re pét a re ál szi tu á ci ók ban, de gya -
kor la ti lag „moz dít ha tat lan nak”
tû nik, s így nem il leszt hetô az elô -
adás gon do san meg kom po nált
moz  gás ko or di ná tái közé. S van, aki  -
nek ki vé te les moz gás kész sége sem
fe led teti alap vetô ar ti ku lá ciós és
pro zó diai prob lé máit. Így néha
olyan ér zé sem van, mint ha Lear
küz delme mel lett egy el vont szín -
padi küz del met is lát nék, mely ben
a mar káns ren dezôi gon do la tot
táp lálni pró báló forma fo lya ma tos
har cot foly tat a szö veg gel és a szí -
né szi szö veg mon dás sal – ön nön
léte ér de ké ben. 

Az elôadás az alig va la mi vel ko ráb ban el ké szült sep si szent györ gyi be -
mu tató ver zi ója; a két pro duk ció össze ve té sé vel el le het majd dön teni,
hogy a forma egy ség hi á nya mennyi ben az új kör nye zet prob lé mája. De a
Lear ki rály nem zeti szín házi elôadása ön ma gá ban is ta nul sá gos; min den
prob lé mája el len ére to vább gon do lásra, foly ta tásra ösz tönzô.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: LEAR KI RÁLY 
(Nem zeti Szín ház)

For dí totta: Mé szöly Dezsô, Vö rös marty Mi hály. Dra ma turg: Se bes tyén
Rita. Dísz let: Bartha Jó zsef. Jel mez: Dobre-Kót hay Ju dit. Moz gás ta ná cs -
adó: Gyön gyösi Ta más. Zene: Könc zei Ár pád. A ren dezô munka társa:
Bencze Zsu zsa. Ren dezô: Bo csárdi László.
Sze replôk: Blaskó Pé ter, Varga Má ria, Söp tei And rea, Vass Te réz, Jor dán
Ta más, László Zsolt, Stohl And rás, Bod rogi Gyula, Törôcsik Mari, Spind ler
Béla, Ga zsó György, He vér Gá bor, Orosz Ró bert, Új vári Zol tán, Vida Pé ter,
Cma rits Gá bor, Fic zere Béla, Elôd Ál mos, Kas sai László, Fad gyas Ábel.

B. Fülöp Erzsébet (Bolond), 
Nemes Levente (Lear) és

Szabó Tibor (Kent)

o ko za to san ala kítja ma ivá a 
tör té ne tet, sôt, a kö zön ség

je len ide jén túl lépve a jövô egy le -
het sé ges ne ga tív utó pi á ját is meg -
mu tatja a nézônek Bo csárdi László
sep si szent györ gyi Lear-ren de zése,
még pe dig úgy, hogy a nézônek az
az ér zése tá mad, a sze replôk az ô
vi lá gá ból va lók. Hi szen Lear a né -
zô tér felôl ér ke zik a szín padra, a
sze replôk több ször is a nézôté ren
át tá voz nak, tér nek vissza. Ilyen -
for mán a nézôtér és a nézô az elô -
adás szer ves rész évé vá lik.

Eh hez nincs szük sége hip-hop-
ra, se rock ze nére, nem nyom Ed -
mund ke zébe ba se bal lütôt, Go ne ril
se mé di asz tár, Ed gar se lesz holmi
való ságs how-k hôse – Bo csárdi hû

ma rad az Er zsé bet kori szín ház kar ak te ré hez, ezért vá lik min den apró jel
kü lö nö sen fon tossá eb ben a lé nyegre re du kált elôadás ban. Az Er zsé bet
kori szín ház hoz ha son lóan itt is alig van dísz let, a hát tér fa lak in kább jel -
zé sér té kûek. Ám az a né hány kel lék és dísz le te lem (Bartha Jó zsef), ami
még is meg je le nik, nagy sze re pet kap. Sem le ges, mond hatni, üres tér ben
zaj lik le az elôadás. A szín pad kö ze pén ma gas fe kete fal zárja le a lá tó -
mezôt, mint egy elôre ve títve a ko mor tó nu so kat. A kezdô je le net dísz lete

Ka rá cso nyi Zsolt

Rész le tezô egész
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