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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
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egy szerû – bôrrel be vont ka rosszék a tró nus, fák lya -
láng jelzi az éj sza kát, a jel me zek (Dobre-Kót hay Ju dit
mun kái) pe dig a sze replôk he lyét nem csu pán a tár sa -
dalmi rang lét rán, de az idôben is be ha tá rol ják: akár -
csak a Sha kes pe are ko ra beli szín pa don, a gaz dag
dísz let- és kel lék tá rat hi va tot tak „he lyet te sí teni”.
Maga a ruha elég ah hoz, hogy Ken tet (Szabó Ti bor)
„ne is merje fel senki”, hi ába lát ják az ar cát. Lear (Ne -
mes Le vente) ki rá lyi bí bort ölt ma gára, ám láb be lije,
bár nem fel tûnôen, még is egy ér tel mûen XXI. szá -
zadi. A „jel me zidôk” össze ját szása a többi sze replônél
is meg fi gyel hetô, de kü lö nö sen fon tossá vá lik Cor de -
lia (Ki csid Gi zella) és Lear ese té ben. A ruha le ve tése a
régi én el ve té sét, a bû nöktôl való sza ba du lást is je lenti
– ilyen ér te lem ben kü lö nö sen ér de kes, hogy Cor de lia
is ru hát (és idôt) vált. (Fel me rül a kér dés, va jon mitôl,
mi lyen bû nöktôl kell meg sza ba dul nia. Ta lán arra utal
ez a vál tás, hogy a Lear ki rály vi lá gá ban senki sem le -
het ár tat lan? Ha nincs kéz nél más bûn, ak kor a túl
nyil ván va lóan hir de tett ár tat lan ság az?! Ké zen fekvô
ma gya rá zat ugyan, hogy a fran cia di vat más, mint az
an gol, de itt ta lán enn él többrôl van szó, hi szen a ruha
és an nak el vesz tése, ki cse ré lése az elôadás képi vi lá -
gá nak ki emel ten fon tos eleme.)

A jel me zek ter mé sze te sen ön ma guk ban nem ele -
gendôek, szük ség van az in ten zív szí né szi je len létre
is, s ez még a sta tisz tákra, néma sze replôkre is ér vé -
nyes. A szá mos apró mo za ik da rab együtt hoz létre
olyan elôadást, amely ben a sta tisz ták, pél dául az a
cso port, amit ne vez zünk a „vén le gé nyek csa pa tá nak”,
olyan fon to sak, hogy nél kü lük az elôadás egé sze ér tel -
mezôdne át. Jó példa erre az egyik sta tiszta ál tal vi selt
fül be való, mely na gyon ha son lít az Os wald ál tal vi selt -
re. Bo csárdi ilyen apró je lek kel te szi po li sze mi kussá,
több fé le kép pen is ér tel mez hetôvé az elôadást: az idôs

sta tiszta fül be va lója arra en ged kö vet kez tetni, hogy
Os wald még is csak élet ben ma radt. Egy ilyen apró ság
pe dig már ele gendô ah hoz, hogy az elôadás beli való -
ság idézôjelbe ke rül jön.

Bo csárdi ren de zé sé ben Bri tan nia a bo lon dok ha jó -
jává vá lik, ahol nincs az ôrü let nek olyan vál faja, amely
a sze replôk szá mára meg le pe tést okoz hatna: a ki rály
lá nyai nem lepôdnek meg Lear le mon dá sán (a le mon -
dás a ha talmi ôrü let csú csát jelzi), mint ahogy Ed gart
(Váta Lo ránd) se éri vá rat la nul a Glos ter (Kômí ves Mi -
hály) felôl ér kezô tám adás: me gi jed, de nem lepôdik
meg. Glos ter meg va kí tási je le nete tel je sen vá rat lan,
Corn wall (Di ó szegi At tila) úgy ta possa ki Glos ter sze -
mét, hogy köz ben nem is lesz iga zán dü hös – ép pen
ezál tal mu tat ko zik meg a sze mé lyi sé gé ben rejlô ôrü -
let. Frank föld ki rá lya (Ve ress László) Cor de lia nagy -
apja is le hetne, így von zó dása a ki rály lány hoz ugyan -
csak be teg el mére vall. Ed mund (Pálffy Ti bor) a ha-
ta lom vágy ala kos kodó, már-már tu dat ha sa dá sos,
két arcú fi gu rája, Ed gar nagy vi lági kön töse alatt egy
na gyon is be felé for duló sze mé lyi ség la ko zik.

Min dez úgy ját szó dik le a csu pán jel zett tér ben,
hogy idôköz ben több év szá za dot is át él nek a sze rep -
lôk – a fák lyát elôször holmi ósdi tûz szer szám mal
gyújt ják meg, késôbb gyu fá val, vé gül ön gyúj tó val.
A jel me zek, dísz le tek, kel lé kek kö zül szá mo san
idôtle nek nek is te kint hetôek, Glos tert azon ban egy
jel leg ze te sen XX. szá zad végi szé ken va kít ják meg.
A sze replôk me ne külni pró bál nak e térbôl, kö zel hú -
zód nak a szín ház te rem fa lá hoz, mint pél dául Os wald
(Nagy Alf réd) vagy a pusz tába ûzött Ed gar. De me ne -
kü lésre nincs le hetôség, hi szen a tom boló ôrü let vi ha -
rát ép pen a nézôtér felôl ér kezô Lear idézi elô – ott
kell ma radni az adott vi lá gon be lül.

A tel jes ôrü let egé szen a vi har je le ne tig vá rat ma -

Szabó Tibor,
Nemes Levente 
és Váta Loránd

(Edgar) 

B
a

ra
b

á
s

 Z
s

o
lt

 f
e

lv
é

te
le

i



132 0 0 7 .  á p r i l i s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

gára, az ad dig ér vé nyes tör vé nyek ko mor fa lai le om la -
nak, hogy a jövô ste ril ôrü le té vel is szembe sít sék a
nézôket. Lear túl lép az elme kor lá tain, de ko ránt sem
ön szán tá ból: a jövô egy le het sé ges ôrü le té nek lát vá -
nyát a jövôt is jel ké pezô utó dok nak, lá nya i nak kö -
szön heti. A való sá got az ôrü let vi lá gá tól el vá lasztó fal
meg szû nése után Lear ple xi ka lit kába zárt fi ú kat pil -
lant meg. A fe kete-fe hér koc kás hát tér fal abszt rakt
ri deg sége egy szív te len vi lágra utal – mint egy a ki -
rály lá nyok szív te len sé gé nek ké sei kö vet kez mé nyére.
A ka lit kák he lyén késôbb sö vény la bi rin tus je le nik
meg, mint egy je lezve: nem csu pán az ôrü let ös vé -
nyein, de a való ság út jain is könnyen el vesz het akárki.

A meg okolt ság hi á nyát szám ta lan eset ben el fo gad -
juk, és az ôrü let szám lá jára ír juk, még is ne he zen ért -
hetô, hogy a Kent gróf ját ala kító Szabó Ti bor mi ért
ma rad kí vül, mi ért elég szik meg a puszta fi zi kai je -
len lét tel. Más kor oly in ten zív szín padi je len léte eb ben
az elôadás ban alább hagy. A cím sze re pet ját szó Ne mes
Le vente gesz tu sai vé gig megôrzik lé gies könnyed sé -
gü ket, s ta lán ez a könnyed ség a leg fon to sabb: az
elôadás ele jén a ki rá lyi erôt ér zé kel teti, hogy az tán a
vé gére már az ôrü let való ság tól el sza kadt le be gé sét je -
le nítse meg.

Lear és Cor de lia lé gi es sé gé hez vi szo nyítva a többi
sze replô igen gyak ran da ra bos nak, föld höz ra gadt nak

tû nik. A leg da ra bo sabb a Bo lon dot ját szó B. Fü löp Er -
zsé bet (aki az ut cai rab lás ban bán tal ma zott Bics kei
Zsu zsanna he lyett ug rott be köz vet le nül a be mu tató
elôtt), de ez a da ra bos ság az álarc nél küli föld kö ze li -
ség meg nyil vá nu lása. A töb biek emel tebb já té kát a
Bo lond és Ed mund tartja föld kö zel ben – egyi kük a
csel szö vé nyek, má si kuk az ôszin te ség út ján ha ladva.

S hogy mi lyen út vár a nézôre az elôadás után? Az
elôadás utolsó szava a gyász, de a nézô való szí nû leg
Al ban (Mát ray László) ko ránt sem sima és te her nél -
küli út ján ha lad hat to vább.

WIL LIAM SHA KES PE ARE: 
LEAR KI RÁLY 
(Sep si szent györ gyi Ta mási Áron Szín ház)

Dísz let: Bartha Jó zsef. Jel mez: Dobre-Kót hay Ju dit.
Ren dezô: Bo csárdi László.
Sze replôk: Ne mes Le vente, D. Albu An na má ria,
Gaj zágó Zsu zsa, Ki csid Gi zella, Kômí ves Mi hály,
Váta Lo ránd, Pálffy Ti bor, Szabó Ti bor, B. Fü löp Er -
zsé bet, Mát ray László, Di ó szegi At tila, Nagy Alf réd,
Deb reczi Kál mán, Ve ress László, Kol csár Jó zsef.

rnst The o dor Ama deus Hoff mann jog vég zett
fér fiú írt no vel lá kat, kis re gé nye ket, ze nek ri ti -

ká kat, szer zett ze nét, ter ve zett dísz le tet, jel mezt, és
még ren dezôként is em lí tik. Sza ti ri kus, öni ro ni kus
mû ve i ben az el len té tek össze mo sód nak, az idill gyak  -
ran fe nye getôvé vá lik, az abszt rak ciók pe dig a nyárs -
pol gári hét köz na pok ban mu tat koz nak meg. En nek
meg fe lelôen az a ki is mer he tet len, köl té szet tel teli,
már-már felsôbbrendû vi lág is, amely ben az arany
vi rág cse répbôl a li liom ki vi rág zik, a kö zön sé ges ség
és a szürke ség leple alatt, az ava tat la nok tól el zár tan
lé te zik.

El játsz ha tunk a gon do lat tal, va jon ô ho gyan ál lí totta
volna szín padra Az arany vi rág cse re pet. Mi lyen for mát
vá lasz tott volna a tel je sen hét köz napi, vá rosi kör nye -
zetbe he lye zett fan tasz ti kus me sé nek, ho gyan csúsz -
tatta volna egy másba a va lós, ir- és szür re á lis hely szí -
ne ket, idôsí ko kat és cse lek vé se ket? A tel jes szín padi
ap pa rá tust igénybe véve meg pró bál ko zott volna a le -

he tet len nel, az az min dent, amit és aho gyan le írt –
a be szélô sza la mand rá kat és bo dza bok ro kat, az el bai
ha jó zást és a kris tá lyü vegbe zá rást –, egy fan tasy film
pon tos sá gá val meg mu tatni, vagy épp el len kezôleg,
a sza vak ér zé ki sé gé ben és ér zék le tes sé gé ben bízva a
nézôi ér te lemre és kép ze letre ha gyat ko zott volna?

For gács Pé ter ren dezô az utóbbi mel lett dön tött. Se -
gíti benne a dísz let, Fü zér Anni so kat ígérô, sok féle
asszo ci á ci óra le hetôsé get nyújtó mun kája. A fe hér pe -
rem mel ki je lölt, tü kör fé nyû anyag gal bo rí tott tér ben
min den meg kettôzôdik. El bi zony ta la no dunk, nincs
szi lárd tám pon tunk. Rá adá sul van, aki a re á lis vi lág -
ban hor dott test mel lett más ala kot is fel ölt het, mert
tit kos sze mé lyi ség gel ren del ke zik. Kö zé pen át ló san,
la bi rin tussze rûen osztja ketté ezt a te ret (és egy ágyat)
egy ple xi fal. Le het rá raj zolni bu jál kodó fér fi a kat és
nôket, szív hang hoz ha sonló rit mi kus von ala kat. Az is
ért hetô, hogy nem min den ki ta lál utat a má sik ol dal -
ra, ám nem ma gya rázza semmi, mi ért vá lasztja el

Papp Tí mea

Vissza fo gott fan tá ziák
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