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Becket Tamás
és a televízió

Anouilh Becket-drámája Kecskeméten

Canterbury népe és a gyülekező zarándo-
kok különös látvány tanúi lehettek 1174
júliusában. A hatalmas angol uralkodó,
Plantegenet Henrik mezítláb, a bűnbánók
szőrcsuhájában vonult be a katedrálisba.
Azon a helyen, ahol Becket Tamást
meggyilkolták, a földre borult, megcsó-
kolta és könnyeivel öntözte a vért látott
köveket. Majd sokáig imádkozott, és só-
hajtozva emlékezett az egykori barátra.
Ezután ünnepélyesen megerősítette az
egyháznak tett békeígéretét, majd lemez-
telenítette magát, és a templomban össze-
gyűlt valamennyi püspök és szerzetes
vesszőcsapásokat mért a királyi hátra.
Henrik az éjszakát étlen-szomjan, imád-
ságba merülve töltötte a szent sírjánál. -
Ezzel a történelem során valóban leját-
szódó jelenettel kezdi drámáját Jean
Anouilh, hogy azután, visszapergetve az
eseményeket, megjelenítse Becket Tamás
és Plantegenet Henrik drámába kí-
vánkozó históriáját. Mert e különös ese-
mények T. S. Eliot 1935-ben írott és vi-
lágsikert aratott darabja után (Gyilkosság
a székesegyházban) Anouilh-t is meg-
ihlették.

II. Henrik barátjává fogadja, és elhal-
mozza kegyeivel a tehetséges és nagyra-
törő szász ifjút, Becket Tamást, végül a
Canterbury érsek tisztét és hatalmát is
ráruházza. Becket keserű kételyekkel fo-
gadja el az érseki kinevezést, tudja
ugyanis, hogy ez barátságuk szükségsze-
rű töréséhez fog vezetni. Mert amilyen
hevesen védte eddig az állam érdekeit az
egyházzal szemben, olyan feltétlen oda-
adással szegődik majd új tisztjében az
egyház, „Isten becsületének" védőjévé.
Henrik gyűlöletbe csapó szeretete Be-
cketet végzetébe, halálba taszítja, magát
pedig a lelkifurdalás örvényébe.

A történelmi dráma csak ürügy
Anouilh-nak, hogy keretei között sok
minden egyébről is szólhasson. Miközben
a mindenkori hatalom fortélyait feszegeti,
faggatja az emberi lelkeket is. Hogyan
képes az ember egyetlen életé-ben a
legkülönfélébb eszmék szolgálatába
szegődni, s „szolgálati ideje" alatt
önmagát minden eszmének teljesen átad-
ni. Az „Isten becsületének" védelme

csak ürügy az írónak, hogy az emberi be-
csület mikéntjéről gondolkozzék. Ám
nem mellékesként izgatják a barátság, a
hűség, a szeretet, a szerelem, a gyűlölet,
a lázadás jelenségei.

Érthető tehát, ha a Be cke t . . . minden-
kori előadásainak izgalmát, sikerét vagy
sikertelenségét az adja, hogyan képes a
dráma gazdagságát kibontani, és a leg-
erősebb színeket felragyogtatni. A világ
Becket-előadásainak kritikáit olvasgatva,
az derül ki a jelenlegi recenzens számára,
hogy mindig igen sok múlhat az előadá-
sok rendezőjén, nem kisebbítve termé-
szetesen a színészi játék jelentőségét sem.
Egyes előadások izgalmas filozófiai esz-
mefuttatásokat provokáltak, a dráma
egyre mélyebb és mélyebb rétegeit kutat-
va, mások viszont néhány lekezelő szóval
felületesnek, zavarosnak degradálták a
darabot. Jelen esetben sem az a feladat
tehát, hogy az írott drámát elemezzük,
hanem hogy az előadásélmény alapján
vizsgáljuk meg, vajon milyen gondola-
tokat sugall, milyen mondandókat hordoz
a közönség számára.

Beke Sándornak, a kecskeméti előadás
rendezőjének is joga volt egyénien értel-
mezni a drámát, s ő élt is ,,alkotói sza-
badságával". Választása azonban - amely
politikai tételdrámává egyszerűsíti a mű-
vet, nem szerencsés. Önkényes ötletei
sallangként csüngnek a darabon, didak-
tikussá téve az előadást.

A zenekari árok játéktérré avanzsált
fókuszában televíziós készülék áll. Az
előadás megkezdése előtt a félhomályban
már ott sétál körülötte a Bíboros. A kép-
ernyőn a gyülekező közönséget látjuk -
az arcokat nem, mert ha látnánk, észre-
vehetnénk rajtuk a furcsa értetlenséget,
mit is keres itt egy tévé. A „tükröt tartson
mintegy a természetnek" gondolat
visszájára fordul itt, mert a tévé képer-
nyője jelen esetben nem tükör, csak kép-
ernyő. A készülék a Pápa és a Bíboros je-
lenete alatt is működik, Becketet és a Kis
Barátot mutatja, ahogy szegényesen ke-
nyeret és hagymát esznek. A nagyszín-
házi nézőtéren a kicsi képernyőn látottak
nemigen érzékelhetőek, viszont elvonják a
néző figyelmét a mellette folyó párbe-
szédről. Holott az ötlet bizonyára azt a
gondolatot hivatott erősíteni, hogy a
politika (a történelem) a mindenkori
ember feje fölött zajlik: nem sok bele-
szólásunk van a világ dolgaiba; nélkü-
lünk döntenek a világ sorsáról, miközben
titkos kamerákkal mindnyájunkat
figyelnek (figyelhetnek). Korunk egyik

jellemző tünetét szeretné érzékeltetni a
rendező, ez a gondolat azonban a televí-
ziós készülék jelenléte nélkül is benne
lehetne az előadásban. Mivel a drámának
ezt a vetületét így szájba rágja, s ezzel az
oda nem illő tárggyal dúsítja, az összes
többit - az emberit, a filozófiait - elsze-
gényíti.

Ez különösen akkor tűnik fel, ha a néző
az előadás előtt vagy után átböngészi a
színlapot. A művészi igényességgel
megszerkesztett műsorfüzet (Saád Kata-
lin munkája) első oldalán olyan informá-
ciókat közöl, amelyek a történelemben
járatlan néző számára is megkönnyítik az
eligazodást a dráma történeti eseményei,
szereplői között. Majd belül az Anouilh-
életrajz és a szereposztás a szokásos
ismertetéssel szolgál; a meglepetés a
kinyitható füzet nagy belső oldala, ahol
néhány képzőművészeti reprodukció
mellett Nagy László, Szécsi Margit, Jó-
zsef Attila, Kassák költeményei vagy
azok egy-egy részlete szerepel. Ezek az
ihletetten válogatott idézetek magas
szintű eszmei fogódzót adnak a dráma
mélyebb megértéséhez és átélésének kü-
lönféle lehetőségeihez. Szinte jobban
megközelítik a dráma szellemiségét, mint
maga az előadás.

A színpadi látvány, amely a nézőt fo-
gadja, a tévé jelenlététől függetlenül sem
igen szerencsés. Banovich Tamás díszlete
sokatmondó egyszerűség helyett sokat
markolóan zavaros. A színtér alapzata
tarka pvc-borítás - a háztartási boltokból
ismert fürdőszobapadlóra emlékeztet. A
katedrálist jelző alkotmány szintén elég
formátlanra sikeredett. Mint ahogy a
színpad másik oldalát betöltő díszlet is
inkább egy üdülőhelyi gomba-ABC be-
nyomását kelti, mintsem finoman jelezne
különböző helyszíneket. Ha szemünk
fölfelé kúszik, láthatunk még egy tégla-
lap alakú valamit, benne a szimbolikus,
mindent látó Dali-szem, előtte szúnyog-
hálószerű tüll. A látomások helyszíne ez,
amely csak túlzsúfolttá teszi az amúgy
sem egységes színpadképet. A tévékészü-
lékből egyébként a színpad hátterében,
magasan is függ még egy példány - a
„gyengébbek kedvéért", a szereplőket és
a nézőt árgus szemmel figyelő kamerák
társaságában.

A jelmezekre is jellemző a következet-
lenség: a Bíborosok gazdag, lila selyme
mellett rendkívül szegényes a király pisz-
koszöld, pufajkára emlékeztető köpenye.
Korabeli ruhák váltják egymást mai sza-
bású nadrágokkal, félretaposott cipőkkel,
lezser kötött pulóverekkel; a királynő



mai divatú, de a húszas éveket is idéző
turbánszerű kalapban, nyakán boával je-
lenik meg. Az Angol Bárók bérgyilkosokat
sejtető, fekete műbőr egyenruhája
arctalanná, jellegtelenné teszi ezeket az
írott drámában olyannyira egyénített ala-
kokat.

A túl sokszor adagolt kísérőzene in-
venciózus ugyan, de kissé hivalkodó s
gyakran jobban fejezi ki a lelkiállapotokat,
mint maguk a jelenetek, amelyeknek
végén megszólal.

Tengermorajlás, csatazaj, gomolygó
füst -- amely nemcsak a nézőt, de a szí-
nészt is megköhögteti -, a vihar e kül-
sőséges rekvizitumai helyett nem ártott
volna értőbb figyelmet fordítani a lélek
viharaira...

Az előadás legnagyobb hiányossága a
„meg nem gondolt gondolat". Beke ren-
dezése ugyanis eklektikus, külsőséges, így
nem sugall színészeinek sem követ-
kezetesen végigvihető gondolatokat. Az
alakításokat az esetlegesség és az eltérő
színvonal jellemzi, szerencsére a színész
alkotói önállósága még a koncepciótlanság
keretein belül is érvényesülhet, és képes
néha művészi magaslatokra emelkedni.
Ilyen színész Tolnai Miklós, aki mégiscsak
megmutatja Becket szerepé-nek
lehetőségeit. S ez azért adatott meg neki,
mert Becket alakja - mint egy angol
kritikus írta Lawrence Olivier alakítása
kapcsán - „olyan kaleidoszkóp, aki a
legkisebb változáskor is képes új mintákba
helyezni egyénisége színes elemeit."

Tolnai Becketje minden helyzet-ben
méltóságteljes. Fel sem merül a néző-ben,
hogy viselkedése, hite az adott élet-
szakaszban ne lenne őszinte. Amit magára
vállal, annak maradéktalanul s a leg-
magasabb „esztétikai" szinten akar meg-
felelni. Mint a király barátja és kegyeltje
éppoly meggyőző, mint amikor érsek-ként
fanatikusan „Isten becsületét" védelmezi.
Tolnai megformálásában az őszinteség
mellett ott van a finom távolságtartás is,
mert mintha megérezné, hogy egyik
énjének sem adhatja át magát teljesen,
csak így képes az értékek bár-mely
pillanatban való felcserélésére. Le-
hetséges, az is, hogy az alkalmi őszintesé-
gek mögött a nagy semmi lakozik, de ezt
nem merjük feltételezni, mert ez az isme-
retlen belső tartalom (vagy annak hiánya)
mégiscsak az érzések mélységének
köntösében jelentkezik.

Szerepének gerincét az a jelenet adja,
amikor meghallja Henrik elképzelését,
hogy őt akarja Canterbury érseknek. Az
ötlet olyan bizarr, hogy Becketet eszelős

nevetésre készteti. Mintha hirtelen meg-
érezné helyzetének vagy az egész világ-
nak képtelenségét, sőt saját vesztét is, oly
sokáig tart e keserű kacagás. Tolnai fanyar
mosolyaiban megszenvedett bölcsesség
lakik és erkölcsi fennsőbbség, amellyel
saját ellentmondásait viseli.

Henrik valamivel egyszerűbb képlet. 0
valamikor gyermeki naivitással adta át
magát ennek az elsöprő baráti érzésnek, s
ettől egy életen át nem tud szabadulni.
Ennek vet alá mindent. Családot, politikát,
mindent. S amikor megcsalattatásában egy
pillanatra úrrá lesz rajta a gyűlölet, a
meggondolatlan felkiáltás: „Hát senki sem
szabadít már meg tőle?" --nemcsak Becket,
de saját lelke vesztét is okozza.
Szenvedése így lesz végérvé-nyes,
lelkifurdalása örök. Ennek az állandó
forrongásnak az átélésével marad adósunk
Oszter Sándor. Lobogása teátrális,
önsanyargatása sem hiteles. Artiku-
lációjának pongyolasága miatt a nemes
veretű szöveg (Szenczei László fordítása)
elveszti szépségét, s gyakran érthetetlen-né
hadarul.

Holl Zsuzsa Gwendolinja dekoratív.
Majdnem eljátssza a szerepet, csak a leg-
fontosabb szín hiányzik belőle: távozása-
kor nem érzékelteti a tragikus bizonyos-
ságot, hogy inkább a halált választja, mint
hogy a király kötelező szerelmét tűrje, Igy
csak az utólagos értesülés hitelesíti halálos
döntését.

A Királyné szerepében Borbáth Otília
rendkívüli tehetséggel teremt hiszteroid,
hideg nőiségű asszonyt. Ez a vérbeli mo-
dern nő mintha csak azért létezne, hogy
ingerültségével, feleségi előjogait han-
goztatva még veszedelmesebben taszítsa
Henriket Becket iránti elviselhetetlen
imádatába.

Az Ángol Bárókat játszó színészeknek
nem adatott meg az egyénítés lehetősége: a
rendezés „rosszvoltából" négy egyforma
halálmadár válik belőlük. Az Érsek

és a három püspök megjelenítői (külö-
nösen Kölgyesi György és Major Pál) egy
átgondoltabb előadásban is megállnák
helyüket. Pátosztalanul, de nagy belső
izzással éli a Kis Barát exponált alak-ját
Lamanda László. A tehetséges Kiss Jenő
is igen jó Bíboros lehetne, ha nem
kényszerülne arra, hogy az előadás elején
és végén a tévékészülék körül tébláboljon.
Szennyai Mária ideálisan szép jelenség,
hogy méltóképp jeleníthesse meg Henrik
alkalmi francia szeretőjét.

A dráma igazi szellemiségét Maróti
Gábor hozza színpadra Lajos francia ki-
rály szerepében, egy stílusos partnerrel,
Fabó Györgyivel az oldalán. A színész
pontosan felméri helyét és funkcióját a
darabban, tudja, a francia király viselke-
dése milyen fontos a dráma erővonalai
szempontjából. Képes érzékeltetni Lajos-
ban Henriket is, vagyis azt, hogy ugyan-
olyan lelkes barátság fűzhette volna
Beckethez, ha ő születik Henriknek, csak
éppen annak túlfűtött érzelmei nélkül.
Könnyed elegancia, önirónia jellemzi ezt a
fanyar piperkőcöt, aki gátlástalanul, szinte
bájjal viseli saját jellemtelenségét, azt,
hogy cselekedeteit a pillanatnyi érdekek
irányítják. Játéknak tekinti a politikát,
nincs lelkifurdalása, nem szenved tehát, ő
a lehetséges ellen-Becket.
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Tolnai Miklós és Oszter Sándor a kecskeméti Becket-előadásban


