
ténik. Hiszen Lear, miután felosztotta az
országot, és átadta a hatalmat, ki-jelenti,
hogy megtartja királyi címét és annak
járulékait. Hát ha egyszer lemond, akkor
miféle járulékokat akar megtartani?
Vagy: ha lemond, akkor immár milyen
jogon száműzi Kentet? Ezeket az
ellentmondásokat értette meg a leg-
kevésbé a mindenkori Shakespeare-
ellenzék. Holott mindez a Learben például
annak a hatalmi helyzetnek az őrülete,
amelyben egy ember azt hiszi, hogy már
nem kell logikusnak lennie. A produkció
külsőségeivel Csiszár nyilván mai
asszociációkat akart kelteni, de ilyen
rendezői dolgokkal én nem vitatkozom,
ha színészként veszek részt az
előadásban.

 Tehát következetesen ragaszkodtak ah-
hoz, hogy ami Csiszárra mint rendezőre
tartozott, abba Ön nem szólt bele?

- Következetesen. Másképpen nem
lehet dolgozni. És csak ezt mondhatom
minden sértett embernek.

- Ön egy időben élesen meghatározta a

Nemzeti Színház profilját évadonkénti

Shakespeare-rendezéseivel. Nem lehetne most
folytatni ezt a sorozatot? A Major-féle

Shakespeare más volna, mint a Zsámbékié
vagy a Székelyé, és érdekes lenne, ha ezek az
elképzelések mégis együtt élhetnének, egyazon
színházon belül. . .

 A Nemzetiben rendszeresen felkér-
nek egy-egy rendezésre. Legutóbb került
sor a Két úr szolgájára, amin még dolgozni
fogok, mielőtt a Katona József Színház
műsorára kerül. És jövőre is számítanak
rám. De nem valószínű, hogy
Shakespeare-t rendezek majd. Ot most a
fiatalok fedezik fel, és ezt nagyon
helyesnek tartom. Egyébként én nagyon
szeretek játszani, szeretem a Konyhában
Marangót, akit felváltva játszunk
Kállaival, és nem tudom megunni a
Döglött aknákat. S ezen felül egy kicsit
még a kolozsvári színháznak is tagja
vagyok.
 Vagyis egyetlen színház helyett kettőben

vagy háromban is dolgozik. Ideális állapot ez ?

 A magam szempontjából rendkívül
kedvező állapot, mert szívvel-lélekkel
dolgozom, jó légkörű színházakban.

- És ne feledjük a főiskolát. Ön alighanem a
tanári kar legrégibb tagja. Mi a véleménye az
oktatás színvonaláról? Egyre több panasz

hallatszik, azoktól is, akik elvégzik a főiskolát,
és szenvednek attól, hogy nem tanulták meg a
mesterséget; panaszkodnak a tanárokra,
amiért azok elhanyagolják az óráikat, amiért
nincs egységes oktatási szemlélet. Az-

után panaszolják a színházak, hogy a főisko-
lások felkészületlenek, és azt végül a kritika is
kénytelen regisztrálni .. .

- Nézze, én csak arról beszélhetek, hogy
én mit szeretnék. Most Székely Gáborral
együtt viszek egy osztályt. Röviden
leírtuk - de majd bővebben is meg-
fogalmazzuk -, hogyan képzeljük el a
főiskolai oktatást. Ebben a vázlatban az
első mondatom így szól: Senkit nem tu-
dok megtanítani a színészi mesterségre.
Mert rettenetes lenne, ha én azt tudnám.
Akkor ugyanis mindenki úgy játszana,
ahogyan én. Viszont nagyon nehéz gya-
korlatokat tudok végeztetni a növendé-
kekkel annak érdekében, hogy megtanul-
janak próbálni. Mert a magyar színészet-
nek egyik alapvető hibája, hogy nagyon
kevesen tudnak próbálni. A színész bejön
a próbára, a rendező mond valamit, és
másnap, amikor újra mond valamit, a
színész kijelenti: megzavarsz, mert teg-
nap nem ezt mondtad. De hát tegnap
tegnap volt, ma meg ma van. Legyenek
állandóan készek a rögtönzésre. Járja-nak
nyitott szemmel az életben, figyelje-nek,
legyenek kíváncsiak, tanulják meg azt a
képességet, hogy a megfigyeléseiket
elraktározzák, mert azok az adott
pillanatban majd beugranak. Ezt kell és
lehet tanítani, mert ha bármi mást
akarunk ráerőltetni a növendékre, akkor
nem az ő egyénisége bomlik ki, legfel-
jebb az én tapasztalataimat fogja a szín-
padra vinni. A legnehezebb azt elérni,
hogy a színész ne tudja, mi következik.
Vagyis ne lássam, hogy ő tudja, mi fog
következni. S hogy a színpadon tiszta
szituációk alakuljanak ki. Ilyesmikre
próbáljuk tehát - nem tanítani -, de
gyakoroltatni a növendékeket. S ha erre
gyakoroltatjuk őket, akkor egyben a
mesterség iránti alázatra is tanítjuk. Arra,
hogy lemondjanak a magukkal hozott
sablonokról, mindarról, amit rendszerint
éppen hogy a színházban, a nézőtéren
szednek fel. Nemrég meg-rendeztem A
tudós nőket a főiskolán. Ez a munka életem
egyik legszebb emléke. Azok a sokat
szidott, cinikusnak mondott gyerekek - az
ő osztályukról készült a televízió
emlékezetes riport-filmje - alázattal és
lelkesedéssel dolgoztak. Igaz, hogy nem
órákat adtunk nekik, hanem próbáltunk
velük, még-hozzá újév napján is, egy
lakáson, mert akkor már nem engedtek be
a főiskolára. Esténként meg leültünk
beszélgetni, elmentünk feketézni. Mindig
próbáltunk, akkor is, amikor nem voltunk
a színpadon.

UNGÁR JÚLIA

Tudatosság,
megformáltság,
fegyelem

Benedek Miklós - szerepei tükrében

Benedek Miklós tizenkét éve végezte el
a főiskolát. Azóta a Nemzeti Színház
tagja. Az igazi, nagy, már-már zajos
sikert a Budapest-Orfeum hozta meg szá-
mára, pedig ritka tudatossággal alakított,
sajátos, összetéveszthetetlen egyénisége,
tehetsége ott munkál valamennyi
alakításában. A következő elemzések
megkísérlik leírni, nyomon követni sze-
repformálásának, szerepépítkezésének
módját, művészi eszközeit.

A cambrayi bíboros

Németh László Busz Jánosának nemzeti
színházi előadásán a nyitóképben talál-
kozunk először a cambrayi bíborossal.
Széles karimájú kalapja eltakarja az arcát,
csak a tartása, járása árulja el, hogy idő-
sebb ember. A fiatal színész nem az
öregség jellegzetességeinek kiemelésével,
hanem inkább elleplezésével hitelesíti
színpadi életkorát. Ahogy botjára
támaszkodva, lassú, elnyújtott léptekkel,
méltóságteljesen végigvonul a színpadon,
olyan ember benyomását kelti, aki tit-
kolni, fegyelmezni igyekszik öregkori
gyengeségét.

Járása nemcsak a korára, jellemére is
utal. A cambrayi bíboros indulatain
éppúgy képes uralkodni, mint fizikai
állapotán.

A zsinaton érezhetően ő a legnagyobb
tekintély, noha a pernek nem aktív sze-
replője. Szinte mozdulatlanul ül méltat-
lanul üvöltöző társai között, elfojtva
bosszúságát. Arcának egy-egy rezdülése
azonban mutatja, hogy semmi sem kerüli
el a figyelmét. Mozdulatlansága nemcsak
fenyegető: megvetés árad belőle. Busz
kihallgatását nemcsak azért tartja feles-
legesnek, mert ismeri az eretnekek lélek-
tanát, a zsinat, az egyház tekintélyét is
félti. Okos ember lévén azonban, meg-
hajol a király kívánsága előtt. Ezért
viszont kénytelen kimozdulni látszólagos
passzivitásából. Észrevétlenül,

a per irányítását. Nyugodt, kicsit
fölényes hangon avatkozik közbe, vala-
hányszor veszélyes területre téved a vita.

A cambrayi bíboros fegyelmezettsége
mögül azonban időnként elővillannak
indulatai, emberi gyengéi. Egy-egy erő-



arcok és maszkok

sebb gesztus, hangsúly megtöri a zárt
mozdulatlanságot. Mikor az egyik bíboros
érvelését Busz gyerekesnek nevezi, nem
tud elnyomni egy gúnyos mosolyt, és a
gúny ebben az esetben nem Huszt illeti,
Az egyház rendjét legkomolyabban
fenyegető tételeknél elveszti türelmét,
hevesen Busz felé fordul, és ő is felemeli a
hangját. Érzi, hogy Husz makacsságán
nem tud áttörni. Ingerülten fordít hátat
neki, és voltaképpen az egész zsinatnak,
tartása egy pillanatra semmivé foszlik,
kezébe temeti arcát. A cambrayi bíboros
ebben a pillanatban egy keserű, fáradt
öregember.

Mikor a király előtt megismétli a
habozó Busz helyett, amit az a királyi
hatalomról mondott, gyerekes diadal cseng
a hangjában.

Ezek a megnyilvánulások nemhogy nem
mondanak ellent annak az első be-
nyomásunknak, hogy a bíboros tekintélye,
méltósága nagy önfegyelméből fakad,
hanem megerősítik, konkrétabbá teszik
azt. Megmutatják azokat az érzelmeket,
indulatokat, amelyeket meg kell
fegyelmeznie. A cambrayi bíboros zsinat
alatti viselkedése abból az összefoglaló
képből bomlik ki, amelyet Benedek a
bíboros első megjelenésekor pusztán a
járásával érzékeltetni tudott. A kép je-
lentése árnyaltabb lett, de nem változott.

Raymond, a cukrász

Arnold Wesker A konyha című darabjának
színpadán majdnem végig jelen van
Raymond, a francia cukrász. A. darab főbb
összeütközéseiben nincs szerepe, és
Benedek Miklós épp ebből a hiányból építi
föl a figurát. Kevés szövege van, színpadi
létezésének nagy részét a munka tölti ki.
Ahogy nyugodtan, módszeresen dolgozik,
ahogy a hentessel lebonyolítja a maguk
külön kis üzletét (borjúhúsért süteményt
ígér), ahogy munkakezdés-kor együtt
bolondozik a többiekkel, az a konyha
mindennapjait idézi, az állandóságot, a
megszokást. Látszólag teljesen belesimul a
konyha életébe, és mégis tökéletesen
kívülálló.

Raymond nem vesz részt a veszekedé-
sekben, mindenkivel felületes jó vi-
szonyban van, nem ad alkalmat támadá-
sokra. Még a mindenkivel kötekedő Peter
sem tudja kikezdeni. Petert, aki minden
tekintetben ellentéte, ingerli ez a nyugodt
simaság, és megpróbálja megtréfálni, de a
tréfa ellene fordul. Raymond úgy szereli
le, hogy azért a tréfa tréfa marad, és
Peterben sem hagy-hat rossz szájízt maga
után.

Távol tartja magát minden, a konyha
szempontjából életbevágó eseménytől.
Amikor Hans leforrázza magát, és a töb-
biek köré gyűlnek, ő háttal áll, nem hagy-
ja abba a munkát, csak a válla fölött
nézeget feléjük. Az utolsó jelenetnél,
amikor Peter teljesen felforgatja a konyha
világát, már nincs is jelen. Nem avatkozik
bele semmibe, ő csak szemlélődik.
Benedek Raymond-ja állandóan figyel.
Benedek éppen ezzel az állandó figyelés-
sel teszi láthatóvá, szinte megfoghatóvá a
figura kívülállását.

Nemcsak nem akar, nem is igen tud
meghittebb emberi kapcsolatokat léte-
síteni. Megpróbál barátkozni Paullal, a
másik cukrásszal, sajnálja és segíteni akar
neki, de mikor közvetlen szeretne lenni,
csak közvetlenkedő. Tapogatózása a másik
felé tétova, ügyetlen, valahogy mindig
Paul legfájóbb pontját érinti.

A nőkről fölényesen és kiábrándultan
beszél, mint aki alaposan kiismerte őket.
Ravmond nagyon keveset tudhat a nők-
ről, erre vall Peternek adott zavart-cinikus
válasza, mikor az megkérdi tőle, milyen
nőkről szokott álmodni, és ő azt, kérdezi
vissza, miért, más is van, nemcsak egy
fajta? Gyakorlott nőcsábász voltát erősen
megkérdőjelezi egy rövid jelenet. A
munkakezdés lazább légköré-ben
Raymond nagy vagányul elkapja hátulról a
kéjesen-álmosan nyújtózkodó
kávéfőzőnőt. A mozdulat suta, esetlen,

és az egész akció egy hősködő kamasz
idétlenkedésének hat.

Raymond élénk figyelemmel kíséri Peter
és Monique szerelmét. Mikor azok a
kibékülés egy ritka pillanatában, a töb-
biekről tudomást sem véve összeölelkez-
nek, rosszallóan csóválja a fejét, de egy
percre sem vészi le róluk a szemét, még a
nyaka is egészen kitekeredik. Nemcsak a
számára ismeretlen szenvedélyt, magát az
ölelkezést is kíváncsian nézi. A szem-
lélődés itt leskelődéssé válik.

Benedek Raymond-ja kívülről szemléli

az életet, ez teszi számára általában
könnyűvé, súrlódásmentessé az embe-
rekkel való ,közlekedést, de kívül is marad
az életen, mert mélyebb emberi
kapcsolatok nem jöhetnek létre egy ilyen-
fajta magatartásból.

A filozófiatanár

Moliére Úrhatnám polgárjában Benedek
filozófiatanárjának külseje, és az a mód,
ahogy megjelenik a színpadon, megha-
tározza a figurát. Nevetséges és egy kicsit
ijesztő, de van benne valami tiszteletet
parancsoló is. Lengő kóchajával, kopottas
kabátjában, megfakult, lila harisnyájában,
rosszul befűzött magas szárú cipőjében,
szánalmasan komikus látvány, különösen a
csillogó-villogó környezet-ben.
Ugyanakkor tanáros magabiztossággal lép
be, és határozott kézmozdulattal int, hogy
kezdhetik az órát. Fog-

Benedek Miklós Németh László Husz-drámájában (Márton Andrással)



lalkozási hiúsága lépten-nyomon tönkre-
teszi foglalkozását képviselő pózait, a
méltóságteljes viselkedést, a bölcs
higgadtságot.

Mikor teljesen eredménytelenül próbálja
meg bölcs belátásra bírni a tudományuk
elsőbbségét harciasan bizonygató
tánctanárt, zenetanárt és vívómestert,
váratlanul hisztérikus, agresszív hangon
felkiált: „Hát a filozófia?!" Út-széli
gyalázkodása, hörcsögindulata, gyenge
testi ereje méltatlan és megalázó
helyzetbe juttatja, lábánál fogva kivon-
szolják a szobából. A következő pilla-
natban azonban fölpattan az ajtó, és
ugyanazzal a magabiztossággal siet be,
mint először. Úgy viselkedik, mint akihez
nem érhet fel az előbbi incidens, de
közben egy áruló mozdulat emlékeztet
nagyon is esendő voltára: sajgó lábát
próbálja meg eligazítani a cipőben.

Nagy hókuszpókusszal lát neki a taní-
tásnak. Ahogy hatalmas táskájából elő-
halássza a könyveket, zsebéből meg a
morált tartalmazó „minikönyvet", az a
kóklerség határát súrolja. Mint egy
szatócs, úgy ajánlgatja a különböző tu-
dományokat. Tagoltan, szájbarágósan,
rámenősen magyaráz.

Mikor a fizikakönyvet is visszateszi a
táskájába, és Jourdain úr tétován a táska
fölött nyúlkál, mintha maga akarna
keresni benne valamit, elhessegeti onnan
a kezével. Benedek, a tudomány embe-
rének az ostobák, tudásra érdemtelenek
iránti minden megvetését belesűríti ebbe a
gesztusba.

A magasabb tudományok régióiból alá
kell szállnia a helyesíráshoz. Hogy
tekintélyét önmaga előtt is megőrizze,
hatalmas energiával veti bele magát a
magánhangzók képzésmódjának magya-
rázatába. Szavait kifejező kéz- és száj-
mozdulatokkal kíséri. Egyre jobban el-
kapja a szenvedély, elemében van, figyel-
nek rá, tanítványa áhítatos érdeklődését
látva belekezd a másnapra tartogatott

mássalhangzók ismertetésébe. Benedek
tökéletesen kijátssza a tárgy és a szokatlan
hőfokú előadásmód össze nem illéséből
fakadó komikumot, de azt is megérezzük
játékából, hogy ez a lelke-sültség egyre
őszintébb. Megmutatja, hogy ez az ember
a méltóságteljes pózai mögött, igazi,
vérbeli tanár, és csak annyira őrült, mint
mindenki, aki szenvedéllyel űzi
foglalkozását. Jourdain meg-zavarodott
dadogása kijózanítja, és rémülten nézi a
másik őrültségét.

A gáláns levél megfogalmazásának
feladata és Jourdain akadékoskodása
megint csak próbára teszi nehezen szinten
tartott méltóságát. Hangja kissé ingerülten
cseng. Gúnyos szolgálatkészséggel darálja
el az eredeti mondat minden lehető és
lehetetlen változatát.

Ahogy távozóban megáll az ajtóban és
visszafordul, ismét ugyanúgy látjuk, mint
amikor először belépett. Ugyanaz a tartás,
ugyanaz az arc, ugyanaz a kéz-mozdulat.
Szüksége van rá, hogy ne vegyen
tudomást a méltóságán esett sérelmekről.
A filozófiatanár egész méltóságteljes
magatartása, még aszkétikus külseje is
felvett póz, de ez a póz egészen hozzánőtt
már. Ő komolyan veszi. Benedek Miklós,
játékának komolyságával érteti meg ezt.
Alakítása mentes minden túlzott
bohóckodástól.

Varravin tábornok

Szuhovo-Kobilin darabjában, a Tarelkin
halálában, Varravin tábornok áll a ha-
talmi hierarchia csúcsán. Egy váratlan
esemény, legtitkosabb iratainak eltűnése
azonban megzavarja biztonságát. Pozí-
ciója, egész léte kerül veszélybe. Benedek
Miklós alakításában figyelemmel kísér-
hetjük, hogyan fordul ki teljesen önma-
gából a tábornok, és mégis hogyan marad
végig önmaga. A magas rangú
hivatalnokról kialakult, megszokott,
mozdíthatatlannak tűnő kép megeleve-
nedik, előtűnnek mögüle Varravinnak

azok a tulajdonságai, melyek hatalmát
biztosítják. Gyors észjárása, cinikus
emberismerete, kíméletlen célratörése,
energikus egyénisége. Az alakítás szélső
pontjait az első jelenet kimért, méltóság-
teljes. szavaival, mozdulataival takaréko-
san bánó hivatalfőnök, és az utolsó jelenet
földön csúszó, a megdöbbenéstől rémülten
ziháló és szó szerint falra mászó Varravinja
jelzi.

Benedek a hivatalfőnök hozzáférhe-
tetlenségét azzal a nyájas oda nem figye-
léssel érzékelteti, ahogy Tarelkin pa-
naszkodását hallgatja. Villámsebesen
pergeti végig két ujjával a pénzköteget.
Pénzszámlálási technikája nagy gyakorlatra
vall. Kedélyesen átkarolja Tarelkint,
mosolyog, bólogat, célzásait nem látszik
tudomásul venni. Csak a követelni szóra
változik meg a magatartása. Csodálko-
zásába fenyegetés keveredik, magabiztos,
gúnyos fölényével kikezdhetetlen-nek
látszik.

Bizalmas leveleinek elvesztése teljesen
kilendíti nyugalmából. Benedek további
játékát hallatlan mozgékonyság jellemzi.
Ebben fejeződik ki Varravin izgatottsága,
feldúlt lelkiállapota, láthatóvá válik
agyának lázas működése. Szinte tapint-ható
a benne uralkodó feszültség, mintha
állandó remegés rázná. Már akkor is tesz
néhány tétova, kereső mozdulatot, mikor
hivatalnokai élén először ront be Tarelkin
lakásába. A papírok emlegetése teljesen
kihozza a sodrából, de hivatalnokai előtt
fegyelmeznie kell magát, felindultságát
kezének, ujjainak ideges játékával vezeti
le. Benedek a „félre" mondatok
kétségbeesett felháborodásából minden
átmenet nélkül vált át a tábornok
ellentmondást nem tűrő, hideg, cinikus
modorába.

Mikor egyedül tér vissza, hogy végre
zavartalanul kereshesse a leveleit, el-ereszti
magát. Megkönnyebbülten veti magát egy
karosszékbe, ahol az előző jelenetben még
nagyvilági eleganciával ült. Hanyagul,
lazán elnyújtózkodik, szabadjára engedi
Tarelkin iránti gyűlöletét, amiért az
megismertette vele a félelem gyötrelmeit.
Gyönyörűséggel kéjeleg az undorítóbbnál
undorítóbb hasonlatokban, és Benedek
előadásmódjában a szavak a lehető
legérzékletesebben idézik meg
jelentésüket. Mivel nem találja a papírjait,
egyre kapkodóbban, egyre fejvesztettebben
keresi őket. Tébolyodottan hajigálja ki a fát
a fásládából.

Mikor Raszplujev rendőrbiztos kutakodás
közben rajtacsípi, rettenetesen

Benedek Miklós A konyhában (Koltai Róberttel)



megijed. Rutinja kisegíti ugyan a kínos
helyzetből, de időre van szüksége, hogy
felocsúdjon. Leül a színpad jobb oldalán,
elfordul Raszplujevtől, idegesíti a rendőr-
biztos harsány szolgálatkészsége, fejét a
kezébe hajtja. Raszplujev azt hiheti, hogy,

a tábornok azért viselkedik így, mert
elégedetlen az ő intézkedéseivel. A néző
számára azonban Varravin láthatólag arra
vár, hogy egy kicsit meg-nyugodjon, hogy
lecsendesedjen a szív-verése. Mikor
sikerül megszabadulnia a rendőröktől és
egyedül hiszi magát, kitör rajta a hisztéria.
A sikertelen keresés és az előbbi ijedtség
hatására elveszti tartását, zokogva borul a
földre. Ekkor szólítja meg Tarelkin Szila
Kopilovnak öltözve. Varravin végképp
összezavarodik, egész emberi hangon szól,
önkéntelenül válaszolgat Tarelkin
kérdéseire. A búcsúbeszéd alatt, az üres
koporsó emlegetése teljesen
elbizonytalanítja, valósággal kimenekül a
színpadról.

Benedek Miklósnak abban a jelenet-
ben, ahol Varravin, mint Polutatarinov
kapitány lép színre, a darab világának
képtelenségét kell megtestesítenie. Meg
kell értenie a természetellenességnek azt a
magától értetődő voltát, amely az egész
rendszert működteti; hogy a zűr-zavar
természetes közege ennek a rend-szernek.
Megjelenése nem annyira ijesztő, mint
inkább elképesztő. Határozott fellépése, a
halottnak vélt Tarelkin elleni
kirohanásának szenvedélyessége olyan
meggyőzően hat, hogy Raszplujev teljesen
természetesnek találja jelenlétét, és azt,
hogy átveszi az események irányítását.
Ahogy mankójára támaszkodva
könnyedén, szinte tánclépésekkel be-
ugrálja a színpadot, agyának hirtelen vál-
tozásait is kifejező, gyors, váratlan moz-
dulatai, sistergő energiája lehengerlik a
rendőrbiztost, nem tudja követni. Varravin
otthonosan mozog az álöltözetében, jól
eligazodik a képtelen világban, pontosan
tudja, kit hogyan, mivel lehet meg-nyerni
terveinek. Dróton rángatja az embereket,
játszik velük. Benedek Varravinja élvezi
ezt a játékot. Ebben a jelenetben különösen
érzékelhető, hogy a tábornok nemcsak a
bosszúállásban leli örömét, hanem a saját
ravaszságában, találékonyságában és
magában a játékban is. Noha egyre jobban
átéli szerepét, komédiázása roppant
céltudatos, ki-számított, és
hangsúlyozottan komédiázás marad.

A jelenet csúcspontja, amikor elhiteti a
rendőrökkel, hogy akit a kezük közé
kaptak, nem Tarelkin, nem is Kopilov,

hanem vámpír. Elnyújtott torokhangon
ejti a szavakat, olyan mozdulatokat tesz,
mint a gyerekek, mikor valamilyen mese-
beli szörnyeteget utánoznak. Huhog,
csapkod a karjával, térdre veti magát,
szavainak egy rémisztő üvöltéssel ad
nagyobb nyomatékot. Sátáni komédiá-
zásával lenyűgöz[, végképp elhülyíti
Raszplujevet. Kiterjesztett karokkal szo-
rosan elé áll, és a hipnotizőr jellegzetes
kézmozdulataival kényszeríti rá az aka-
ratát. Majd átrohan a túloldalra, a kö-
zönségnek háttal, eszelősen ugrál a szín-
pad szélén és integet a rendőröknek, hogy
ne higgyék, amit Tarelkin mond. Mikor
az fájdalmában azt vallja, hogy ő mindkét
elhalálozottal azonos, Benedek alakja
megnyúlik, és kezének néhány gyors,
elhárító mozdulatával - mintha azt
mondaná, távozz tőlem sátán -- tetőzi be
ezt az őrült és gonosz játékot.

Varravinnak természetes létformája az
alakoskodás, a szerepjátszás. Mikor újra
saját alakjában jelenik meg a rend-
őrségen, nagy odaadást, csodálkozást
színlelve hallgatja Raszplujev hőstetteit,
de közben el kell fordulnia, mert arca
visszataszító grimaszba torzul a vissza-
fojtott nevetéstől.

Csak ha papírt lát, akkor esik ki a
szerepéből. Mikor észreveszi
Raszplujevnél Tarelkin vallomását,
megszűnik körülötte a világ,
megbabonázva, feszülten bámulja a zöld
papírt, egyszer csak türelmét vesztve,
erőszakosan kirántja a kezéből.
Egyébként azonban kimért és méltó-
ságteljes, még akkor is megőrzi önural-
mát, mikor Tarelkin vádja alapján Raszp-
lujev ráveti magát. Mozdulatlan fabáb-
ként, merev arccal, összeszorított szájjal
tűri a rendőrbiztos érintését. Egyetlen
gesztus fejezi ki dühét, az emberek iránti
mélységes megvetését. Kesztyűjével
meglegyinti a megszeppent Raszplujevet,
mintha bátorítaná, sőt meg-dicsérné
buzgalmáért, de a mozdulat

gyors, rövid és a kesztyű élesen csattan
Raszplujev arcán.

Varravin gonoszsága, hideg emberte-
lensége a vízivás-jelenetben a legnyil-
vánvalóbb. A napok óta szomjazó,
végsőkig elcsigázott Tarelkint azzal
akarja szóra bírni, hogy vizet hozat ma-
gának. Benedek lassan esurgatja a vizet,
nagy élvezettel iszik, érzéki gyönyörű-
séggel beszél mindenféle vízzel kapcsola-
tos dolgokról, majd felpattan, többször
elhúzza Tarelkin orra előtt a poharat,
miközben ujjai pattogtatásával diktálja a
rendőröknek egy folyóról szóló dal
ritmusát. Benedek itt sokkal hátborzon-
gatóbb, mint a vámpírjelenetben volt. Az
emberi kegyetlenség a legijesztőbb
emberellenes erő.

Lombardi doktor

Goldoni Két úr szolgájának Dottoréja a
commedia dell'arte egyik állandó típusa.
Benedek Miklós játékában élővé, ele-
venné válik a commedia dell'arte erősen
megkötött színjátszásmódja.

A Dottore előírásos fekete jelmezét,
szemüveges, iszákosságra valló, piros
orrú maszkját viseli. A ruha anyaga,
szabása, a nadrágszár hátul hosszabb,
libegő része, a széles, fehér körgallérból
kiugró, hosszúkás fej, amit a szorosan
rásimuló sapka még jobban megnyújt, és
a csőrszerű orr, madárszerűvé teszi
külsejét. Benedek azonban nemcsak úgy
néz ki, mint egy madár, Benedek madarat
játszik. Azt játssza el, hogy Lombardi
doktor egy fontoskodó, káráló, nagy,
fekete madár. Mindenbe beleüti az orrát,
legszívesebben mindenki helyett ő be-
szélne, ő cselekedne. Allandóan ott izgul,
szurkol, ugrál a fia mögött, majd szét-veti
a beszélhetnék és a tettvágy. Ez az
állandó izgalmi állapot nagy természe-
tességgel nyilatkozik meg a madár-szerű
mozgásban és beszédmódban. Puha,
mamuszszerű cipőjében lábujjhegyre
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emelkedik, teste feszes ívbe hajlik, fejé-
nek apró, gyors, szaggatott mozdulataival,
mereven kidüllesztett szemével követi a
játékot. Mindent észrevesz, mindenre
reagál. A mások szavaihoz is ő
gesztikulál. Valahányszor Federigo Ras-
poni halálát említi valaki, mindig ő mu-
tatja, ugyanazzal a kézmozdulattal, hogy
kampec. Benedek színpadi jelenléte rend-
kívül intenzív, Lombardi doktorra akkor is
oda kell figyelni, ha nem beszél.

Közbeszólásainak váratlansága, ag-
resszivitása, a hallgatás során benne fel-
gyülemlett feszültségből fakad, olyan,
mintha elrikkantaná magát. A figura éles
torokhangját Benedek a sajátjaként kezeli,
nem érezni benne semmi erőltetettséget. A
doktor beszédét nemcsak a hang minősége
teszi kellemetlenné és egyben komikussá,
hanem az az ellent-mondást nem tűrő
modor is, amellyel mondanivalóját mindig
jelentőségteljes-nek,
kétségbevonhatatlannak tünteti fel. Ez
leghatásosabban a latin mondatok
nyilvánvalóan rossz vagy parlagi fordí-
tásakor jut érvényre.

A maszk miatt az arc lényegében moz-
dulatlan marad, ezért gesztusai mindig
hangsúlyosak, a madárszerűség a leg-
apróbb részletekig kidolgozott. A ma-
dárképzetet erősíti például zavart keren-
gélése, tipródása, mikor azt hallják, hogy
Federigo Rasponi mégis él. Vagy ahogy
sebes mozdulatokkal felkapkodja bő
köpenyét, hogy a nadrágzsebében tartott
szíverősítővel csillapítsa idegességét,
olyan, mintha a tollait borzolná.

Erőszakossága, saját hangjának imádata
a Pantalonéval való összeveszés
jelenetében válik nyilvánvalóvá. Belép a
Pantalone kertjét jelző, elkerített kis
négyszögbe, bezárja az ajtót, akkurátusan
rácsapja a reteszt, és olyan pózba helyez-
kedik, mintha a bírói emelvényről szó-
nokolna. Benedek ezzel a pozitúrával
teszi egyértelművé, hogy Lombardi
doktornak jogász a foglalkozása. A ha-
gyomány szerint ugyanis, a Dottore vagy
orvos, vagy jogász, és Goldoni szövege a
corpus juris emlegetésén túl, kevés
támpontot nyújt ennek eldöntéséhez. Nem
engedi szóhoz jutni Pantalonét, folyton
közbevág, szavait heves, szélsőséges,
szárnycsapásokra emlékez-tető
mozdulatokkal igyekszik meggyőzővé
tenni, végül izgatottsága tetőfokán helyből
átugorja, szinte átrepüli a kerítést, amit
hosszú, bő köpenye még hatásosabbá tesz.
Ahogy az embereknek egy kellemetlen,
tolakodó fajtája, amelyik beszéd közben
egész közel hajol a másikhoz, hogy
semmiképpen se lehessen kikerülni,
lerázni, úgy tapad Pantalonéra Lombardi
doktor, míg be nem fejezi a mondókáját.

Az utolsó jelenetben Benedek meg-
mutatja, hogy a mozdulatlansággal is
kifejezhető az erőszakosság, tolakodás,
fontoskodás. A házigazda, Pantalone, és
az őt üdvözölni kívánó Florindo közé áll.
Egészen közelről bámulja a jövevényt, és
nem moccan. Nem veszi észre magát. Ha
Florindo félrehajlik, ő is utána hajlik. Így
azok nem látják

egymást beszélgetés közben. Lombardi
doktor nem hagyja, hogy ne vegyenek
tudomást róla.

Benedek Miklós méltó utóda a com-
media dell'arte színészeinek. Mikor be-
szél, az egész testével beszél, és mindent el
tud mondani a testével és a hangjával.
Gesztusait a hasonló szituációkban vál-
tozatlanul vagy némi változtatással meg-
ismétli, érzékeltetve a figura szokásai-nak,
tulajdonságainak megrögzöttségét, saját
világát, és ezzel együtt az alakítás
következetességét, zártságát, kerek egész
voltát. Benedek Miklós Dottore-alakítása,
anélkül, hogy egy percre is ki-szakadna az
előadásból, hiszen lényegi vonása az
állandó figyelem, az események szemmel
tartása, önálló, eleven műalkotás.

A pesti polgár

A Budapest-Orfeum szigorúan szerkesztett,
fegyelmezett előadásának érezhetően
Benedek Miklós az összetartó ereje. Ez
nem azt jelenti, mintha háttérbe szorítaná a
másik két nagyszerű színészt - az
összjátékot biztosítja. Mintha a rendező
jelen lenne a színpadon, és rajta tartaná
szemét az előadáson. Amikor csak a hát-
térben üldögél a kis kávéházi asztalnál,
akkor sincs egyetlen, nem a játéknak szóló
pillantása. Időnként szinte észre-vétlenül
átrendezi a színt a következő jelenethez, új
kelléket hoz be, hangtalanul, hogy ne,
zavarja az éppen éneklőt, helyére tesz egy
széket. Ilyenkor a legfesztelenebb, dúdol
magában, a dal ritmusára mozog,
rendezkedik. O az, aki-nek a zongoristával
is közvetlen kapcsolata van. Császár
Angéla és Szacsvay László egyik közös
száma alatt otthonosan odakönyököl a
zongorára, és a zongoristával együtt
figyelik, élvezik a másik kettő játékát,
végül már egymás-nak éneklik a dal
refrénjét. Szívvel-lélek-kel éli az előadást,
de irányítja is, egy kicsit fölé is emelkedik.

Egyénisége, megjelenése, viselkedése
megtestesíti a műfajt, egy lenézett,
kiszorítottságát, kisebbrendűségi érzéseit
önmaga kigúnyolásával és az ebből fakadó
szellemi fölénnyel kompenzáló társadalmi
réteg önironikus, érzelmes-keserű
megnyilatkozásait. Elegáns, ám korántsem
mindig felszabadult játéka, a pesti polgár
gátlásainak, feszültségei-nek, s ugyanakkor
önérzetes gőgjének kifejeződése.

„Az ember egy léha . . . " - mondja a
filozófiai közhelyeket szomorkás-meg-
bocsátón megéneklő sanzon. De Hoff-
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mann úrral való összefüggésében, aki
nehéz pénzeket fizetett azért, hogy el-
hagyhassa ősei hitét, hirtelen történelmi,
emberi mélységet kap. Jócskán benne
járunk már a harmincas években. Négy-
szer hangzik el a jól ismert refrén. Előbb
rezignáltan, védekezően, majd egyre
torzabban, egyre fogcsikorgatóbb dühvel,
mert az idők nem kedveznek az „embernek
maradni" szép követelményének. S
miközben élvezzük az előadás-mód
művészi bravúrját, összeszorul a torkunk.

Benedek Miklós elegáns színész. Ele-
ganciája nem a hagyományos dzsentris
elegancia. Szorosan összefonódik intel-
lektusával. Tudatosan bontja ki alkatának
lehetőségeit. Gesztusai megformáltak,
mozgásának pontos koreográfiája van.
Könnyedsége fegyelmezett, kemény
munkát takar, erről tanúskodik össze-
töredezett, már tökéletesen a lábához
idomult cipője.

Egyetlen mozdulattal képes megterem-
teni az irodalmi kávéház atmoszféráját,
egy egész életformát, abban a jelenetben,
amelyikben Nóti kávét rendel. Mikor
megtudja, hogy ki a kissé bogaras ven-
dég, megemelkedik ültében, és a kezdő
író megilletődött tiszteletével meghajtja
magát a már befutott mester felé.

Benedek Miklós színészi erényei - in-
telligenciája, formaérzéke, kifejező moz-
gása-beszéde, fegyelmezettsége - paradox
módon ott mutatkoznak meg a legplasz-
tikusabban, ott válnak a legmegfogal-
mazhatóbbakká, ahol játéka a „legcivi-
lebbnek" tűnik fül : a Budapest-

Orfeum-ban. Ez a „civilség" azonban csalóka.
Benedek Miklós ugyanis nemcsak szere-
pein dolgozik tudatosan, hanem önmagán
is. Személyiségén, külső megjelenésén.
Szinte megalkotja, formába önti önmagát.
Arcvonásai máris őrzik az eltelt évek
tapasztalatait. Keményebbek, élesebbek
lettek. Fanyarságot, elszántságot
tükröznek, és egyfajta védekező távol-
ságtartást. Egyéniségének megformáltsá-
ga és magas színvonalú mesterségbeli
tudása különös esztétikai minőséggé ala-
kult, mely a Budapest-Orfeumban köz-
vetlenül jut érvényre, de jelen van többi
alakításában is. Feloldódik az emberi
sorsokban, típusokban, tulajdonságokban.

DOBÁK LÍVIA

„A nevem: Gregory
Solomon"

Miklósy György az Ódry Színpadon

Egyedül marad. Blokk és ceruza a kezé-
ben, mégsem kezd írni. Pontosan tudja:
melyik bútor mennyit ér. Végigpásztázza
szemével új vagyonát, majd odalép a leg-
kedvesebbhez, a hárfához. Megpendít egy
húrt, félrehajtott fejjel figyeli, hallat-szik-e
a repedés. Miután megsimogatta a tokot, s
nyugtázta magában : nem is olyan repedt
ez a rezonáló lemez, a gramofonhoz megy.
Kiválaszt egy lemezt, felteszi. Gallagher és
Sheean! A híres nevetőszám. Két férfi
sikertelenül próbál kimondani valamit, s
ettől hisztérikus ne-vetésben törnek ki. A
hatás alól Solomon sem menekül. Leül a
bőrfotelba, mosolyog, majd hátradől, és
hangosan kacagni kezd. Az örökkön
küzdő, é s a z étetet, aktívan újrakezdő
közel kilencven-éves ember nevetése ez,
az élettel, a körülményekkel megharcolni
g y á v a értelmiségiekkel szemben.

Arthur Miller az A l k u b a n visszatér
személyes, családi élettapasztalataihoz, s
ugyanúgy, mint az Édes fiaimban vagy Az
ügynök halálában, ebben a darabban is a
jelent meghatározó múlttal foglalkozik.

Victor és Walter - a két testvér - jelenét
a nagy gazdasági válság okozta családi
körülmények, apjuk üzleti csődje határozta
meg. A közös sors ellenére különböző útra
kerültek. Walter önzőbb lévén - karriert
csinált, de magánéletében boldogtalan lett.
Victor viszont feláldozta pályáját apja
iránti fiúi kötelessége miatt. Életük közös
vonása: mindketten eltitkolták még
önmaguk előtt is az igazságot, a valóságot.
A két testvér a közös családi örökség
eladásakor találkozik, hosszú évek után
először. Kutatják az okokat, a múlt
elhibázott tetteit, amelyek ide juttatták
őket. Tudják, az igazság megtalálása sem
változtathatja meg életüket. Az ő egymás
elleni küzdelmük győztese Solomon, a
bútorkereskedő, az el-pusztíthatatlan öreg
zsidó, aki hosszú éle-te során mindig
szembenézett az igazsággal, és mindig
megharcolt körülményeivel, sohasem
engedte, hogy legyőzzék. Most sem azért
győzött, mert viszonylag áron alul vette
meg Victorék hagyatékát, hanem mert idős
kora ellenére vállalta az újrakezdést.

A Színház- és Filmművészeti főiskola
idei negyedéves hallgatói mutatták be az
Odry Színpadon az Alkut, Konter László
rendezésében. A vizsgaelőadás ér-
dekessége: Solomont, a kereskedőt, Mik-
lósy György játssza. Miklósy pályája az
utóbbi években felfelé ível. Az „ív" elejét
nehéz meghatározni, de eddigi legma-
gasabb csúcsát igen: ebben az izgalmas,
őszinte alakításban. Miklósy karakter-
színész lévén, karaktert akart formálni, s
mégis egy „hős", az előadás középpont-ja
sikeredett belőle. Szinte teljesen átlé-
nyegült, nem ismerünk rá; és ez nemcsak
az igen jó maszknak köszönhető, amely
valóban nagy segítője. Nem Miklósy
Györgyöt látom a színpadon, ismert jo-
viális mozdulataival, kedélyességével,
hanem egy furcsa, elhanyagolt öltözetű
figurát, akinek kövérkés testén lötyög a
nadrág, fekete kabátja rövid és elnyűtt.
Ócska aktatáskát hord magával, melynek
tartalma papírlapok és jegyzetek helyett
az élet elengedhetetlen tartozékai: tojás,
narancs és csokoládé. Ez a majdnem
visszataszítónak tűnő handlé úr lesz egy
másodperc alatt, amikor felpróbálja az
eladásra szánt holmik egyikét, a cilindert.

Hol a határ, az igazi út a harsányság és a
szürkeség között? Erre ad választ ez az
alakítás. Miklósy „harsánysága" egy haj-
szálon múlik. S ő a hajszálon innen marad.
Milliméterre kidolgozott figura ez, a zsidó
kereskedő beszédstílusával, jiddis
akcentusával együtt. Miklósy a figura, a
handlé humorát, sőt öngúnyát is hang-
súlyozza, de úgy, hogy mosolyunk át-
alakuljon az élet igazsága iránti rádöbbe-
nésre. E figurális akcentusból akkor lép ki,
amikor megköszöni a Victort játszó Sipos
Andrásnak az életet, a munka, a merész
vállalkozás újrakezdésének a lehetőségét.
Majdnem kilencven éve ellenére frissen
mozgó öregúr. Botja inkább
státusszimbólum, mint funkcionáló tárgy.
Köhögése erős dohányosra és nem beteg
emberre vall. Rosszulléte - az elején - kissé
erőltetett, hiszen félti a megkedvelt
bútordarabokat, fél, hogy az alku nem jön
létre. Később ugyanettől való félelmében
tényleg rosszul lesz. Ugyanakkor kedves
humorral oszlatja el az érte aggódó
házaspár rémületét: gyerekes huncutsággal
kéri gyógyító csokoládéját. Hosszú élete és
pályafutása alatt rengeteg emberrel
találkozott, szinte a társadalom minden
rétegéből. Ismeri az embereket, tudja, kit,
hogyan kell kezel-ni. Már a helyiségbe
léptekor feltérképezte a helyzetet, nemcsak
a bútorok ér-


