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KRITIKAI TÜKÖR

Eliot Becketje (Gyilkosság a székesegyház-

an) felismeri a hatalommegosztás feltétlen
zükségességét, s ennyiben államérdeket kép-
isel, amikor szembefordul a királlyal. Anouilh-
ál ennek nem látjuk nyomát. Ahogyan nála a ki-
ályt sem vezetik politikai megfontolások, úgy
zerelmes ellenlábasát sem. Őt is pszichológiai
kok, érzelmek, vonzódások és taszítások irá-
yítják; de csak olyan motivációkról képes be-
zélni, amelyek a korábban mindig engedelmes
zolgát nem indították lázadásra. Népének és
nmagának vérlázító megaláztatásait
zemlátomást jól tűri, a normann fennhatóságot
zükség-szerűnek fogadja el, a nemzeti
ndíttatású lázadást feleslegesnek tartja. Később
s csak az Isten becsületére, az érsek, a
őpásztor megbízatására hivatkozik, nem pedig a
enti sérelmekre. Csak azt tudjuk meg, hogy
emmit, amit feláldozott a királyért, nem
zeretett igazán, a királyt viszont bizonyára
gazán szerette, kapcsolatukat mégis feláldozza
stenért. Kétségkívül látványos pszichológiai
aradoxon, csak éppen kissé öncélú. Nagyjából
nnyi mélysége és hitele van, mint a darab
ülönb-különb politikai tárgyú csipkelődéseinek:
francia király vagy a pápa viselkedésé-nek, a

ondoni püspök által megszervezett sza-
ályszerű koncepciós pernek. Ügyes, sokszor
zellemes közhelyek ezek, amelyeknek éppen
z adhatna tartalmat, jelentőséget, ha megért-
etnénk, miért elégeli meg mindezt Becket, miért
ordul szembe a világ e rendjével olyannyira,
ogy szinte kihívja a halált, provokálja saját meg-
letését.
Becket titokzatossága, zárkózottsága nagy

eher és nagy lehetőség a színész számára. An-
orai csak a zárkózottságot jeleníti meg. Kulka
xhibicionista, szeszélyeit megsokszorozva mu-
ogató királyával szemben ő a megfontoltan ti-
okzatos. Érzelemmentes viselkedése mögött

Márta István a rendezőknek a közönség
egyeiért vívott örök harcát az előadás
tolsó mozzanatával nyeri meg végképp.
kkor a színészek csatárláncba állnak, és
íg a díszletezők kiürítik a színpadot,
lénekelnek egy dalt, amit Márta Weöres
ándor
oraira írt (és ami ebben az évadban egyszer

csak némi melák jóság lapul. Az elfojtott, titkolt
érzések elfojtva, titkolva maradnak. Nemcsak a
király, de a néző sem tudhatja meg a titkát, az
egyetlen nagy szeszély, a szakítás, az Isten ol-
dalára állás okát.

Balikó Tamás a két főszereplő kiválasztásával
mintha letudta volna a rendezés lényegi részét,
amúgy tisztességesen működő, de a fentiek kö-
vetkeztében kissé érdektelen előadást hozott
létre, amelyben igazán csak Velich Ritának a
középkort hanyagul karikírozó jelmezei
zavaróak. Horesnyi Balázs díszletül szolgáló
oszlopsora a legtöbb helyszín megidézésére
alkalmas; az előadás azonban nem használja ki
azt a lehetőséget, hogy Becket sírja végig jelen
van, s olykor ágy kerül föléje, ahol a jövendő
halott szerelmeskedik. Héjja Sándor, Barkó
György, Stenczer Béla, Bánky Gábor, Sólyom
Katalin és Pásztor Edina pontos játékkal teremti
meg a környezetet a két barát küzdelméhez.

A Becket mint drámai egész tehát nem szólal
meg Pécsett. Fanyar iróniája, illúziótlan, racio-
nális történetszemlélete mára közhellyé kopott.
Mélylélektani utalásait, rejtett lehetőségeit pedig
csak Kulka aknázza ki igazán. Mondhatnám azt
is, hogy aprópénzre váltja, de hát ezúttal ez a leg-
nagyobb címlet.

Jean Anouilh: Becket avagy Isten becsülete (Pécsi
Nemzeti Színház)
Fordította: Szenczei László. Díszlettervező: Horesnyi
Balázs. Jelmeztervező: Velich Rita. Dramaturg: Duró
Győző. Rendezte: Balikó Tamás.
Szereplők: Kulka János, Andorai Péter, Héjja Sándor,
Barkó György, Stenczer Béla, Bánky Gábor, Sólyom
Katalin, Pásztor Edina, N. Szabó Sándor, Krizsik
Alfonz, Szebeni János, Ujláb Tamás, Albert Gábor,
Fábián Anita, Radó Péter, Szivler József, Krum
Ádám, Beleznay Endre, Szabó Réka, Bors Ferenc,
Benyovszky Tamás, Urbán Tibor.

már elhangzott Szolnokon, A kétfejű fenevad
nyitányaként): „Színházba járni vajon korszerű
még a film és a televízió korában?" Márta kere-
sett színpadi zeneszerzőként számos rendező-
vel dolgozott már együtt, végignézhette küzdel-
meiket ebben a különös intézményben, ahol ko-
moly családapák esténként parókát húznak, be-

festik az arcukat, és mindenféle trükköket eszel-
nek ki, hogy megnevettessenek vagy megríkas-
sanak, trónnak hazudnak egy furnéremelvényt,
és visítva tépik a hajukat egy négyszáz éve halott
infánsnő konoksága miatt, pedig az imént még
jót derültek a büfében az ügyelő hülye viccein.
Márta nézelődött, töprengett, elraktározott, és
valószínűleg időről időre feltette magának a kér-
dést, hogy miért csinálja, mi ragadja magával eb-
ben a legalizált ámokfutósdiban, miért komponál
indulókat a kurjongatva a semmibe menetelő
marionetteknek. A válaszadás egyetlen járható
útja, ha önmaga is teljesen odadobja magát a bű-
bájos ismeretlennek, ha pár órára maga is önha-
talmú ura lesz egy darabka művilágnak, amely-
nek valósága a képzelet hőfokára izzítva az iga-
zinál is igazabb lehet.

A Don Perlimplín szerelme Belisával a kertben

című, „erotikus hallelujához" nem tartozik proló-
gus, Galkó Balázs a szerző nevében mégis a
függöny elé lép, hogy elővezessen egy, a
Csodálatos vargáné és a Don Cristóbal
előszavából, valamint saját élőszavából (amikor
helyükre tessékeli a későn érkezőket)
összeollózott üdvözlőbeszédet. Bár a szónoklat
mértéktartóan rövid, a késve bekellékező öregúr
(Szkridon Péter bácsi) türelmetlenségének ad
hangot a színháziak nevében. Amilyen
kelletlenül tűnik el izgatott költőnk a takarásban,
olyan nehezen akarnak a színészek a függöny
elé keveredni (mivel a darab in medias res
kapcsolódik egy vitába, igazolható ötlet, hogy
Don Perlimplín és szolgája valahol távolabb
kezdjék a huzavonát). Ám amint az Arany János
Színház Kamaratermének alkalmi prosz-
céniumára lépnek, nem halogatnak tovább sem-
mit: pillanatok alatt megtudjuk, hogy Marcolfa
házasságra próbálja rávenni idősödő gazdáját,
és kettőt pislogni sincs időnk, a frigy máris nyélbe
üttetett. A darab dramaturgiája
szinopszisszerűen tömörít, mondhatni, kapkodó,
mintha a szerző, Federico García Lorca a darab
alcíméhez hűen szenvedélyes kiáltássá akarta
volna sűríteni témáját. Ehhez mérten a játék
tempója is a groteszkig felfokozott: Nagy Zoltán
(Don Perlimplín) és Puskás Tivadar (Marcolfa)
egymás szavába vág, egymásba gabalyodva
iszonyúakat grimaszol, vásári komédia
olcsóságú dévaj blődliket sütöget el. Mintha - a
szerzővel egyetemben - gyorsan túl akarnának
esni ezen a szokványos előjátékon, amely az
idős férj és a forróvérű, ki-kapós menyecske
pikáns és nem kis mértékben sablonos
történetét vezeti be. Mikor a második átálláshoz
elsötétül a szín, a közönség soraiból
méltatlankodó hangok hallatszanak: fokozato-
san a játéktér szélére merészkedve a színház
stúdiósai bomlasztják a rendet. Azt hihetnénk, az
eddig látott parlagi stilizációval a színészek az
orrunknál fogva vezettek, és a hőbörgő fiatalok
révén majd helyükre kerülnek a dolgok, ám a já-
ték megújulására egy ideig még várnunk kell.

T A S N Á D I I S T V Á N

KÖLTŐK SZÍNHÁZA
GARCIA LORCA ÉS BLOK EGYFELVONÁSOSAI
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A nászéjszakát követően, mikor egy kobold
(Boros Zoltán) ötféle alakban („a szakállas euró-
pai, a hindu, a néger, a sárga meg az észak-
amerikai") látogatja meg az idejében álomba
szenderült férje oldalán hánykolódó Belisát, a
történet váratlan fordulatot vesz, és ezzel egy
időben a fergeteges iramú, túlrajzolt játék tem-
pósabbá és kidolgozottabbá válik. Ekkor már ér-
demes is odafigyelni: Don Perlimplín, aki tisztá-
ban van felesége hűtlenségével, nem forral
bosszút, nem tombol, hanem háláját fejezi ki,
amiért eddig is részesülhetett Belisa titokzatos
idegenségéből és üde fiatalságából. Tudja, hogy
a titok, ami kibéleli és démonivá teszi az imádott
nő testét, senki által nem birtokolható,
megszerzése nem templomi eskü és jogi
formulák kérdése. Élete alkonyán feltárul előtte
az élet irgalmatlan mélysége, és beletekintve
szédülten rikolt egy rekedt alleluját. Őszülő
fejjel néz végig először egy nyári napfelkeltét,
és ámul el tobzódó pompáján. Ám későn
szerezte meg a belátást, egyre gyöngülő
karjaiból kisiklik a bizonyosság, elérhetetlen
távolságba kerül az élmény, amin keresztül
megnyilvánulhat számára a lét eddig nem is
sejtett, bekebelezhetetlen teljessége. Cselhez
folyamodik hát, amivel becsaphatja kedvesét

Andai Kati és Nagy Zoltán a Lorca-darabban

és elsősorban önmagát: egy titokzatos, vörös
köpenyes lovag képében, szenvedélyes hangú
levelekkel leveszi a lábáról Belisát, s ily módon
sikeresen megszabadulván minden riválisától,
találkára hívja feleségét. Amikor aztán in flagran-
ti kapja „magát", magatehetetlen, felszarvazott
énje szíven döfi ifjú, hódító énjét.

Nagy Zoltán ezt a hasadtságot, a
megkettőződés fogásait nem csak technikailag
oldja meg. Robusztus alakjából szinte sugárzik
az önpusztító csíny okozta gyönyör, az első
percekben látott vázlatos buffófigurának tekintete
és tartása lesz. nyílt arca nem egy
elmeháborodott mosolygós vonásait viseli:
tudatosan és ünnepélyesen méri magára a
halált egy tündökletes álom, egy keserves
illúzió nevében. Földesi Juditnak (Belisa) először
csak annyi dolga van, hogy szép és kihívó
legyen. Ám amikor férje tette által egyszerre
veszít el egy mindennél fontosabbá vált ábrán-
dot, és nyeri meg a valóság eddig bóvlinak vélt
pazar ajándékát, a pillanat katartikus
ambivalenciáját nem csupán riadt
vehemenciával kellene érzékeltetnie. A nagy
fájdalomkitörések közben,

Don Perlimplín teteme fölött kissé mulatságosan
hangzik ez a mondat: „Sosem hittem volna, hogy
ilyen bonyolult lélek volt." Ha Lorca 1932-es
eksztatikus költői remeke semmiképpen nem tűri
az iróniát, elég lett volna, ha csak annyit kérdez:
„De ki volt ez a férfi? Ki volt?" Megtudni, hogy kik
rejtőznek a köznapi maszkok mögött, ehhez kel-
lenek a színpadi, cserélgethető maszkok.

A szünet után Nagy Zoltánt fehérre festett ar-
cú, bohócruhás, bánatos Pierróként látjuk vi-
szont. Kolombinát (Földesi Judit) siratja, akit a
szép, de üres kócbáb, Arlekin (Boros Zoltán) el-
ragadott. Szerelmi háromszög szinte minden
színműben fellelhető, de García Lorca és Alek-
szandr Blok egyfelvonásosaiban a téma legköl-
tőibb és egyben legbizarrabb feldolgozásaival
találkozhatunk.

Lorca mintha csak Blok házasságának törté-
netét vetette volna papírra: a fiatal orosz költőt
pár év együttlét után elhagyta bálványozott fe-
lesége, a Szépséges Hölgy, akihez többkötetnyi
szenvedélyes verset írt; színésznőnek állt, és
szeretőit sűrűn váltogatva kóborolt az ország-
ban. De a férfi mindent megbocsátott, tűrt és
visszavárta; s közben pár nap alatt megírta
Komédiásdi című szimbolista drámáját. Az
orosz
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Földesi Judit és Boros Zoltán a Komédiásdiban
(Németh Juli felvételei)

vásári bábjátékok hoppon maradt Petruskáját itt
Pierro, a bohóc helyettesíti - benne saját naiv,
kissé szenvelgő lelkének portréját rajzolta meg a
költő. A szerepet maga az 1906-os ősbemutatót
rendező Mejerhold játszotta először, kinek Blok a
darabot is ajánlotta. A különös jelképekben szer-
veződő játékot valószínűleg annak idején sem
nagyon értették, sem azok, akik kifütyülték, sem

azok, akik lelkesedtek érte. Márta István rende-
zésében azonban a történet szinte teljesen eltű-
nik, feloldódik az élet-, illetve „halálképek"
hosszan kitartott tablóiban. A logikusan
bonyolódó cselekmény helyett pillanatokra
felvillanó, grimaszokba fagyott arcok, a
szenvedély zűrzavarában tévelygő emberek
simogatásra vagy ütés-re lendülő mozdulatai
töltik meg a színpadot.

A függöny előtt ezúttal is megjelenik a Szerző,
hogy (miután egy korán bejött fényjel miatt orosz
szitkokat suttogott a fénypult felé) szabadkoz-
zon, buzdítson, ígérgessen, ahogy illik. A későb-
biekben még többször is feltűnik a kulisszák

között, ha úgy látja, hogy a dolgok nem az általa
megszabott irányba mennek, de hiába tiltakozik,
az előadásnak folynia kell, az öntörvényű szín-
házi masinéria bedarálja őt is. A jobb oldalon,
zsebkendőnyi területen, korabeli orosz konyhát
látunk, pattogzott festékű kredenccel, a lavórban
részeg csinovnyik pancsikol, majd borotvát fen,
vodkát iszik és uborkát zabál. Vele átellenben ül,
egy festett sziklán, Pierro. Középen a hullának
maszkírozott szellemidézők várják a Halált, aki
Kolombina képében meg is érkezik. Üvölt a
zene, meglebbennek a tüllfüggönyök, a
párbajban le-szúrt Arlekin a színes fokú létra
tetején áfonyalevet okád. A költői lebegésű,
desztillált csengésű mondatokat lihegés, tompa
puffanások, csattanások váltják fel - a
megbokrosodott szellem-idézők pozdorjává
zúznak mindent. A színpadon egy ingerült,
értelmezhetetlen, jellegtelen világ romjai.

A záróképben Kolombina toprongyos, részeg
trampliként a csinovnyik lavórállványára tá-
maszkodik, a szintén részeg, melósruhás Arle-
kin pedig hátulról meghágja, miközben kér egy
szippantást a továbbra is egykedvűen mosako-
dó csinovnyik cigarettájából. És hol van eközben
Pierro? Homokba dugja a fejét, új színpadot ke-
res magának, hogy még elzokoghassa epekedő
szavait egy csipkeruhás, iruló-piruló Kolombiná-
nak? Áll a társulata díszlet romjai között és éne-
kel. Szkridon Péter bácsi nekiveselkedik, hogy
egy partvissal eltakarítsa a törmeléket, a díszlet-
munkások és a kellékesek türelmetlenkedve ki-
ürítik a színpadot.

Szóval korszerű dolog-e színházba járni?
Korszerű dolog-e Pierrónak lenni? Korszerű do-
log-e remélni? Márta István rendezésének zavaró
esetlegességei, a színészek laposabb megol-
dásai bocsánatot nyernek ebbenaz intenzív, igaz
pillanatban. Mert az impozáns díszleteknél, a
gördülékeny szcenikánál, a tettetés bravúrjainál
fontosabb a közös hiszékenység felvállalása;
annak kimondása, hogy kellenek azok a pillana-
tok, amikor elhisszük, hogy a furnéremelvény ra-
gyogó trónus, és a kezeit tördelő, kopaszodó
dromedár a világ legvakmerőbb, legszenvedé-
lyesebb szerelmese.

Federico Garcia Lorca: Don Perlimplín szerelme Beli-
sával a lertben (Arany János Színház Kamaraterem)
Fordította: András László.

Alekszandr Blok: Komédiásdi (Arany János Színház
Kamaraterem)
Fordította: Fodor András.
Díszlet: Simon Katalin, Baranics András m. v. Jelmez:
Torday Hajnal m. v. Asszisztens: Gömöri V. István. Ze-
néjét szerezte és rendezte: Márta István m. Ni.

Szereplők: Földesi Judit, Nagy Zoltán m. v., Puskás Ti-
vadar, Andai Kati, Galkó Balázs m. v., Boros Zoltán,
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