
 KRITIKAI TÜKÖR 

figura így is van elképzelve, részint mert sok
frappáns és elrajzoltságában is hiteles megol-
dással dúsítja fel az aranyszívű kokott klasszi-
kusra nyűtt típusát.

Es most mára mellékszereplők ranglétrájának
csúcsaira értünk: Bizonyosékhoz. Tóth Józsefet
most látom először idős szerepben, de némi,
szerencsésen idézőjelbe tett, önironikus ráját-
szástól eltekintve simán veszi a váltást: a figurá-
nak nemcsak modora és stílusa van, hanem
filozófiája is, sőt, modor és stílus a filozófia
lecsapódása, a bohó tolerancia rideg számításra
épül. Bizonyos úrnak, aki civilben bizonyára ke-
mény és nagyon is összeszedett sikerember, úgy
kerek a világ, ha nejét csak reprezentációra kell
használnia; mulassanak vagy ámuljanak csak rajta,
ő pontosan azt kapta és kapja az élettől, amit akar.
Amikor az előadás egyik kiemelkedő pillanatában,
egy kimerevített képben, rajtakapott feleségével a
karján a semmibe mered, szobrot áll külvilágnak és
utókornak: nesztek, pajtikáim - így kell ezt csinálni!
Es most is mesterművet alkot Börcsök Enikő: ki-
csattanó, a finomkodást áttetsző fátyolként li-
begtető közönségessége eleve relativizálja
Csacsinszky Pali nagy ábrándjának értékét; ha
ilyen úriasszonyról álmodik, megérdemli, hogy a
végén meg is kapja. Mellesleg a rózsadombi
jelenet, amely az előadásnak is talán a legkiemel-
kedőbb és leghatásosabb része, drámairodal-
munkban ritka írói remeklés - olyan mesterien
felépített, hibátlanul kifuttatott páros jelenet -
angolszász szaknyelven set piece -, amelyet
önállóan is elő lehetne adni felvételi vizsgákon
vagy gálaesteken. Börcsök Enikő minden mondata
és mozdulata telitalálat, és kizárólag délibábokkal
szeretkezni kész Józsefként Kaszás Gergő is sokkal
hitelesebb mellette, mint az ezt követő másik
kétszemélyes nagyjelenetben, a Mancival előadott-
ban, amelynek persze a feszültsége is eleve lany-
hább, hiszen végeredményben az „ahol van egy
fiú meg egy leány, az egy pár" receptjére íródott,
és kimenetele előre tudható.

De hát a csúcson mégiscsak ők ketten állná-
nak: Csacsinszky Pali, Szép Ernő Anatolja és Tóth
Manci, Szép Ernő összetéveszthetetlenül
pestiesített „édes bécsi lánykája", a szerep, amely-
ben egykor lgó Éva felfedeztette magát. Pokorny
Liáé az egyszerűbb eset, ő ugyanis láthatóan igen
pontosan végrehajtja a rendező utasításait, és el-
játssza az élet dolgaiban friss szemmel ítélő, naivi-
tásában is természetes eszű kis aszfaltvirágot, akit
csak a filléres regények és némafilmek nyomán
rózsaszínre színezett szerelem bódít meg, de azért
nem annyira, hogy Mimiként tüdővészt kapjon a
nyomortól. A művészi szuverenitás azonban
egyelőre hiányzik a fiatal színésznőből; eszköze-
iből a típusra futja, még nem az egyéniségre.

Annál szuverénebb egyéniség Kaszás Gergő,
csak kérdés, hogy Csacsinszky Palira termett
egyéniség-e. Kaszás Gergő színészi lényéből -

ez már tüneményes pályakezdő Rimbaud-ja óta
tudott - vibrálóan csap ki a démoniság és a
tudatos, szerepjátszó manipulációs szándék; az a
kaján kegyetlenség, amellyel Manci tehetetlen
vergődését regisztrálja és fokozza, jellegzetesen
az övé, ám ebben az esetben szerepidegen, jól-
lehet az alakítás következetessége miatt végered-
ményben elhihető, minthogy Kaszás tudatosan
kerüli annak érzékeltetését, hogy Bizonyosné
iránti egzaltált, hideg tüzű szenvedélye ellenére a
lány már első találkozásukkor megérinti, és a
szerelem mélyáramként kezdettől ott kering ben-
ne. Szép Ernő Csacsinszkyjának azonban más az
igazsága. Ez a fiatalember maga is naiv, akárcsak
Manci, hisz a saját fellengzős pózaiban, másod-
lagos, epigonjellegű önreflexiói fontosabbak
számára, mint mások ugratása, s ha már ez a
leányzó, mint eszményi viktimológiai kázus, még
őt is ugratásra csábíthatja, kínozni aligha volna
indíttatása. Arról nem szólva, hogy Szép Ernő-
nek, ha a groteszknek, az abszurdnak egyik elő-
futára is, a kegyetlenség színházához még ösz-
tönösen sincs köze; szánja is az ő csacsi Csa-
csinszkyját, kinevettetve, megmosolyogtatva is
együtt érez vele, és Kaszás Gergőtől még csak a
jövőben várhatjuk, ha ő is úgy akarja, azt a
figurát, amely együttérzésre késztet. Nem vélet-
len, hogy amikor az előadás záróképében össze-
omolva roskad le a ligeti padra, szerelmük stáci-
óinak színhelyére, a közönség nem érzékeli, hogy
vége az előadásnak, azaz nem ismeri el ennek a
Csacsinszkynak azt a jogát, hogy össze-
omlásával darabot zárjon. Kaszás Gergő egyéb-
ként kitűnően megcsinált, rengeteg ötlettel fű-
szerezett és fizikailag is figyelemre méltó alakítá-
sa (hol vagyunk mára Cserhalmi által diagnosz-

ekete-szürke, fekete-szürke a színpad pad-
lója és az oldalfalak: fémlemezek alkotta,
nagy kiterjedésű geometrikus alakzatok a
fekete térben. Közvetlenül az első sor előtt
vékony perem fut, mögötte szakadék, ta-
Ián vasúti aluljáró. Henrik fekete nadrágban

és vörös ingben fél lábon állva egyensúlyoz a
peremen. A szakadékon túli oldalon ott áll szilárd
fémlábain a trónszék - a kevéske fényben közö-
nyösen, háttal. Körülötte, a félhomályban némán
várakozó emberek. Egyedül Henrik inge vörös.

tizált „lefúrt lábú színészettől") - nem tudom,
mennyire híven a rendező szándékához, elvégre
a színészt bizonyára ő választotta vagy legalábbis
elfogadta - némileg félresiklatja az előadást: az
őszinteség relativizálása helyett a nyers őszintét-
lenséget demonstrálja. Szép Ernő szerelmeseivel,
akaratgyengeségük és az ellenerőkhöz képesti
erőtlenségük miatt, megtörténnek a dolgok, és ezt
Pokorny Lia a maga eszközeivel el is játssza;
Kaszás-Csacsinszky viszont az a fajta, aki maga
szokta keverni a kártyát.

Így az előadásnak éppen a központi magja
ingatagabb a lehetségesnél, s ha ez az értelmezés
Simon Balázs részéről szándékolt volt, legföljebb
utólag, fogalmi szinten győzhetne meg a helyes-
ségéről. Mindamellett az egész kompozíció és a
kiváló mellékszereplő-gárda jóvoltából ez a Lila
ákác így is az újabb kori Szép Ernő-kultusz jelen-
tős teljesítményei közé tartozik, és továbbiaknak
lehet ihletője; manapság úgysem fest úgy a hely-
zet, hogy reményünk lehetne fontos új magyar
drámaírói életművekre, akár még az olyan cson-
kán maradottakra is, mint amilyen, többek között,
a Szép Ernőé volt.

Szép Ernő: Lila ákác (Pécsi Harmadik Színház; Bárka
Színház)
Dramaturg: Tasnádi István. Díszlet Khell Zsolt m. v.
Jelmez. Kárpáti Enikő m. v. Zenei vezető Faragó Béla.
Koreográfus: Bodor Johanna m. v. Rendező: Simon
Balázs.
Szereplők: Kaszás Gergő, Pokorny Lia, Tóth József,
Börcsök Enikő m. v., Mucsi Zoltán, Scherer Péter,
Magyar Attila m. v., Vasvári Emese, Molnár Erika m. v.,
Szikszai Rémusz, Kovács Krisztián, Szabó István, Cseh
Judit, Hajduk Károly, Zsigmond Géza, Puporka Kálmán.
Váradi Elemér.

Ez a győri IV. Henrik-előadás első képe. Füst Milán
Negyedik Henrik királyáról van szó - nem Pirandelló-
éról vagy Shakespeare-éről, ez utóbbiénak főhőse
pedig nem a Canossa-járó IV. Henrik német király, bár
a színház műsorfüzetnek talán soványka-egyéb-
ként szép - kiadványa tévesen ezt állítja. Füst
Milán 1931-ben írta a Negyedik Henriket, de csak tíz
évvel később sikerült kiadatnia. Az ősbemutatóra
pedig 1964-ben került sor, amikor is Pártos Géza
felfedezte a darabot, és megrendezte a Madách
Szín-házban, Gábor Miklóssal a címszerepben.
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De térjünk vissza az első képhez, mely oly
remekül fejezi ki a másodszor is koronáját vesz-
tett Henrik király „helyzetét". Henrik keskeny pe-
remen áll, határon, mezsgyén, és csak egyetlen
irányba indulhat- még ha ez az irány két lehető-
séget rejt is magában: a szakadékot, azaz a halált
és a visszatérést, amely azonban a közte és a
trónszék között tátongó üresség miatt jelenleg
még nagyon valószínűtlennek tűnik.

Henrik olyan, mint a tarotkártya bolondja: a
nullás számmal jelzett figura éppen lelép a sza-
kadék széléről, fütyörészve az égre tekint,

miköz-

ben a lába alá csúszik egy lépcső, mely egy
csodaszép palota felé vezet. Az azonban e
kimerevített pillanatból nem derül ki, hogy a
bolond rá tud-e lépni a lépcsőfokra, vagy a
szakadékba zuhan. Henriknek szinte szó szerint
a lába alá csúszik a lépcső, és valóban
szerencséje van, hiszen újból királlyá
választják. „S ha újra mondod is, hiába, nem
hiszem. (Szünet) Hogy így harmadszor is, király
vagyok..." - mondja a jó hírt hozó követnek,
miután szertelen természetéhez híven jól
elpáholta. Majd a színpad egyetlen mozgó
gépezetté válik, a forgószínpad száz-

Henrik: Kaszás Attila

nyolcvan fokot fordul, így a mázsás súlyúnak
tűnő trónszék előrekerül, a szakadék pedig eltű-
nik - helyette lankás lépcsőt láthatunk, mely a
királyi székhez vezet.

Henriket a tarotkártya bolondjához hasonlítot-
tam, de illik ez a hasonlat az udvarban „mozgó"
emberekre, a tartományi fejedelmekre és kiski-
rályokra is. Bár míg Henrik érzékeli ezt a talpa
alatt végbemenő mozgást, amelyet csak úgy tud
legyőzni, ha ő irányítja, addig e klikkesedett
fürsztöcskék együgyűen sétálgatnak a lábuk alatt
emelkedő-süllyedő fémlemezeken. A Menczel
Róbert tervezte díszlet szinte állandóan mozgás-
ban van. Az egyes jelenetek között, sőt, a kezdés-
kor is az oldalsó és hátsó falak, a padló és a
forgószínpad egyszerre csúszik el, és változtatja
meg a jóformán üres színpad terét. Ez az újra és
újra visszatérő színpadi „felbolydulás" jól ellen-
pontozza a jelenetek statikusságát: olyan érzést
kelt, mintha a rideg térben többnyire csak álldo-
gáló vagy céltalanul lézengő alakokat a színpad
dobálná ide vagy oda. Így az egész előadás a
tehetetlenség, a „Mi lesz ezután?" szorongató
kérdését-érzését sugározza. Tordy Géza rende-
zésében, úgy tűnik, igazából már nem is az a
fontos, hogyan változnak a hatalmi viszonyok,
hanem az, hogy tisztában vannak-e az emberek
a feudális rendszerben (a „világban") elfoglalt
pozíciójukkal és helyzetükkel, és ha igen, mit
tudnak kezdeni vele. Közülük mindenesetre Hen-
rik a leginkább kísérletező kedvű.

Henrik örökösen játszik. Improvizál. Méghozzá
remekül. Mintha úgy próbálná feloldani és
elviselni magányát, a jövőtől való félelmét, hogy
nem veszi azt komolyan. Dacból. Folyamatosan
határokat feszeget, az a kérdés hajtja tovább,
hogy mi az, amit még megtehet. Tulajdonképpen a
királyság is ezért fontos neki: egyet jelent(het) a
hatalommal, és így lehetőséget ad(hat) világ-és
embermegismerő játékaihoz. Szíves-örömest
megalázza magát a trónért a főurak előtt, majd
amikor trónja hidegében már biztonságban érzi
magát, ugyanilyen élvezettel alázza meg őket.

Henrik csupán Berthával, a feleségével nem
tud mit kezdeni. Neki köszönheti, hogy harmad-
szor is király lett - a királyné szövetkezett
Hannóval, a kölni érsekkel, hogy férje újra meg-
kaphassa a koronát. Igaz, ezt azért teszi, mert
alábecsüli Henriket: azt hiszi, hogy a gyengének
tűnő király helyett majd ő fog uralkodni. Füzér
Annamária jelmezei is tisztán mutatják a kettejük -
é s általában Henrik és az udvar-között feszülő

Takács Katalin (Bertha) és Kaszás Attila (Ben-
da Iván felvételei)
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ellentétet: Henrik elöl nyitott, lobogó ujjú, vörös
selyeminge szinte provokálja Bertha állig be-
gombolt, szűk szövetruháját, hogy gombolódjék
már ki. Jó és finom megoldás, hogy Bertha és
Hanno szövetségéről csupán fejfedőjük hason-
lósága árulkodik; míg az érsek egyházi öltözéké-
nek megfelelő, fehér, fejhez simuló sapkát visel,
addig Bertha fejét az előbbihez hasonló formájú
fekete, gyöngyökkel kirakott főkötő fedi. A király-
né ruházata viselője erkölcsösségét is hivatott
jelezni, kár, hogy ennek hamissága nem derül ki
a Hannóval folytatott magánbeszélgetéséből. E
látszatpárbeszéd lényege éppen az lenne, hogy
leleplezze a két ember valódi - természetesen a
hatalomra irányuló - törekvéseit, ehhez pedig a
jelenet már-már abszurd humora szolgálna esz-
közül: „HANNO: Mint egy kisleány - ma is, oly
szende vagy, s oly ártatlan. Tán azt se tudod,
hogy született tőle gyermeked. BERTHA: (lesüti
szemét) Nem, nem tudom."

Takács Katalinnak nem esik különösebben ne-
hezére megjeleníteni az erős és okos asszonyt,
akit még Henrik is komolyan vehet, mégsem
derül ki igazán, hogy miért vonzódik annyira
ehhez a férfihoz, nem válik valóban meghódítot-
tá, legyőzötté. Győző és legyőzött viszonyára az
jellemző (persze azonkívül, hogy kölcsönösen
feltételezik egymást), hogy az előbbi aktívan, az
utóbbi passzívan viselkedik - a lándzsát emelő
kar alatt az áldozat mozdulatlanul lapul. Ebben az
esetben azonban Henrik az, aki passzív Berthával
szemben-a személyiségével hódít,
tulajdonképpen a kisujját sem kell mozdítania.
Az, hogy gyengéd érzelmekkel viseltetett az
asszony iránt, csak abból derül ki, ahogy később
Bertha halál-hírét fogadja.

Henrik tehát újra király, ám a pápa - nem
annyira a sváb lányok körében folytatott kicsa-
pongásai, mint inkább pápaellenes nézetei miatt
- kiátkozza. Henrik és cimborái a színpad hátte-
rében, vörös függöny előtt fekete csipke alsóne-
műbe öltözött lányokkal hetyegnek, amikor min-
den irányból besétál a tizenkét fekete csuhás
szerzetes. Henrik egyedül marad, meztelenül,
sötét van, és ő hason csúszik a hideg fémleme-
zeken. (Talán érezhettem volna Henrik magányát,
a „némaságot" [ő így mondaná], a meztelen
ember kiszolgáltatottságát, ahogy a feketeség-
ben ridegen szikrázó fémpadlón hasal és zokog,
de ebből a győri diákközönségnek köszönhetően
szinte semmi nem valósult meg: a csaknem ru-
hátlan női és férfitestek látványa ugyanis olyan
heves érzelmeket váltott ki a Henrikhez hasonló-
an szertelen sihederekből, hogy az orgia-
jelenetből esetlen imitáció lett.)

A bűnbánó Henrik elmegy Canossa vára alá.
A várat néhány méter magas keskeny fémlemez
jelzi, az alján ablakszerű nyílással. Ide vezet az út,
melyen Henriknek végig kell lépdelnie, két olda-
lán pedig az ájtatos nép szurkol neki. A két mi

nistránsfiúcska kilép az ablakon, majd vállait a
nyíláson átpréselve a pápa is kihajol. A fémbe
szorult egyházfő teljes pápai díszében a mezítlá-
bas Henrikhez képest maga is fogoly - Canossa
foglya. Abszurd helyzet: a nagyobb hatalommal
bíró fogoly visszaadja szabadságát a másik fo-
golynak. A feudális rendszerben ugyanis a király
felett közvetlenül a pápa áll, aki pedig csak Isten-
nek tartozik számadással. De azt hiszem, Henrik
nem hisz Istenben.

Az öreg Henrik már nem vörös ingben jár,
hanem hosszú, szürke katonakabátban. Hozzá
képest a fiai valóban gyengének tűnő, kisstílű
alakok. Henrik lebecsüli a koronáját elcsenni vá-
gyó ifjabb Henriket, és hibázik, mert bizony a
kisstílűség győz a nagystílűség felett. A foglyul
ejtett, öregedő király kedvenc hadvezérével,
Hohenstaufennal támasztja a falat, és fütyöré-
szik. Keserves füttyszó ez. Kaszás Attila Henrikje
észrevétlenül válik felelőtlen és vakmerő fiatal-
emberből ezüstös hajú, fáradt öregemberré: a
fiatal királyban már érezni lehet valamit a későbbi
fásultságból, az öreg Henrik szemében pedig
még mindig huncut mosoly bujkál.

Az újra korona nélkül maradt Henrik egy vár-
ban csücsül, tolószékben, fogolyként, egy na-
gyon kedves apáca társaságában. A díszletet

Ha egyetlen, korántsem szakszerű metszéssel két
részre szeljük a drámai műfaj történetét - a
nagyjából a XIX. század utolsó harmadáig íródó
klasszikus drámára, illetve az lbsen és Csehov
kezdeményezte mo-
dern drámára-, akkor az előbbi hatalmas perió-
dusról általánosságban állítható, hogy a szerzők
jobbára a mi lett velük válaszát adták meg hőse-
ikről szólva, a legutóbbi bő évszázadban viszont a
mi lesz velük? katartikus kérdése, bizonytalan-
sága került előtérbe. E dilemmát, szorongást
felfoghatjuk többes szám első személyben-ami-
ként Almási Miklós Csehov-könyvének címe tet-
te: Mi lesz velünk, Anton Pavlovics?-; ám el is
háríthatjuk magunktól, nem kívánván sepregetni a
szomszéd pszichék gyanús portája előtt. Főleg,
ha rögvest hat nőről - és csak nőkről - vallanak a
viszonyváltozások, s az író a szuverén dráma-
forma és a konfekcionált színműáru közötti, eny-
hén kihívó és szándékosan melodramatikus té-

mosta zsinórpadlásról lépcsőzetesen leeresztett
reflektorsorok alkotják, de csupán egy-egy lám-
pa ég. Az exkirály elesett, szenilis öregember,
akihez úgy érkezik egykori bajtársa és hadvezére,
Hohenstaufen, Mint a kórterembe belépő egész-
séges ember, aki hírt hoz a kinti, szép világból. A
Henrik kezébe meggybefőttet nyomó Hohen-
staufen azonban hiába komédiázik, ő sem a „ré-
gi": zavartan veszi észre, hogy ráült a kalapjára.

„Már este van" - hallatszik kintről az őr kiál-
tása, Henrik a halálra gondol. Speyerbe akar
majd menni. Hiszen Bertha is ott van. De most
még nem. Még van idő. A még mindig pajkos
Henrik és az apáca meggymagokkal lövöldözik
egymást. A lány, kacagva kirohan, a király egye-
dül marad; sötétedik. Hiszen már este van.

Füst Milán: Negyedik Henrik király (Győri Nemzeti Szín-
ház)
Díszlet: Menczel Róbert. Jelmez: Füzér Annamária.
Dramaturg: Magyar Fruzsina. Rendezte: Tordy Géza.
Szereplők: Kaszás Attila, Takács Katalin, Ács Gyula,
Nádházy Péter, Vass Gábor, Szilágyi István, Baranyai
Ibolya, Stubendek Katalin, Ungvári István, Csudai Csa-
ba Zsolt, Simon Géza, Györgyfi József, Ballai István,
Perédy László, Szűcs István, Ragó István, Szikra Jó-
zsef, Török András, Horváth Valéria, Bognár Gyula,
Borbás Erika, Posonyi Takács László.

makezelést választja, mint majdnem harminc
esztendeje keletkezett alkotásában Rainer Wer-
ner Fassbinder (aki 1971-ben előbb színre vitte,
majd 1972-ben megfilmesítette darabját).

Velük: hősnőinkkel egyébként nem lesz sem-
mi, illetve a Semmi lesz velük. Petra von Kant két
házasság traumáját (özvegységet, válást) köve-
tően egy fiatal nőbe szeret bele. Karin csak annyi-
ra és csak addig viszonozza a viharzó testi és lelki
érzeményeket, amennyire és ameddig ezt jól fel-
fogott önérdeké diktálja. Aztán lelép a balfenéken
(a saját férjével), Petrának a szeszt, az őrjöngést,
végül a megjuhászodást hagyva.

A takarékosan épített egyfelvonásos végére a
kőszikla keménységű Petra - akire egy kiseb-
becske divatcég épül - az elszökött szerelemmel
együtt levetkőzi önző pragmatizmusának, célori-
entált akarnokságának rideg páncélját, és-alkal-
masint nem szólamszerűen - meghirdeti a nem
önös élet távlatát. Legalábbis a miskolci Csarnok

TARJÁN TAMÁS

MI LESZ VELÜNK, RAINER WERNER?
FASSBINDER: PETRA VON KANT


