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Bár nem szívesen foglalkoznék a többnyire arctalan
epizodistákkal, szereposztási tévedésként kell említe-
nem Becket Tamás Sancho Panzájának szerepében
Rancsó Dezsô A kis barátját; ez a testes, vidám, prob-
lémátlan férfiú legföljebb Mihályi Gyôzô Becketjében
idézheti fel a maga ifjonti, forrófejû, aszketikus, anar-
chista énjének hasonmását.   

Székely László praktikus-jelentéktelen, túl sok szö-
szölést igénylô színpadi elemei közül kitûnik a pápa-
jelenet szellemes megoldása; ez a súlyosan-játékosan
intellektuális dialógus, Fillár Istvánnak (A pápa) és
Pathó Istvánnak (A bíboros) köszönhetôen, színészi-
leg is kontúros.          

Királynak és szentnek La Ferté-Bernard síkságán le-
zajló keserû, költôiséget sem nélkülözô búcsúja pedig
ma is a XX. századi dráma egyik leghatásosabb nagy-
jelenete, amelyben a két színész úgyszintén képessé-
gei legjavát nyújtja. Ez is megerôsít bizodalmunkban,
hogy látunk még ennél jobb Becketeket is, bár hogy
meddig, nem tudható.
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Északi fényben,
szárnyaszegetten
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vadkacsa mûfaji megjelölése tragikomédia, sok
elôadás azonban gyakran a szerzôi szándéknak

csupán az elsô felét teljesíti, megspékeli viszont a ka-
rakterek és sorsok feletti sajnálkozással, esetleg némi
unalmas melankóliával. A békéscsabai Jókai Szín -
házban Ibsen színmûvét norvég rendezô – mert cipôt
a cipôboltból, áll a mûsorfüzetbeli indoklásban – állí-
totta színpadra. Az autentikus értelmezést ez annyi-
ban segíti, hogy a Gregers nevet s-sel ejtik, a Hjal mar
elején pedig alig hallható a h. Bár Anne Helgesen
p.h.d. (sic!) megvilágításában a viszonyok bölcsész
módra pontosan vannak elemezve, a színpadi helyze-
tek dinamikája azonban néhány buta effekt, illetve
neki csupán részben felróható (operett)karakteres ala-
kítás miatt a dráma ellenében dolgozik.

Pedig rátaláltak a tökéletes, üde tisztaságú Hedvigre.
A tizennégy éves lányt általában egyetemisták, frissen
végzett színésznôk játsszák. Kesjár Katinka éppen any-
nyi idôs, amennyinek a drámaíró megírta. A koravén
kamaszok bájos gyerekségével és mindent értô ko-

molyságával játszik – vagy ki tudja, talán nem is ját-
szik. Természetes tudatossággal viselkedik a színpa-
don. Mozdulatai átgondoltak, mégsem hatnak megcsi-
náltnak vagy hamisnak, amit és ahogyan mond, telje-
sen ôszintén hangzik. Nem lehet nem figyelni rá
akkor sem, ha csak a színpad mélyén, egy ablakon ke-
resztül látjuk piros kalapjában álldogálni. Az ô
Hedvige a romlottság fogalmát már tudja értelmezni,
tragédiája viszont mások hazugságából következik.
Hiába áldozza fel magát, halála nem oldhatja meg az
együttérzésre, sôt szánalomra sem méltó felnôttek
problémáit. Zavaró viszont, hogy látjuk öngyilkossága
elôtti zavartalan téblábolását a padláson, valamint a ra-
vasz meghúzását. Igaz, háttal ül a nézôtérnek, és a
dörrenés sem hallatszik, de az illúziórombolás miatt
nem tetôzik a tragikus feszültség. Ugyanez mondható
a naiv, szájbarágós, az elôadás stílusegységébe nem il-
leszkedô (báb)galambröptetésrôl, továbbá a többi állat
elbábozásáról, különös tekintettel a lenyúzott nyuszi
fröccsöntött formában történô meg-/felmutatására.
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Az élethazugság-játéknak nincsenek fôszereplôi,
mindannyian egyformán kisszerûek.

A naivan ostoba, gyenge akarata ellenére nagyszájú,
nem kifejezetten iskolázott Ekdalra nem illik a frakk,
házipapucsban, saját légvárát építgetve, lustálkodva jó-
val otthonosabban érzi magát, mint Werléék házában.
Bartus Gyula végig úgy viselkedik, mintha a fényké-
pészt nem fantazmagóriái, hanem az alkohol tartaná
rabságban, és erre a Rellinggel és Molvikkal töltött gör-
be éjszaka csak rátesz. Játékával bohózatok szerelmi
háromszögévé egyszerûsödik a történet, amelyben az
ifjabb Ekdal a nevetségessé váló, átvágott balek szere-
pét játssza. Egyetlen pillanatra, Hedvig holtteste láttán
józanodik ki, hogy aztán visszazuhanjon illuminált
apátiájába. Gregers Werle tanításai hiábavalónak bizo-
nyultak, tragédiába fulladtak, ám ezt ô maga sem látja
be. Ördögi helyett konok monomániás, aki való-
színûleg már az iskolában az egyébként is irányítható,
befolyásolható Hjalmar fölé kerekedett. Szép megol-
dás, ahogyan a nagykereskedô dolgozószobájában
Tege Antal az ülô Bartus fölé állva érzékelteti Gregers

nem múló autoritását. Szó nincs tehát rajongó bálvá-
nyozásról, jobbára egy gyenge, jelentéktelen személyi-
ség önerôsítô, pitiánerségét fontoskodással ellensúlyo-
zó gyakorlatait látjuk. Kovács Edit Ginája praktikus
asszony. Megfeszül, hogy elôteremtse az anyagiakat,
ezért a háztartás és a munka tölti ki életét. Altru -
isztikusan, görcsös ragaszkodással ápolja férje ambí-
cióit, illetve próbál szeretetteli otthont teremteni
számára.

A Werléék estélyén megjelenô kövér, kopasz és rö-
vidlátó vendégek (Vajda Károly, Mészáros Tibor és
Ács Károly) felpöndörödô hátsójú frakkban végrehaj-
tott harsogó ripacsériájukkal, a legrosszabb részegkli-
sékkel, csípôtekergetésükkel olyanok, mintha egy
igénytelen zenés tinglitangliból rándultak volna át. Az
öreg Werle szerepében Oszter Sándor a robotszíné-
szet magasiskoláját mutatja be. Többnyire a rivaldába

áll szétvetett lábbal, megjelenését toppantással hang-
súlyozza, a semmibe réved, vagy intonációt, hangsú-
lyokat nem ismerve öblöget. Érces hangja üresen
kong, önmagával hitelesítené a figurát, amely éppen
ezáltal válik tökéletesen hiteltelenné. Dariday Róbert
bohókásan szenilis, öreg népszínmû-Ekdalt mutat.
Az említettekbôl leginkább az a tartás és elegancia hi-
ányzik, ami Komáromi Anett Sorbynéját jellemzi. Ez
az asszony elfogadott egy lehetôséget, megkötötte a
maga kompromisszumait, amelyeket becsülettel vállal
mindenki elôtt. És nem lennénk korrektek, ha megfe-
ledkeznénk Jancsik Ferenc finom alakításáról a gazdá-
it bölcs megvetéssel szemlélô Pettersen komornyik
szerepében, vagy említetlen hagynánk Csomós Lajost
a rezignált Relling doktorként. (Csak azt a rémes pa-
rókáját tudnánk feledni.)

A díszlet- és jelmeztervezô is messzirôl érkezett.
Howard Lloyd minuciózusan megtervezte Werléék
csillárjait, a dolgozószoba polcán a könyvek gerincét –
egy békéscsabai könyvkötô mester munkája –, a kan-
dalló fölé helyezett, fjordokat ábrázoló festményeket,

ám ez az akkurátusság ko-
rántsem teremt fullasztó
légkört; jóval fojtóbb Ek-
da l ék csupa ferde sík laká-
sának kongó üressége.

A sok melléfogás ellené-
re az elôadás mégis jó rit-
musú, a nézôi belsô óra
nyugodtan jár, sem az elsô
rész két óráját, sem a má-
sodik körülbelül nyolcvan
percét nem érezzük túlsá-
gosan hosszúnak. Az öncé-
lú és harsány magánszá-
mok határozottan elûzik az
unalmat, ám kacagást nem
váltanak ki. Közben nézi az

ember Kesjár Katinkát, és arra gondol, milyen kár,
hogy nincsenek a színpadon partnerei.
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