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A királyi pár

Törőcsik Mari és Garas Dezső
Goldman játékában

Anglia királyra vár. Nem mintha királya
már nem élne, ám több mint három évti-
zed a trónon oly nagy idő, hogy az ország
népe - s tán még inkább a potenciális
trónörökösök - kimondva s kimondatlanul
is arra figyel, ki lesz majd az új király.
Különösen azért, mert a királynak - a leg-
nagyobbak közül valónak - három fia is
van. S kettő közülük nyíltan, a harmadik,
az örökké sértett, háttérbe szorított böl-
csességgel keverve kártyáit és mérgező
nyilait a trónra les.

Anglia királyra vár, pedig királya - be-
töltve ugyan ötvenedik évét - szellemi és
fizikai erejének teljében áll az ország élén.
Henrik király. Kora leghatalmasabb ural-
kodója, többországnyi terület birtokosa,
csaták győztese, asszonyszívek tiprója,
szenvedélyes király és szenvedélyes férfi.

Anglia tán királynéra is vár, hisz első
asszonyát, az egykor trubadúrok meg-
énekelte világszép Eleonórát férje egy
évtizede várbörtönben őrzi, s csak a val-
lási ünnepekre ülteti maga mellé a trón-
ra. Lássa az ország: van még királynéja. S
hogy mi az oka a fogságnak? Nem a szen-
vedélyes szerelem, az asszonyféltés, so k-
kal inkább a félelem az intrikáktól, az
összeesküvésektől, a pártütésektől.

Ebbe a történelmi igazságokat is
muatató áltörténelmi szituációba helyezi
történetét, fejtetőre állított históriai
játékát James Goldman, hogy
paradoxonjában nagy igyekezettel a
huszadik századra mutasson, korunk
hatalmi harcaira utaljon, s a hatvanas
évek drámai divatja szerint nevetségessé
tegye, ami magasztos-ként él az emberi
tudathan, fölemelje a nevetségest, sárba
rántsa-tapossa a nagyságokat. S eközben
olyan hálás, színészi bravúrokra alkalmat
adó szerepeket teremt, amelyeket a
legjelesebbek is örömmel vállalnak,
tekintenek magukénak.

A József Attila Színház előadásában a
királyi párt Törőcsik Mari és Garas Dezső
formázza elegáns szellemességgel,
fölénnyel és bájjal, szikrázó iróniával, gro-
teszk humorral és inkább csak sejtetett,
halvány emberi szomorúsággal. Színészi
tökéletességgel.

A kitárulkozó, egyszerűségében pom-
pás szín hátában a király áll. Ahogy előre-
lép, arca gondterhelt. Rosszat sejt? Gon-

dolkodik? Új tervet eszel ki? Karácsony
van, az ünnepre készül a palota. Henrik
türelmetlen, mint aki harcra készül. Ez-
úttal nem a csatatéren, csupán a családi
harcmezőn.

Garas Dezső Henrikje kemény és el-
szánt, amint szenvedélyesen magyarázza
Annának: tudnia kell, ki követi majd a
trónon, kié lesz az egységes Anglia, amit
teremtett, hisz évezrede nem volt király
kezében akkora hatalom, mint az övé-
ben. De a Garas formázta Henrik gyön-
géd is tud lenni, amint a lány hajfürtjeit
igazgatja. S mintha már valami furcsa,
megfoghatatlan cselt is érezhetnénk sza-
vai mögött, ahogy fiáról, Jánosról beszél, a
Jánosra ruházandó hatalomról. Vajh'
miért van olyan nagy szüksége épp erre a
Fára, valóban benne látja hatalma kitel-
jesítőjét, vagy csupán Anna szerelméért
és vagyonáért akarja őt utódjául?

Henrik játszik. S mintha maga sem
hinné, amit mond: „Mélységesen szeret-
jük egymást." Henrik harcot sejt. Ismeri
fiait és feleségét, ahogy sorolja érzelmei-
ket, súlyos gondolataikat: áruló, vért kí-
vánó. Garas Dezső megfogalmazásában
pontosan az az ember áll előttünk, aki
tudja-sejti, hiába a hatalma országa és
népe fölött, családjával aligha bír. Itt min-
denki számító, mindenki a trónra vágyik.
De Garas-Henrik azt is tisztán érzékelteti,
lehet, hogy körötte mindenki sün-dörög,
mindenki cselt eszel, hazudozik: azért ő
maga a legnagyobb mókamester, ő
pörgeti az ujja körül az eseményeket.
Hisz tudja ő pontosan: „az egyik oko-
sabb, a másik kegyetlenebb, a harmadik
kíméletlenebb, a negyedik becstelenebb".
De valamennyi tulajdonságot csakis ő
maga egyesíti. S Garas Dezső a legiga-
zibb gazembert játssza el mind között
magával ragadó bájjal és természetesség-
gel. Garas annyi komikus szeretetremél-
tósággal kiáltja világgá Henrikje gazem-
berségét, hogy abban egyszerre van benne
igazság és hamisság, a királyi nagyság és
az emberi gyarlóság minden szenvedélye.
Egyszerre komikus és keserű, amint a
családi háborúba indítja hősét.

A fogadóteremben a három herceg
unott, fortyogó várakozással az oszlopo-
kat fagyönggyel díszíti. Minden mozdu-
latukban, odavetett szavukban, egymást
tüzelő és gúnyoló mondatukban várako-
zás feszül, miközben fenségesen bevonul
a terembe Aquitániai Eleonóra, Henrik
hitvese. Törőcsik Mari díszes kosz-
tümjében, amelyet előkelően visel, te-
kintélyt parancsoló királynői jelenség.
Aztán ahogy fecseg-cseveg, egyszerre

királyi fenség és köznapi asszony. Egyik
pillanatban a trónról beszél, hogy aztán
hirtelen váltással a tükröt, a tapintatlan
ezüstöt utasítsa el. S csak akkor vált han-
got, amikor hirtelen, szinte rajtaütéssze-
rűen belép Henrik. Törőcsik Eleonórája
gúnyos lesz és máris kegyetlenül csipke-
lődő, bár nem nélkülözi egy pillanatra
sem az öniróniát. Kezet csókol Henrik-
nek, de ebben a térdhajtásban nincs
semmi alázat, annál több a gúnyos játék,
mintha azt mondaná: íme, itt van, ha ezt
kívánod, hát tessék, megkapod, de jót
aligha várhatsz tőle.

Kezdetét veheti a játék, a komédia.
Henrik első bábja, Fülöp király érkezik, a
francia trón birtokosa. Indul a szópárbaj,
amelynek tétje Anna és Richárd házas-
sága, vagy Vexin tartománya. Már-már
komolynak tűnik a vita, és Fülöp távozó-
ban van, amikor Henrik végre ránevet:
jobban csinálod, mint vártam. S ráfelel a
gyors válasz: féltem, hogy nem veszed
észre. Garas Dezső ezzel az odavetett
mondattal képes elhelyezni-érzékeltetni
az általános cselszövés dramaturgiáját,
Henrik magatartásának lényegét: minden-
kit kijátszani mindenki ellen a maga ér-
dekében, a maga akarata, mondhatnók,
játékos szenvedélye szerint.

S amikor a királyi pár végre magára
marad, amikor nincsenek körülöttük fiaik,
sem Anna, már nincs kinek játszani, csak
egymásnak, akkor kezdődik az igazi ko-
média. Mert játék, komédia itt minden,
egymást gyilkolás az egész élet. Ezt hite-
lesen-tisztán érezteti Törőcsik Mari és
Garas Dezső megjelenése első pillanatá-
tól, színpadi létezése első gesztusától,
arc-rezdülésétől. Magukra maradásuk
perceiben azonban mintha őszinték
lenné-nek, emberiek, emberségesek
egymás-hoz. Ahogy díszíteni kezdik a
termet, ahogy méricskélik egymást,
ahogy keresik a beszélgetés föllelhető
fonalát, ahogy bókolnak egymásnak.
Aztán szinte meg-törve a csöndes
áhítatot Henrikből kitör a fontolgatott
szó: „Soha nem engedlek szabadon. Túl
sok háborút vezettél ellenem." Eleonóra
pedig gonoszkodva, mosollyal felel: „Az
ördögbe is, legutoljára kis híján
legyőztelek." Törőcsik angyali
ártatlansággal odavágott mondatában, gu-
nyoros fricskájában ott búvik a király-né
igazi arca: a harcot mindig vállaló
asszonyé. Aztán karját a férfiéba fűzi,
még egy bók annak férfiasságáról, s aztán
újabb csavar, újabb szó a trónutódlásról.
Ezek azok a röpke váltások, szépség és
gonoszság apró játékai, amelyek végigkí-
sérik az egész történetet, király és király-



né magatartását, s amelyek kényes egyen-
súlyát oly bravúros érzékkel teremti meg
a színészpár. A játékosságnak ez az a
tüneménye, amely teljessé teszi színé-
szetüket.

Micsoda erő van ebben az asszonyban!
Törőcsik Mari ezt is pontosan megéli: az
emlékezést az egykor voltra. Az őszinte
önmagába nézést. Ahogy fölidézi, csön-
desen, szinte csak magának mesélve a
régi históriát. Hogyan találkozott Fran-
ciaország ünnepelt királynéja az ifjú An-
jou gróffal, Henrikkel, hogyan szegték
meg a parancsolatokat, hogyan vált el
férjétől, hogy Henrikkel összeházasod-
hasson, azzal a Henrikkel, aki három év
múltán már Anglia királya, miként szü-

lettek egymás után fiaik. Aztán ahogy csa-
lódottan maga elé mormogja, ha meddő
lett volna, talán boldogabb lenne, abban
újra ott búvik valami sajátos, fájdalmasan
groteszk fintor, amelytől már csak egy
lépés vezet addig a pillanatig, hogy a
királyné újra bevallja: játszik. Játszik a
maga kedvére és a fiúk kívánsága szerint.
De azért ahogy Richárd enyhül, látszólag
csillapodik a játék is. Vagy talán anya s fia
egymásra borulása is csak tréfa?

Jöhet az újabb összecsapás. Aquitá-
niáért Henrik szabadságot ígér asszonyá-
nak. Látszólag szerelmét is odadobná.
Annát Rihárdhoz adná feleségül. Veszé-
lyes játék. A jelenet pengeélen táncol.
Henrik mindent elveszíthet, ha Richárd

hajlandó oltár elé vezetni a lányt. Garas
úgy játssza el Henrik hanyagra álcázott
biztonságát, óvatosan figyelő, ugrásra
kész komédiáját, hogy érzékelteti: sze-
retne már ő is túl lenni ezen a ravasz, fe-
lemás mókán. Aztán amikor ismét győz-
tesnek tudja magát, mint akinek mázsás
kő hullott le a szívéről, sóhajtja: de jó
dolog királynak lenni.

Ez a játszma Henrik diadalával ér véget,
de Eleonóra még nem adta meg magát.
Újabb tervet igyekszik fiai segítségével
kieszelni, újabb próbára teszi magát. Ta-
lán a szabadság iránti vágy, talán csak a
megszokás, talán a megtiport asszonyi
büszkeség készteti erre. Hisz mi másért
nézné, hallgatná végig, ahogy férje, ha
kérésre is, de bókol, szerelmet vall Anná-
nak. Így van ez akkor is, ha Törőcsik Eleo-
nórája minden idegszálával érzi, érezni
akarja, tudja, ez is csak játék. Ám Henrik-
nek Garas Dezső megformálásában van
egy pillantása; tekintete összekapcsolódik
Annáéval, és megsejteti: Henrik hiába
volt kora nagy férfialakja, ismernie kellett
a magány fájdalmát. S ez Garas
Henrikjének teljessége.

Eleonóra nem néz tükörbe, nem kívánja
látni, mivégre az élet, mi lesz a nőből, ha
elszáll fölötte az idő. Mégis latolgatja, mi
történne, ha meglátná magát, egyáltalán:
mit látna, mi maradt egykori szépségéből.
Nehezen tud dönteni, fél és kíváncsi.
Milyen mérhetetlenül asszonyi

A királyi pár (Iklády László felvételei)

II. Henrik, Anglia királya: Garas Dezső Eleonóra, Henrik felesége: Törőcsik Mari



négyszemközt

a mohó vágy, a tudat alatti félelem a való-
ságtól, és milyen nagyszerű az önirónia!
Aztán ahogy végre elhatározza magát, s
nagy elszántsággal a tükör elé áll! Ahogy
háttal áll a közönségnek, egy vállmozdu-
lattal, fejének rándulásával is éreztetni
képes az elborzadást attól az asszonytól,
aki a tükörből visszatekint rá. Törőcsik
Mari nagy, megrendítő színészi pillanatai
közé tartozik a jelenet.

De hátravan még az igazi párharc. A
mondatok élesen csattannak: Törőcsik és
Garas tökéletes összehangoltságban,
félelmetes érzékkel emeli játékát a vihar-
zó sebességgel váltakozó lelkiállapotok
mélységeibe és magaslataiba. Féktele-nek
és elszántak, ördögiek, mégis, a szavak, a
tettek mélyén ott búvik az emlékezés, a
múlt halovánnyá fakult lírája. Kettejük
viadala egyszerre mutatja a családi-királyi
komédia minden iszonyatát, kaján
vigyorát, groteszk fintorát.

A heves összezördülés után Eleonóra
még egy kísérletet tesz: börtönbe zárt
fiaihoz siet, segíteni kívánja szökésüket.
De egy pillanat alatt rá kell döbbennie, ők
már nem hajlandók menekülni, inkább
gyilkosságra készek. Eleonóra azért nem
így gondolta. Vagy talán mégis? Törőcsik
eljátssza a tudatalattit is. Senki nem set-
heti, valójában mit is akart a fegyverekkel.

De Henrik érkezik, már nincs idő a
vitára, cselekedni kell, vagy elárulni az
igazságot. Garas Dezső Henrikként elő-
ször gúnyos lesz, aztán keserű. Kimerült-
ségét és összetörtségét palástolja, de még
van ereje az utolsó nagy, szomorú össze-
csapásra. Aztán elkíséri Eleonórát a bir-
kához, amellyel visszaküldi várbörtöné-
be. Törőcsik Mari Eleonórája fáradtan
visszaint: talán még lesz idő s erő újabb
viadalra, most nem sikerült - mondja
tekintete. Henrik ismét győzött. De Garas
utolsó mozdulata, amellyel fázósan
összehúzza magán köpönyegét, érzékel-
teti: sejti már, hogy a körötte tomboló
hatalmi vágy így vagy úgy diadalmas-
kodni fog.

James Goldman: Az oroszlán télen (József
Attila Színház)

Fordította: Prekop Gabriella. Díszlet: Kézdi

Lóránd m. v. Jelmez: Schaffer Judit. A rendező
munkatársa: Radnai Annamária. Rendezte:
Iglódi István.

Szereplők: Garas Dezső m. v., Törőcsik
Mari m. v., Andorai Péter, Szakácsi Sándor,
Józsa Imre, Ivancsics Ilona, Rátóti Zoltán.

NÁNAY ISTVÁN

Öröm nélküli színházak

Beszélgetés Fehér Miklóssal

Dohogásból született ez a beszélgetés.
Fehér Miklóst, az egyik legtöbbet foglal-
koztatott, ugyanakkor a Vígszínházhoz
tizenhét éve hűséges díszlettervezőt szí-
ven ütötte egy interjú néhány mondata,
emiatt kezdett zsörtölődni. De a szemé-
lyes sérelmek felemlegetését pillanatok
alatt a közérdekű problémák sorolása vál-
totta fel, s a beszélgetésben mindinkább a
színházi szakma közállapotának, köz-
érzetének gondjai rajzolódtak ki.
 Egyre többet foglalkoztat az összeg-

zés igénye, ami közel a hatvanhoz talán
érthető. Az elmúlt hetekben számos olyan
dolog történt velem, ami arra késztetett,
hogy sok mindent újragondoljak.

Nem titkolom, Békés Andrásnak a Film
Színház Muzsikában (X. 3.) megjelent
interjúja volt az, ami meglepett. Együtt
dolgoztunk a Traviáta felújításán, s úgy
tudtam, úgy észleltem, hogy az igen ne-
héz körülmények között, feszített tempó-
ban végzett munkám eredményes, sikeres
volt. Erre utalt az igazgató és a rendező
köszönete, elismerése is, de a közönség és
a kritika reagálása is. A rendező nemcsak
a munka gyorsaságát ismerte el, hanem
teljesen azonosult a díszletelképzeléssel,
és rangos munkának tartotta.

S akkor ezt olvasom Gách Marianne
interjújában:

,- És a Traviátát, a sok hatásos tükör-
rel, mennyire érzi magáénak?

 A Traviáta rendezésére mindössze
három hét jutott az Operában. Nincs mind-
untalan lehetőség arra, hogy az életmű-
vemet rendezzem. A Traviátát a közön-
ség szívesen fogadta, és ez számunkra
igen fontos, mert a mai gazdasági szűk
esztendőkben a bérlők mind nagyobb
tömegének kell örömöt szereznünk."

Nem értem, mi szükség van itt
védekezésre és ezzel közös munkánk és
eredményeink megtagadására. Es mindezt
olyan rendező teszi, akivel eddig
kiválóan dolgoztunk együtt, és akinek
rendezői tevékenységére elismeréssel
tekintek. Békés nyilatkozata nem esett
jól, de érzelmeimnél fontosabbnak tartom
azt, hogy ez a rövid megnyilatkozás is
kritikus helyzetről árulkodik.

 Milyen helyzetre gondol?

 Arra, amely jelenleg a színházi életet
jellemzi, s amelynek szimptómái, hogy
régi kapcsolatok bomlanak fel, és generá-
ciós ellentétek éleződnek, hogy egyre le-
hetetlenebb műszaki-technikai feltételek
közé kényszerülünk, hogy eluralkodik a
felületesség, a szakszerűtlenség.
 Ezek a szimptómák évek óta észlelhe-

tők. Úgy érzi, hogy az előzőekhez képest
most felerősödtek ezek a tendenciák, vagy
valami miatt a tervező másoknál jobban
érzékeli a változást?
 Mindkettő igaz. Az 1988-tól

érvényes gazdasági változások súlyos
helyzetbe hozzák a színházakat, és ennek
következményei később válnak majd
igazán érezhetővé. A színházi gépezeten
belül a tervező helyzete azért is egyre
nehezebb, mert a technikai feltételek
biztosítása mind több akadályba ütközik,
és a rendezők, akik elképzeléseiket valóra
akarják váltani, ezt nehezen látják be. Az
egyik legnyugodtabb és leghumánusabb
rendezővel, Szinetár Miklóssal dolgoztam
nemrég. Komoly vitáink voltak amiatt,
hogy nem tudtam vele elfogadtatni: nem
áll mögöttem olyan komoly műhely,
amely a naponta felmerülő új igényeket
teljesíteni tudná, és hogy szinte
barkácsmunkával kell mindent
megvalósítanunk.
 A Központi Műterem munkájára és

áraira már eddig is sokan panaszkodtak. A
helyzet még rosszabbra fordulhat?
 A közelmúltban megváltozott a Mű-

terem vezetősége. A régi helyükről elköl-
tözve egy egész gyár épül ki, amely a dísz-
letkészítés mellett egyéb színházi, illetve
színházi jellegű szakszolgáltatást is akar
nyújtani. Az új működésnek azonban
csupán a körvonalai látszódnak. Nagyon
fájdalmas számunkra, hogy éveken ke-
resztül hiába jeleztük: a Központi Mű-
terem súlyos gondokkal küzd, az illeté-
kesek nem léptek közbe időben, a jó szak-
emberek egymás után hagyták ott a vállala-
tot, az egész működés anarchiába, csődbe
torkollott. A Műterem új vezetősége most
megpróbálja részben a régi mesterek
visszahívásával, részben új szakemberek
toborzásával, illetve szakmunkásnevelés-
sel a műszaki színvonalat emelni.
 Tudjuk, a sok szempontból speciális

színházi munkákra nincs szervezett szak-
munkásképzés. Hogyan történne ez a Mű-
teremben?
 Pozsonyban létezik egy kitűnően fel-

szerelt, gyári méretű szcenikai műhely,
amelynek minden részlegében a „felnőtt"
munkások mellett dolgozik, tanul az után-
pótlás. Alighanem ennek mintájára igye-
keznek nálunk is a Műteremben meg-


