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Haránt oszlopsor zárja le hátul a színpadot,
középen sír fedőlapja. Idáig oldalog a
király, éppen csak annyira megvilágítva,
hogy lássék: meztelen. Vezekel általa
megöletett egykori barátja és legfőbb
ellensége haláláért. Kulka János
megjelenítésé-
ben az uralkodót még a hideg is bántja, nem is
szólva a barátok korbácsáról. A továbbiakban is
felfokozott testi-lelki érzékenység jellemzi,
feminin
szeszély irányítja mint férfit és mint politikust.
Gátlástalanul nem szereti anyját, feleségét és
gyermekeit, s több mint baráti érzéseket mutat
ifjúkori kicsapongásainak társa, Becket Tamás
iránt. Szeszélyből emeli kancellárrá, majd
érsek-

ké az elnyomott, leigázott népből származó ,.kis
szászt", mert hogy a politika, az egyeduralom, a
hatalom koncentrációja, az egyház erejének
megtörése is csak szeszély, szenvedély, kaland.
Az uralkodás csak eszköz, lehetőség számára
érzései, indulatai maradéktalan kiéléséhez.

Becket pálfordulása - az, hogy érsekként
megszűnik tovább szolgálni őt, akiért korábban a
legkedvesebbjét is képes volt föláldozni - meg-
oldhatatlan dilemma elé állítja a királyt. Egyik
szenvedélye korlátozza a másikat. Egy megcsalt

Kulka János (Henrik), Fábián Anita (Gwendo-
line) és Andorai Péter (Becket) (Simara-fotó)

szerető gyűlöletével ront egykori barátjára, gyű-
lölet és szeretet egymást erősítve tombol egy-
szerre lelkében. S a belső küzdelem áldozata
természetesen nem lehet más, csakis e kettős
szenvedély tárgya, Becket maga. Kulka precí-
zen kihasználja a szöveg minden lehetőségét,
minden helyzetben megcsillogtatja színészi tu-
dását, s roppant színes egyéniséget állít szín-
padra.

Nagyjából ennyiről szól Anouilh darabjának
pécsi előadása. Egyéb hangja, gondolata, érzése
ugyanis nemigen szólal meg. Becket rejtélyes
alakját Andorai Péternek sem sikerül
megfejtenie. Nem cinizmusból szolgálja ki a
király legnemtelenebb vágyait is, de nem is
holmi Brutusként, igazi lényét, céljait rejtegetve
készül a küldetésre. Nem tudni, miért dönt Isten
szolgálata, az egyház érdekeinek védelmezése
mellett akkor, amikor a királytól erre, ha
felhatalmazást nem is, de lehetőséget kap.
Megbízatása ugyan-is éppen az ellenkezőjére
szólna: a király jobbkeze kellene hogy legyen az
egyházi függetlenség maradékainak a
felszámolásában, a hatalom
összpontosításában.

ZAPPE LÁSZLÓ

A LEGNAGYOBB CÍMLET
JEAN ANOUILH: BECKET
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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.
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KÖLTŐK SZÍNHÁZA
GARCIA LORCA ÉS BLOK EGYFELVONÁSOSAI


