
a
s
C
E
s
t
k
s
l
h
l
k
j
e
d
h
a
m
f
h
h
a
s
k
é
t
h
v
f
b
á
s

m
s
m
v
m
J
é
d
r
m
S
s
é
t
h
u
É
g
j
n
p
K
m
k
n

m
k

• KRITIKAI TÜKÖR •

harmadik olyan ifjú rendező tűnik fel a magyar
zínház egén - a Szentivánéji álmot színre vivő
sányi János s a Csongort megjelenítő Novák
szter után -, akinek valami eszébe jut egy
zíndarabról. Simonnak főként a népmesei gro-
eszk szcenikai megformálása gyújtotta föl a
épzeletét: nemcsak azt találta ki, hogy az élő
zereplők mellett a bábok dramaturgiailag hite-

es megjelenítői lehetnek a népmesei figuráknak,
anem azt is, hogy emberek és bábok együttese

étrehozhatja a játék groteszk vízióját. Mást se
ellett hát tennie, mint picit közelíteni a

átékosokat a bábokhoz és a bábokat az
mberekhez, majd mindkét csapatot erőteljes
ramaturgia szerint együtt mozgatni. Csulánó
áza népének apró porontyai úgy szaladgálnak
z asztal körül, s úgy iszkolnak egy kupacba,
intha nemis poétikus bábok, hanem egy

elgyorsított film eleven gyerkőcei volnának. A
osszú gólyalábakon sétáló rendőr előbb
atalmas gólyalábait hajtogatja be az
jtónyíláson, s csak utána magaslik fel a
zínpadon; a térden járó emberke szinte gurulva
özlekedik, akár egy szélsebes törpe: emberek
s bábok harmonikusan játszanak együtt. A já-

ék elején Csulánó elmondja három kívánságát a
alacskának, miszerint szeretne egész nap he-
erészni, s reggel, délben, este ágyikóba kapni a
inom falatokat. A színpadot határoló díszletfal-
ól ekkor ajtók nyílnak, s szembő l látjuk, amint
gyban fekszik egy nagy bajszú legény, a szom-
zéd cellában pedig Csulánó csíkos rabruhában.

Szerencsére a rendező nemcsak a bábok
ozgatásában, hanem a szereposztásban, a

zituációk kidolgozásában s a játék ritmusának
egteremtésében is remekelt: az összeszokott

ígszínházi társulat produkciója valódi csapat-
unka. Rudolf Péter Mátyás királya és Szarvas

ózsef Csulánója a mulatságosan csúfondáros
s játékos előadás legerőteljesebb figurái: Ru-
olf csodálkozó, kíváncsi tekintetű, habókos ki-
ályfijára leginkább a hozzá írt szerelmes levelek
egszólítása illik („Matyi, mért nem mosdol?"),
zarvas kópés Csulánójából pedig nem hiányzik
em az együgyűség naiv bája, sem a csavaros
szjárás rafinériája. Megszeppent, csámpás ló-

olvaj, de jó szakember és derék apa: szívesen
agyná örökül a „szakmát" csemetéire; míg saját
nokájaként, királyi sarjként dörzsölt vagány. lgó
va duzzogó Beatrix királynéja bájosan fensé-
es és kacagtatóan nyafka, Murányi Tünde Lolá-

a kalapdobozait pakolva rutinosnak tűnő barát-
ő, Kútvölgyi Erzsébet egykedvű vidámsággal
öfékelő pipás cigányasszonya, a főiskolás Kéri
itty lobogóan szenvedélyes és álmodozó
enyasszonya, Cserna Antal népmeseien ak-

urátus narrátora szuggesztív figurái a (külö-
ösen az első részben) jó tempójú játéknak.

A koreográfia Balogh Béla és Balogh Katesz
unkája: a Pesti Színház nézői gyönyörű egzoti-

us táncokat is láthatnak- de ez mára desszert.

Kárpáti Péter: Országa/ma (Pesti Színház)
Koreográfia: Balogh Béla és Balogh Katesz. Díszlet:
Galambos Péter. Jelmez: Kárpáti Enikő. Bábok: Szász
Zsolt. Szcenika: Kisztiáni István. Világítás: Móray Ernő.
Zene: Sebő Ferenc. Rendező: Simon Balázs f. h.

ódfelett bíznak a szövegben a Madách
Kamara színpadán. Nem alaptalanul.
Anouilh Becket-drámája remek mű, szel-
lemes, könnyed dialógusokkal, bölcs ci-
nizmussal, kellemes eleganciával, fájdal-
mas szarkazmussal és mérhetetlen

iróniával, ám ez nem az abszurd iróniája, amely
csak véresen komoly előadásban hatásos; ez
csupa-csupa önreflexió. (Az „ön" itt persze mi
vagyunk, a mindenkori társadalom, országra,
nemzetiségre való tekintet nélkül, amely Anouilh
drámája által próbál eltöprengeni politika és etika
viszonyáról, a jogrend mibenlétéről vagy éppen
állam és egy-ház kapcsolatáról a hatalmi és
tulajdonviszonyok fényében.) Nyugodtan lehet
tehát bízni eb-ben a szövegben, ám annyira
azért mégsem, amennyire Kolos István
rendező tette, amikor csaknem korrekten - mert
azért némi (nem fölösleges) dramaturgiai
beavatkozással -, szín-pompás
képeskönyvként állította színpadra a művet.
Hogy az beszéljen önmagáért. Beszél is
persze, de csak úgy, nagy általánosságban.
Ahogy azoknak a problémái szoktak ránk hatni,
akiket nem ismerünk, semmi közünk hozzájuk,
de érveiket, igazságaikat azért tudjuk értékelni,
csak éppen nem vagyunk érintettek az ügyük-
ben. II. Henrik és Becket Tamás hatalmi harcnak,
politikai játszmának és személyes konfliktusnak
is izgalmas kapcsolata, barátsága, majd szakítá-
sa úgy általában rendkívül érdekes kérdéseket
vet fel, csakhogy a dolgok úgy általában ritkán át-
élhetőek akár a színész, akár a néző számára.
Az Anouilh által az ötvenes évek végi Franciaor-
szágban megidézett XII. századi történelmi sze-
replőknek konkrétan 1995 Magyarországán kell
érvényesen megjelenniük és megszólalniuk ah-
hoz, hogy a közönség ne pusztán jól csengő
mondatokra figyeljen föl a kívülálló szemlélődés
közepette - ilyenfélékre például: „haszontalan
folytatni az olyan vitát, amelyben egyik fél sem
hallgatja meg a másikat" -, de „cinkosává" vál-
jon a színháziaknak, részesévé a színpadon te-
remtett világnak.

Szereplők: Cserna Antal, Gesztesi Károly, Szar-
vas József, Rudolf Péter, Kútvölgyi Erzsébet, Ké-
ri Kitty f.h., lgó Éva, Murányi Tünde, Király Attila,
Sipos András, valamint Pályi János, Bartha An-
tal, Bodnár Zoltán, Csák Zsolt bábművészek.

Nem az a baj, hogy Szakács Györgyi kultúr-
históriailag is pompás ruhái messzire röpítenek
az időben - teremhetne a néző is ott, ahol a
szín-padiak akarják, ha magukkal viszik, ha
„beveszik" a játékba. Aminthogy a két
főszereplő, Mácsai Pál és Hirtling István, Becket,
illetve II. Henrik megformálóinak színészi
tálentuma is alkalmas-nak ígérkezik arra, hogy
kortársként szólaljanak meg, s hogy
megszólítsanak bennünket, királyi, főúri,
egyházfejedelmi díszben akár. A megszó-
lalással nincs is baj, a megszólítással annál in-
kább. Mert úgy általában valóban kortársi meg-
szólalás az övék, amennyiben semmi - vagy
legalábbis kevés - öblögetés (Hirtlingnél azért
akad, s nehezen eldönthető, hogy ez Henrik ön-
reflektált kívülállásának vagy a színész kívülállá-
sának megnyilvánulása-e), semmi deklamálás
vagy ilyesmi. Mácsai Becketje úgy általában
megnyerően okos, szellemes, kellően cinikus,
érzékeny és rejtélyes, s mindenekfelett szaksze-
rű - szerepe szerinti politikusként és színész-
ként egyaránt-, Hirtling Henrikje pedig szeszé-
lyes, szertelen, de elég bölcs ahhoz, hogy tudja,
mit ér környezete, s mit Becket. (A már említett
kis dramaturgiai beavatkozás következtében ki-
csit gonoszabb, minta darab szerint: még a Bec-
kettől éppen elragadott Gwendoline jelenlétében
hozatja be a csere másik tárgyát képező szász
lányt, jóízűt srófolva Gwendoline fájdalmán, s
rontva Becket helyzetén, akiről csak mi tudjuk, mi
volta valódi célja a szász lány ajándékul kérésé-
vel.) Úgy általában eljátszatik kapcsolatuk is a
maga összes talányával, csak éppen konkrétan
maradnak e talányok megfejtetlenek, mert az ef-
félék is csak egy-egy értelmezési kísérlet által
fejthetők meg. Márpedig ha túl sokáig kukkol be-
le egy kívülálló olyan helyzetbe, amely számára
nehezen (vagy túlságosan is könnyen) átlátható,
előbb-utóbb elunja magát, és a leskelődés ér-
dektelenné válik.

Nem vonom kétségbe, hogy a próbafolyamat
során Becket és Henrik kapcsolatának lehetsé-
ges motivációi mérlegeltettek, ám az ered-
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mény nem jön le a színpadról, nem jön át a rival-
dán - ahogy mondani szokták. Kuriózum marad,
érdekesség, nem több; nem pusztító szenvedély,
amely Becket megöletéséhez vezet, s amelynek
hátterében különféle, e súlyos morális
problémákkal terhelt viszonnyal szorosan
összefüggő és nem kevésbé tanulságos politikai
játszmák zajlanak. De ahogy nem érezni a színé-
szi megszólalások, gesztusok egymásrautaltsá-
gát, egymásba kapaszkodását, a helyzetek „kö-
zös" megoldását a főszerepek esetében, az álta-
lánosság - s ekként az érdektelenség - szférá-
jában maradnak az emberi-politikai környezetet
alkotó többi figura megnyilatkozásai is. Végszó-ra
váró és végszavazó kis szerepek a kis-szerepek,
holott a dráma hordozta világkép szempontjából
éppúgy meghatározóaknak kel-lene lenniük, mint
Henrik és Becket kapcsolatát tekintve. A királlyal
korábban szembenálló s éppen Becket eszének,
érveinek, politikusi rafinériájának segítségével
időlegesen megadásra kényszerített egyházi
hatalmasok pálfordulása, szövetkezése Henrikkel
az érsekként ellenérdekeltté lett Beckettel
szemben egyszerűen nincs eljátszva. Ki-ki
elmennydörgi-elsziszegi a maga szövegét, de
hogy ezenközben (vagy ezt meg-előzően) belül
történne valami, arra semmi jel nem utal. Tóth
Enikő királynéjáról csak Henrik mondja - s egy
szerzői utasítás jelzi -, hogy számító, s hogy
legalábbis nem érdektelenek számára a körülötte
zajló politikai játszmák - a színésznő sem ezt, sem
az asszony sértettségét, emberi megalázottságát
(vagy bármilyen más reagálását Henrik
sértéseire) nem érzékelteti, miként Papp Éva
anyakirálynéjának megformálásában sem
mutatkoznak belső tartalmak. Az általános
gondolati-érzelmi összerendezetlenség közepette
kellemes-szellemes kis betétszámokként
szólalnak meg a francia király (Koltai János) vagy
a pápa (Némethy Ferenc) jelenetei; Vikidál Gyula
pedig mintha csak az István, a király előadásából
tévedt volna ide a gondolkodástól óvakodó egyik
báró megjelenítésére, amolyan pamflet gyanánt.

A mű szerint lezajlana itt egy tragikus végű, a
szöveg minden iróniája ellenére is fájdalmasnak
mondható emberi dráma, valamint egy többme-
netes, meglehetős távolságtartással, szarkaz-
mussal ábrázolt politikai játszma, amelyben le-
gyen bár király, érsek vagy pápa, mindenki pon-
tokat gyűjt (miként a krikettben), s amely az el-
vek, az érdekek működését, az ideológiai meg-
győződés formálódását és morális következmé-
nyeit tekintve akár rólunk is szólhatna, a szemé-
lyes dráma révén nemcsak intellektuálisan, de
érzelmileg is átélhetően. Az előadás nem rólunk
szól. Vagy alig. Annyiban legfeljebb, amennyi-ben
az embereknek jobbára elegük van a politikai
érdekek szövevényének áttekinthetetlenségéből s
ezért magából a politikából is. Ebben

Mácsai Pál (Becket) és Hirtling István (Henrik)
(Koncz Zsuzsa felvétele)

az érzésében erősítheti meg legfeljebb nézőjét
ez a hiányosságai által rendkívül udvarias elő-
adás, kellemes perceket szerezve azoknak,
akiknek - nem igényelvén a világ értését - ép-
pen efféle megerősítésre van szükségük.

Jean Anouilh: Becket vagy Isten becsülete (Madách
Kamara)
Fordította: Szenczei László. Díszlet: Horesnyi Balázs.
Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Kemény Gábor. Ren-
dező: Kolos István.
Szereplők: Hirtling István, Mácsai Pál, Tóth Enikő,
Papp Éva, Bodor Tibor, Horesnyi László, Juhász
Jácint, Koltai János, Galbenisz Tomasz, Némethy
Ferenc, Nagy Zoltán, Lesznek Tibor, Vikidál Gyula,
Kéry Gyula, Kis Endre, Major Melinda f. h., Pozsonyi
Takács László. valamint a GNM Színitanoda
növendékei.


