
BECI\:ET, VAGY ISTEN BECStJLETE
SZEGEDEN

A szépség ama ritka dol
gok egyike, amelyek míatt
az ember nem kételkedhet
Istenben.

(Anouilh)

Jean Anouílh, a kortárs trancia drá
ma egyik legjelentékenyebb és le~

többet vitatott képviselője.. Konokul ko
vetkezetes. minden demagóg természetű

evolucíonista és revolucionista eszme
rendszer számána asszímííálhatatlan elme.
Olyan író, aki feltétlenül. az ön~t~el

gő emberi hiúságnak tett Iegcsekélvebb
engedmény nélkül építi drámált a .h,:!
mán viszonylatok változtathatatlanságá
nak és determínaltságának elvére. Élet
műve kivételes tematikai váh.ozatossázá
ban e viláaszemléleti állandóság jól
követhetően ismétlődő motívurnokban
jelentkezik.

Miről szólmak ezek a darabok? Az
ernberek közöcti gazdasági. pozícíonálís
egyenlőtlenség örökletesséeeről, a külön
bözö szellemi kasztba tartozók komrnu
níkacíó-kéotelenségéröl. arról. _ hogy a.
törtértelemben fejlődésnek vélt mozaás
perszonális átstrukturálédás CSIU,pán, ,s
ezért az ember lehetőségeit nem a sza
mára való koolátok szétfeszítése, ha
nem az életszítuácíók kínálta ezerenek
fölismerése és adekvát eljátszása. hatá
rozza meg. Anouilh drámáiban két alap
vető hőstípus van: az egyik meglátja a
fejlődés- álarca mögött li pszichikai-tör
t0J.elmi rnozaatók 'állandóságát; a má-

-sik nem. Az utóbbiak. természetük sze
rint, egy üayű emberek. s ügyük moráüs
tartalma aJlapj,á1Il ugyancsak. két CSOIPOrt
ra oszthatók, Egyik részük a feltétlen
erkölcsl tisztának max-adást választja
létezése zsinórmértékéül. és abban a pil
lanatban. amint ezt veszélvezterve érzi.
nyomban ellenszegül. akár a mártírom
ságot is vállalja. Ilyenek drámáiban a
kivételesen szép és tiszta nőalakok, mínt
a Hermelin-ben Monirne, a Becket-ben
Gwendolíne. a címszereplő szolgálóia,
aloí um iránti szerelmét az önpusztítás
árán is mej1jŐrZlÍ; és ilyenek a. közös
ségük magasztos ügyeinek érzelmileg el
kötelezett férfiak, mlnt a szász nemzeti
kisebbsén boldosarlásáórt hősi halálra
szánt kis szerzetes. Az ellenkező oldalon
az egyéni érdekeik érvénvesítésén mun
kálkodó örök kollaboránsok á!IJnak a
Becket-ben például ct kiráív kegyeit le
SÓ. ostoba bárók.

A humán világrend szerkezetí ÖI"Ök
letességét, a történelmá-pszlchikaí moz-

gástörvénvexet, az emberi közősségek

struktúrára Ienyegét beláto drámai hő

so.enek ,~gyancsak két nagvobo csoport
ja van. Az elsebe aok tar.oznak, akik,a.
szellem szabadsága mel.le a cselekves
szaoacs.igát is ajándékul kapják (a' tör
ttillelml drámákban az uralkodók), a
másocn-oba azok, akik cselekvésükben,
azaz szabadságuk érvénvesitesében kor
látozottak(Becket Tamás) . ...E négyféle
hőstípus szinte minden Anouilh darab
ban megtal.álható. Ig-a2lán jó dráma azon
ban akkor szűletik, amikor - a tipo
lógiai sajátságok keveredése révén 
nem egykonfliktusú alaphelyzet adódik.

A Becket vagy lsten becsülete e több
rétegű művek között is a Iegsücerültebb.
Az előtérheil Becket Tamás es II. Hen
rik angol király kapcsolatának. a cím
szereolo hivatali emelkedésének. buká
sának majd szerrtté avatásának történe
te áUl. Becket, akit akiráiy barátságá
vad, szerétetével tüntet ki. mínd udva
roneként. mírid kancellárként egy s'a
játságos karriermodell szerinti pályát fut
be látszólag, egészen utolsó kinevezésé
ig, amikor váratían fordulat következik:
új hdvatalában. Anglia érsekeként szem
befordud a királtval, védelmezi ellené
ben "Istten becsületét", feladva az én
érvényesítés i~ényét is, a barátságot. is.
Ez az ellenszegülés azonban csak lát
szólag, aIineáris cselekménvl seínt alap
ján tűnhet váratlannak. Anourlh drámá
jáJbatn van ".1l{Yanis egy másik tartalmi
vonulat, arnelvnek során a MhŐ5 csele
kedeteit motíváló személyiségjegvek fo
kozatosan Mtrulkoznak föl. E folyamat
révén érti meg a néző-olvasó, hogy Be
cket és Henrik. barátsága, majd konfHk
tusa egyoldalú félreértésen alapszik. A
leíralv Becketet - a társadalmi hely
zetéból adódó előítélettel - olyan szász
(nernzetdségi kisebbségben élő) kollabo
ránsnak hiszi, akinek "együttműködé

sét", az érvénvesülés vágya mellett ér
zelrní. tényezők ösztönzik. Mindkét fel
tételeresében csalátkoznia kell, hiszen a
főhős a szellemi szabadok: kasztjába tar
tozik: a betölthető életszerepek között
nem ismer sem haszonelvű, sem etikai
érték-hierarchiát. mert nem hisz abban,
hoav bármelvtkük ds elősezíthetné a
.humán evolúcíót, Az emberi cselekvés
minőség:ét számára a fölvett szerenpel
való adekvatsáa határozza meg, a sze
repek kÖ2ötrbi választást pedig. éppen
ezért, kízárólaz esztétikai üavnek te
kinti. Amidőn tehát megöl párbajban
egy. a húl:\a becsületére törő TI()rID3inn
nemest. amikor aondoskodík uralkodó
ja kitűnő közérzetéről. amikor a papi
iogokért száJll harcba. vazv amikor szász
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lázadókat ment meg normann uralkodó
jának törvényétől; amellett, hogv II ja
vítás hitében cselekszik, pontosan játsz
sza el - s ez sem kis doloa - a
kínálkozó szerepeket: az oltalmazó, hű

szolgáét, a barátét, az agyafúrt kan
cellarét. az elhivatott érsekét. a nem
zetiségi eílriyomás ellen lázító patríótáét,
Létezése a 8zerepépítmény tökéletessége
folytán váll,ik autentíkussá, nem a szi
tuációkkal való azonosulás által. Lehet.
hogv Becket érzeírnileg kívül marad a
megélt helvzeteken: de nem csupán a
gesztusok szépsége, hanem a tartalma
is lelkesíti. Ezért Isten becsületének
megvédelmezése a ki'rálvii hatalommal
szemben sem az énazonossáa hirtelen
elnverése (amint némely értelmező vé
Ií), hanern a SOI'S szeszélve fOllytán reá
osztott utolsó életszeren hiteles megfor
málésa, a homo aestheticus ériazonossá
~ak és szerepkompetenciáfának kénv
szemen végső. ámde maradéktalanul be
tellesült pill~,an.ata.

Becket tragédiája kétfelől motlvált, Az
egyik tényező az, hogy hiúságában sér
ti meg a k~rnIyt; részint ment nem
tudta viszonozni a szeretetét, részint,
mert olyan személyiségvonást árul el,
aminővel Henrik nem vetekedhet, az
érzelmi kívülálíás szülte magány ele
~ndájával: .:mea kell tanulnom eoue
dül lenni" - ismétli mániákusan, de ez
sohasem síkerülhet neki. Henrik ugyan
is - és ez Becket- tragédiájának másik
otka - nem autentikus lény. A dráma
ban nem ő képviseli a világ rendjét
belátá és a cselekvés szabadságávag ils
megajándékozott uralkodó-rnűvészt.Hen
rik ailakjlában az anouilh-í hőstapológda

keveredése fd~elhető meg: a kí.rálv a
cselekv'és' korlétlan szabads,ágával ren
delkező egy iiuuűek közé tartozik. akik
szeméíves érzelmeiknek vetik aJá a ha
talom .gya:korláJ.tát. Így sodródhat Be
cket egyire magasabb hivatalok felé, s
Í-!ty válhat merénvlet áldozatává. hogy
cselekedete mozgatóíj nem lényegük sze
mnt íi1Jéloik meg. Ezért a Becket nem mo
rális eszmények ügvében elbukó hős

tragédiája, hanem a szellemi nagyság
~al szembené értetlenségé; SOI1Sa nem a
deterrninációból kiszakadni képes kivé
teles egvéndséget is az örökletes rend
nek alávető determináció példája. Be
cket fölényét, magatartása esztétikumát
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azonbari sem 'i fizikai pusztulás, sem a
lénye jelentését átértelmező manúpuláció
nem gyönaíthetí.

Seregi Zoltán pontosan érti a darabot,
Rendezése a szegedi Nemzeti Színház
ban nem hamisít ja meg a szöveget, bár
a gondolati rétegek arányát megváltoz
tatja némiképp azáltal, hoav a háttér
eseményeket az alapkonfliktussal közel
egyeneangúvá teszi. Nagyobb hangsúlyt
kapnak a normann-szász nemzetiségi
ktrdés. illetve az angol-francia hódító
-meghódított viszony rnotívumaí. Seregi
as:-zociácíóí a szövegből erednek, a leg
kevésbé sem önkénvesek, de kífogásol
haták. annvtban, hogv néhol didaktiku
sak, Mintha\ nem bizna elégígé a rende
ző nézője képzettársító leleménvében,
túlhanasúlvozza olykor az egyébként
természetesen kínálkozó történelmi-tár
sadalrru párhuzamokat. A dambértelme
zés, a színoadtér és a jelmezek egysége
azonban megteremti a [elemre vona.tko
ZIáS és az időtlen érvényesség eredeti
aránvát, Fehér Miklós fémcsövekből ké
sz;mlt. stilizáló diszletelemei kÖ7JÖtt, Mi
aJlkOVSlZ!.1{V Erzsébet kivételesen i1)aZidag
invencióval alkotott jelmezeiben úgy
mozognak a színészek, hogy az akusz
tikai-ílátvánYli összélménvben fölismer
szik Anouilh impozáns, ultyaJlJaJ1cl«Jor ke
gyetlenül racionállis gondolati kon:str;Ik
cíóia, A színészí játékról sok dícséret
mégsem mondható. Nagy Zoltánt. e.gy~

dül testalkati adottságai predesztinal]ák
Becket 11amás srrerepének megformálá
sára. Maróti Gábor sem II. Henrik in
fantHittását. sem a kedélvváltását kö
vető félelmetességét nem tudja igazán
kifejezni. Kovács Lajos a francia kir'ály
szereoében azonban tökéletes alakítast
nyújt: egyforma tudással játszik a böl
csesség, az irónia, a gúny haneszerén.

A most végző főiskolai hallgató Se
regii Zoltán szegedi vizsg;arendezése nyo
mán sikeres előadás született, amely
uavanakkor tükrözi a vizsgaelőadások

Mta,1.ános problémái t . is: az idegen tár
sulathoz kerülő rendező nem ismeri a
színészek adottságait, nem t,udja eldön
teru, képesek-e egy remekmű interpre
tálására, EgyesztendőnYi közös munka
után nem biztos, hogy ugyanitt vállal
köznék a Becket megrendezésére.

B. T.


