
belvárosi divatszalon rafinált profesz-
szionizmusával komponálták, s amellett
oly sugárzóan szép és fiatal, hogy tökkel-
ütött az a direktor, aki nem vele játszatja
el a világ drámairodalmát. Ha ő páholyt
nyitogat, akkora közönség elfelejt beülni a
nézőtérre, s ha Bátori, önmarcangolás
helyett, mindent feledve a lába elé borul s
örök szerelmet fogad neki, elengedjük a
dráma folytatását. Ruszt Józsefnek nem a
külsőségek: életkor, szépség, öltözködés,
voltak fontosak, hanem az az elementáris,
megszállott szenvedély, amelyből Ruszt
színpadán a vértanúkat gyúrják s amely
Ruttkai egyik legbecsesebb színészi
sajátossága. Rusztnak az volt a fontos,
hogy túl a cselekmény konkrét fordulatain,
Margitkát figyelje s Margitkával
azonosuljon mindenki, s ezt elérte.
Ruttkai, groteszk játékosságában, kis
fondorlataiban, felszíni őszintétlenségei-
ben s mély, alapvető őszinteségéhen, az a
metaforikus komédiás, aki keresztre feszül
ügyéért: a játékért, a színházért, az
emberségért. Alakítása a dráma legmé-
lyebb s legmaradandóbb magvát segíti
áttörni a néha ellenszegülő burkokon, s
közelebb visz Hubay Miklós drámaírói
lényének megismeréséhez, mint megany-
nyi, az író betűit látszólag jobban tisztelő
színpadi munka. Valószínű, hogy az idő
múlásával egyre inkább ez a metaforikus
elemeltség bizonyul a Hubay-tolmácsolás
járható útjának, s a színpad teljesíti majd
ki - legalábbis az eddigi oeuvre egy részét
tekintve egy önmagához nem mindig
következetes klasszicizáló író klasszikáját.

PÁLYI ANDRÁS

Körbe-körbe

Gombrowicz-bemutató Veszprémben

Lassan-lassan elérjük, hogy Witold
Gombrowicz-csal, a XX. századi lengyel
irodalom e rendhagyó alakjával kapcso-
latban is leírhatjuk: nem kell bemutatni a
magyar olvasónak. Az 1978/79-es évad-
ban - a lengyel dráma ünnepe alkalmából
- színre került az Operett és a z E sküvő,

tavaly napvilágot látott Ferdydurke című
regénye, időközben egy-két részlet
háromkötetes Naplójából folyóiratok
hasábjain, s hírek szerint könyvkiadók
műhelyében újabb Gombrowicz-kötetek
készülnek. Ehhez a sorhoz kapcsolódott a
veszprémi színház az Yvonne, Burgund

hercegnője színpadra vitelével. Az Yvonne

az író korai színműve, csaknem ötven
esztendő telt el megírása óta, s bár annak
idején megjelent a - mi Nyugatunkéhoz
hasonló orientációjú - Skamander című
irodalmi folyóiratban, akkor többnyire
csak furcsálkodást és értetlenséget aratott,
s hosszú időnek kellett eltelnie, míg
színpadra jutott - hogy aztán be-járja
Európa színházait. Az 1957-es var-sói
ősbemutatót követően Jorge Lavelli
rendezése a párizsi Odéonban, Alf
Sjöbergé Stockholmban, Ingmar
Bergmané Münchenben váltották ki a
legnagyobb visszhangot. Krzysztof
Wolicki, Gomb-

rowicz életművének egyik értő elemzője
pedig azt állítja, hogy az Yvonne „egyike
annak a két-három legjobb lengyel drá-
mának, amit e században írtak . . ."

Az író, aki 1904-ben született, a har-
mincas években egy kötet elbeszéléssel,
fentebb említett regényével és az Yvonne-

nal ugyancsak felkavarta a varsói irodalmi
szalonok világát, egy csapásra az új utakat
kereső, ironikus-groteszk áramlat
élvonalában emlegetik, Witkacy és Bruno
Schulz mellett. 1939 nyarán részt vett egy
tengeri hajótúrán, s a világháború
kitörésének híre Buenos Airesben érte;
soha nem tért vissza hazájába. Csak-nem
negyedszázadon át Argentínában élt, majd
hat esztendővel 1969-ben bekövetkezett
halála előtt visszatért Európába, a
franciaországi Vence-ban telepedett le.
Ekkor művei már több nyelven megje-
lentek, darabjait játsszák, Kozmosz című
regényéért nemzetközi irodalmi díjat kap.
Színművei ma is a lengyel színházak ál-
landó repertoárdarabjai, hatásának is-
merete nélkül nem érthető és nem értel-
mezhető a teljesség igényével az újabb
lengyel drámairodalom.

Shakespeare mint álarc

A színhely: egy képzeletbeli királyi udvar,
ahol az előírt ceremóniák vastörvénve
uralkodik, ám furcsa mód „jóságos",
„liberális", sőt kissé marcipánszerű világ,
mely inkább az író gyerekkorából ismerős,
felbomló nemesi miliőre hasonlít, s nem a
hajdani burgundiai királyi udvarra. Fülöp
herceg eljegyzi magát a savanyú, csúf,
kórosan néma, „lassú

Hubay Miklós: Római karnevál
Díszlet: Csikós Attila. Jelmez: Vágvölgyi

Ilona, Rendező: Ruszt József,
Szereplők: Ruttkai Éva, Benkő Gyula,

Szilágyi Tibor, Ruttkai Ottó.

Helyesbítés

Az 1983. júniusi számunk 42. és 43. oldalán
lévő képek aláírása sajnálatos módon felcse-
rélődött. A 42. oldali kép aláírása helyesen
a következő. Veronika Freimanova és
Oldrích Vizner A három megesett lány
című Menzel-komédiában,

Jelenet Gombrowicz drámájából (Darás Léna, Blaskó Balázs, Újhelyi Olga. Losonczy Ariel , Basa I s tv án
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vérű" Yvonne-nal, hogy ellene mondjon a
természetes undornak, amit a lány
gusztustalansága ébreszt benne. A királyi
pár, elkerülendő a botrányt, elnézi a
trónörökös hóbortját. Yvonne faragat-
lansága és passzivitása azonban lehetet-len
helyzetbe hozza az uralkodói famíliát. Az
udvar megkísérli „magáévá tenni" a herceg
kreálta mésalliance-t, hisz a hagyományos
mésalliance-szal szemben a ceremónia
vastörvénye is megengedi az elnézést;
ezúttal azonban valami egészen más
történik, s az udvar törekvése kudarcot
vall. Gombrowicz igazi leleménye annak
megmutatása, hogy Yvonne, aki már-már
maga a negatív létezés, minél inkább
„üres" és „semmilyen" az udvar szemében,
annál ingerlőbb: mindnyájan úgy érzik,
hogy saját ürességük és semmilyenségük
tükre ez a lány. Félelem és rettegés lesz
úrrá rajtuk. Maga a herceg sem érzi
biztonságban magát Yvonne-tól,
menekülne, s az egyik udvarhölgy
karjaiban keres védelmet, ám Yvonne
megszerette őt, „birtokba vet-te", nem
szabadulhat tőle, csak ha meg-öli. Az
elszabadult bestialitás, durvaság,
esztelenség és ostobaság katasztrófával
fenyeget, végül nincs más választásuk:
„felülről lefelé" megölik a lányt.

„Mickiewicz és Gombrowicz között
Shakespeare állandóan jelen van a lengyel
drámában, de egészen más felfogásban,
mint a francia és a német irodalomban. Az
a Shakespeare, aki lengyellé lett,
mindenekelőtt csúfolódik és gúnyolódik;
mindig a legbátrabb és leghevesebb
színházi produkciókban bukkan fel, és
mindig abban van jelen, ami a leg-jobb a
lengyel drámában" - írja Jan Kott,
hozzáfűzve, hogy Gombrowicz az
Yvonne-ban „a Ham l e t és a Macbeth

remek
paródiáját írta meg ... Gombrowicz
hőseiszámára Hamlet és Lady Macbeth
magatartása csupán sztereotípia, álarc,
amelyet a helyzet kényszerít rájuk. Ok -
Gombrowicz szavával - a forma. A hősök
úgy érzik, hogy ezeknek a kész formáknak
a csapdájába estek, mintha valaki álarcot
ragasztott volna az arcuk-ra, vagy inkább
az arcukat maszkká változtatta volna. A
hősök fellázadnak ezek ellen az arcok
ellen, és keresik a »forma tökéletlenségét«,
vagyis a nem készen kapottat, az eredetit,
az ösztönöst". Ebben az összefüggésben
mind-járt érthető Fülöp herceg érvelése a
királyi atyjával folytatott vitában: „S miért
csak szép lány tetszhet nekem? Egy csú-
nya nem tetszhet? Hol van ez megírva?
Hol van az a törvény, melynek lélektelen

eszközként kell alávetnem magam, s nem
szabad emberként?"

Ezzel a mondattal máris a Gombrowicz-
életmű problematikájának sűrűjében
vagyunk: „Úgy határozhatnám meg
magamat, mint ama lengyel nemest, aki az
egyetemes létben azzal találta meg a maga
létezése értelmét, hogy meglátta a forma
(tehát a kultúra) és az élet közt a
távolságot" -- olvassuk a N a p l ó b a n . A z
ember csak más emberekkel való kap-
csolatában, a közösségben valósul meg, s
az, ami az emberek között történik, nem
egyéb, mint a forma teremtése;
ugyanakkor a kialakult forma gúzsba köti
az embert, nem enged teret az ösztönnek.
K. A. Jeleński szerint a Gombrowicz-
életmű alapvető konfliktusa aközött
feszül, „ami arra tör az emberben, hogy
végül alakot, formát öltsön, és aközött,
ami ellenszegül a formának, nem akar
alakot felvenni". Ugyanakkor az író
formaelméletének nagyon is megvan a
maga társadalmi vetülete: „Gyermek-
korom óta jómódú polgári életem mes-
terkéltsége lidércnyomás volt számomra.
Soha nem hagyott el az irrealitás érzéke,
mindig két dolog »között« voltam és soha
nem »benne« valamiben" ( N ap l ó ) . Ám ez
a „között" felettébb ingatag egyensúly, a
patak vizén táncoló labdához hasonlít,
ezért is oly nehéz megragadni vagy
megnevezni. Voltaképp nincs is egyébről
szó, mint valamiféle gondolkodói-
kontemplatív attitűdről, ami inkább a
konfliktus tudatosítását jelenti, s nem
feloldását.

Nyilvánvaló, hogy a z Yvonne-ban áb-
rázolt konfliktust sem oldja meg, hogy a
királyi udvar kénytelen eltenni láb alól a
szerencsétlen lányt. Ellenkezőleg, inkább
kiélezi. A dráma nyitva marad: „csupán"

arra kíván rámutatni, hogy a forma és az
élet lényege között ellent-mondás feszül.
Az író egy interjúban megjegyzi, „hogy
,,Yvonne inkább a biológiából származik,
mintsem a szociológiából", de biológia
helyett talán pontosabb antropológiát
mondanunk: Gombrowiczot maga az
emberi jelenség érdekli. Ezért van
szüksége a Hamletre és a Macbeth-re.
Fülöp trónörökös az egyéni szabadság
eszméjét hozza a szín-padra, a
shakespeare-i cselekményszövés a formát.
De az Yvonne elleni méltóság-teljes
összeesküvés már egyértelműen
Shakespeare-paródia: azaz a forma a pa-
ródián át megmenthető, de a forma meg-
mentésén hajótörtést szenved az egyéni
szabadság eszméje.

A z Yvonne végső soron úgy is felfog-

ható, mint Fülöp álma. Ha nem szó sze-
rint, akkor filozófiai - és dramaturgiai! -
értelemben: az egyes figurák lépéseit
Fülöp töprengései motiválják. Yvonne
alig ejt ki egy-két szót az egész játék fo-
lyamán, tehát különösen fontos pillanat,
amikor először kinyitja a száját. „Körbe-
körbe" - ennyit mond. És Fülöp ebből
mindjárt megérti a „lassú vérű" lány
természetét: „Tényleg van itt valami kör.
Például: miért olyan lehangolt? Mert
nincs jókedve. És miért nincs jó-kedve?
Mert lehangolt." Ez a provokáció
lényege: Yvonne az alaktalanság olyan
szervességét jelenti, ami megkö-
zelíthetetlen a forma felől. A gombro-
wiczi antropológia a dráma magva ; az
előadás azon áll vagy bukik, hogy a
színház mit tud elmondani itt és most e
konfliktussal.

„Szociológiai" motiváció
Néhány esztendeje a három ismert Gomb-
rowicz-dráma mellett előkerült a hagya-
tékból még egy töredék is, mely a Törté-
nelem címet viseli. Minthogy a darab
műfaji megjelölése szerint operett, a ha-
gyaték kezelői - François Bondy és az író
özvegye -- sokáig azt hitték, hogy az
Operett korábbi változatával van dolguk.
De a Történelem önálló mű, mellyel az
Operett előtt vagy azzal párhuzamosan
foglalkozhatott az író; mindenesetre a két
darab sok rokonságot mutat. A Történelem
„önéletrajzi" drámának indul, a főhős
maga Gombrowicz, aki hazatér
Argentínából családja körébe. Witold is, a
család többi tagja is - apja, anyja, két
fivére, nővére - saját nevükön szerepel-nek
a játékban. Witold mezítláb jön, ahogy
apja birtokán a cselédek járnak, ne-
veletlenül és gorombán viselkedik, ami
ugyancsak megdöbbenti a büszke nemesi
családot. Witoldot semmiféle gúnyolódás
sem hozza ki a sodrából, végül is az
otthoniak rákényszerülnek, hogy levessék
cipőjüket. Ezzel megváltozik a visel-
kedésük: a cipő levetése a maszkok leve-
tését is jelenti. A „családi" operettből
„történelmi" dráma lesz, melynek fő-hőse
- az egyéni szabadság eszméjére hi-
vatkozva - meg akarja változtatni a XX.
század történelmét: mindent megtesz,
hogy megakadályozza a két világháborút.

Gombrowicz első és utolsó színpadi
műve közt - e vázlatos ismertetés alapján
is - a rokonság nyilvánvalónak tetszik, bár
a kései drámatöredék parodisztikus
hangsúlyai tagadhatatlanul drasz-
tikusabbak. Krystian Lupa, a Jelenia Góra-
i Norwid Színház rendezője, aki



Veszprémben vendégként színre vitte az
Yvonne-t, egy előzetes interjúban kijelen-
tette: „Az Yvonne értelmezésénél alap-
vetően fontosnak azt tartom, hogy a szerző
későbbi műveiből utaljunk vissza erre a
korai tragigroteszkjére." S ha ehhez
hozzávesszük, hogy a rendező szerint
Gombrowiczot „egész életében az a
probléma izgatta, hogy mi az, ami vissza-
tartja az embert, hogy elérje a teljes sza-
badságot", akkor kézenfekvőnek tetszik,
hogy Lupa a fent említett drámatöredékből
merített inspirációt az Yvonne ér-
telmezéséhez. Megerősíthette ebben
François Bondy fejtegetése is, aki a Gomb-
rowicz-színház leglényegesebb vonásának
a szertartás elleni lázadást tartja,
megállapítva, hogy „ez a színház vitatja a
kultúrának mindazon értékeit, amelyek-nek
maguknak is elismert fenségre van
szükségük". Az Yvonne veszprémi elő-adása
tehát nem a shakespeare-i paródiára helyezi
a hangsúlyt, inkább „ön-életrajzi" műnek
mutatja a darabot, Fülöp herceg azt a
hangot intonálja, ami a mezítlábas Witoldot
juttatja eszünkbe, aki fellázadt családja
ellen.

Mi következik ebből? Természetesen
szó sincs a darab radikális átértelmezésé-
ről, legfeljebb minimális dramaturgiai
módosításról. Lupának eszébe se jut, hogy
a kései drámatöredéket beleapplikálja az
előadott színműbe, csupán ihletet merít
abból, s felfedezi, hogy a töredékben
sokkal kontúrosabb a „szociológiai"
motíváció. Ezt a szempontot viszi bele az
Yvonne interpretációjába, aligha-nem azért,
mert magát a darabot túlságosan sterilnek
és absztraktnak érezte. Első benyomásra
igen szellemes hatást kelt a rendező ötlete,
aki elveti az író által jelzett különféle
helyszínek ábrázolását. Az egész
cselekmény egyazon játéktérben folyik, a
színpad mélyén hoszszú, erkélyszerű
folyosó, korláttal, innen széles lépcsősor
vezet le, az előtérben fotelek, székek,
kanapé, kétoldalt, szem-ben egymással két
ovális tükör. Némi átrendezésre csak a
finálé előtt van szükség, ekkor hatalmas
ebédlőasztalt hoz-nak be a „méltóságteljes
Iakoniához", melynek során tejfeles kárászt
tálalnak Yvonne elé, hogy az a halszálkától
meg-fulladjon. A hangszórókból
előszűrődő zene a harmincas évek varsói
kávéházai-nak hangulatát idézi, a ruhák is e
századbeliek, a királyi udvar viselkedése
sokkal inkább a talajtalanná lett lengyel
arisztokrata család miliőjét juttatja
eszünkbe, mintsem egy kitalált királyságét,
s a játék során felerősödnek az olyan,
Gomb-

rowicz által is javasolt anakronizmusok,
mint például a világosszürke öltönybe
bújt király fején az aranyozott korona. (Itt
ráadásul a lépcső alól kotorja elő a
kamarás a koronát.)

Krystian Lupa, aki a játékteret és a jel-
mezeket egyaránt maga tervezte, a szí-
nészi játékot, az egyes szituáciok kidol-
gozását is számtalan rendezői ötlettel gaz-
dagította. Az előadás kezdete előtt egy
kisfiú „tévedésből" kijön a függöny elé,
visszahúzzák; felgördül a függöny, a
szereplők az erkélvszerű folyosón és a
lépcsősor tetején állnak, a kisfiú harmin-
cas évekbeli állványos fényképezőgéppel
fotografálja őket. Ugyanez a gyerek a
második rész elején a herceg szadista
hajlamú barátja, Cirill térdén hasal, s a
férfi élvezettel veri a kisfiú fenekét, aki
jajgatva tiltakozik; majd a játék végén,
amikor a királyi család tagjai Yvonne
teteme körül térdre ereszkednek, a gyerek
újra bejön, és szertartásosan meg-érinti a
családtagok homlokát. Az első rész
végén, amikor a herceg elhatározza,

hogy „megszereti" menyasszonyát, karon
fogja és sétálni megy vele, néhány
másodperc múlva kitárul az ajtó, amelyen
távoztak, s éles fényben különös kép tárul
elénk. A herceg háttal kissé felhúzta magát
a magasba, lába agresszíven előre-lendül,
míg Yvonne vele szemben valósággal
összetöpörödik. Az a trontermi jelenet,
amikor a király már-már teljesen
megzavarodik, összevissza beszél, ag-
resszivitása elszabadul, és kiadja az uta-
sítást a „méltóságteljes lakoma" meg-
rendezésére, itt álomkép lesz, melynek
során a király mintegy megerőszakolja
Yvonne-t, miközben az egyik udvar-
hölgy félmeztelenül kering a színpad elő-
terében. (Az ötletet az adhatta, hogy a
király és a kamarás közt szó esik arról,
hogy fiatalságukban ugyanezen a kana-
pén megerőszakoltak egy Yvonne-hoz
hasonló szerencsétlen lányt, majd eltették
láb alól.) Az álomjelenet idejére el-sötétül
a szín, s a halvány világítás is bí-
borszínűbe vált; ez a fényjáték kíséri az
egész előadásban azokat a pillanatokat,

Yvonne (Újhelyi Olga) és Fülöp herceg (Benedek Gyula) a veszprémi előadásban



amikor a szenvedélyek és ösztönök el-
szabadulnak: így a második részben már
valóságos fényhullámzás kíséri a felajzott
királyi udvar életét.

A puszta leírásból is sejthető, hogy az
ötletek korántsem kapcsolódnak mindig
szervesen a drámai cselekményhez, leg-
több esetben erőltetett rendezői kom-
mentárnak tűnnek. Rosszabb a helyzet,
amikor a Gombrowicz-mű ellenében
hatnak Lupa kitalációi. Így például a
gyenge versikéket fabrikáló királyné,
miután kénytelen volt beavatni titkaiba
Izát, az egyik udvarhölgyet, megesketi a
lányt, hogy nem beszél senkinek. Izának
eredetileg a királyné előtt kellene térde-
pelnie, amikor Fülöp rájuk nyitja az ajtót.
A veszprémi előadásban azonban dula-
kodás lesz az esküből, s mindketten épp a
földön hevernek. „Félbeszakítottam
valami varázsolást?" - kérdi a herceg, s
nem értjük, miről beszél. Ennél súlyo-
sabb probléma Innocent látszólag kevéssé
jelentős' epizódalakjának átértelmezése s
annak következményei. Amikor a herceg
saját abszolút szabadságának bi-
zonyítására immár „megszerette" a világ
legcsúfabb teremtményét, Yvonne-t, ak-
kor kiderül, hogy Yvonne-nak valójában
van jegyese: a más nőknél boldogul-ni
képtelen Innocent. Lupa rendezésé-ben
Innocent színre lépését a kamarás
szervezi meg, aki állandóan csapdát kíván
a hercegnek állítani. Való igaz, hogy a
játék elején Yvonne két nagynénje szót
sem ejt a kérő létezéséről, sőt, épp azt
hajtogatják, hogy a lány nem kell senki-
nek, azaz az író valamiféle logikai bak-
ugrást követ el, ám a rendezői ötlet, mely
ezt kívánja korrigálni, visszájára fordul.
Ha a szereplők lépéseit nem Fülöp
töprengése motiválja, hanem a kamarás
ármányszövése, a dráma antropológiai
kérdésfelvetése elhomályosul,
másodrangúvá válik, Yvonne esete így
nem lesz több, mint egyfajta lélektani
kuriózum, s a lány elveszejtésére szőtt
„összeesküvés" indokolatlanul hosszúra

nyúlik. Az előadás a második részben
sokat veszít feszültségéből: nem világos -
ami pedig Gombrowicznál a lényeghez
tartozik! -, miért kell a „méltóság-teljes
lakoma" előtt a királyi család minden
egyes tagjának hosszú vívódások után
külön-külön is megkísérelnie a
gyilkosságot.

Ez a súlyos következményekkel járó,
„banánhéjon" való megcsúszás azért saj-
nálatos, mert Lupa egyébként jó érzék-
kel nyúl a Gombrowicz-darabhoz; jól
tudja, hogy az Yvonne tolmácsolásához
„újfajta funkcionális játékstílusra" van
szükség, a színésznek elsősorban nem a
karaktert kell hoznia, hanem szituációból
kell dolgoznia, saját impulzusaival töltve
fel a helyzeteket. Néhány ragyogó szí-
nészi megoldás kétségkívül a rendezői
munkát is dicséri, s számos olyan eset is
van, amikor Lupa ötletei szervesen
kapcsolódnak mind Gombrowicz gon-
dolatmenetébe, mind a „funkcionális
játékstílus" kibontakozásába. A legfrap-
pánsabb a herceg és barátja, Cirill hármas
jelenete Yvonne-nal. A herceg arról be-
szél, hogy az a kíváncsiság hajtja Yvonne
közelébe, „mellyel egy férget szemlélünk,
miközben bottal piszkálgatjuk"; s a ren-
dező valóban kis pálcikákat ad a két férfi
kezébe, akik bökdösik, ijesztgetik a gusz-
tustalan Yvonne-t, addig-addig, míg a
bennük felszabaduló sötét indulatoktól ők
maguk nem válnak sokkal förtelme-
sebbé. De említhetnénk a folyton láb alatt
lévő Valentin lakájt is, aki itt afféle
besúgószerűség lesz, s minden alkalmat
megragad, hogy piros futószőnyeget gu-
rítson a színpadra; az ötlet jól illeszkedik a
darabba, és segíti a színészt.

Távol és közel
Az előadásra mégis bizonyos végiggon-
dolatlanság nyomja rá a bélyegét. Úgy
tűnik, Lupa nem is abban hibázott, hogy
a kései művek, az önéletrajzi drámatöre-
dék felől közeledett az ifjúkori drámához,
hanem abban, hogy nem sikerült

igazán visszajutnia az eredeti műhöz. A
későbbi Gombrowicz-darabok kínálta
asszociációk néhány lényeges ponton
elterelték a figyelmet magáról az Yvonne-

ról, az "önéletrajzi" jelleget, a harmincas
évek lengyel társadalmára utaló effektu-
sokat nem sikerült (nem is lehetett) kö-
vetkezetesen végigvinni, ugyanakkor a mű
alapkérdése - a formateremtő és a forma
ellen lázadó ember dilemmája - nem
rajzolódik ki érzékletesen Lupa tol-
mácsolásában. A „szociológiai" motiváció
(ami természetesen csak idézőjel-ben
nevezhető így, ez kiderülhetett a
fentiekből) nem igazolódott, a darab,
melynek kiindulópontja Gombrowicz
szerint inkább „biológiai", nem hagyta
megerőszakolni magát. „Azokat, akik
unalmasan és józanul merészelnek szólni
rólam, borzalmasan megbüntetem: meg-
halok az ajkukon, és a holttestem betömi
kinyílt szájukat" -- jegyezte fel az író
Naplójában, s jóslata ezúttal, úgy tűnik,
beteljesült. Túl józan ez a Gombrowicz-
előadás, s ettől nem elég érdekes.

Ilyen körülmények között érthető, hogy
a vegyes színvonalú és színezetű színészi
játékot is bizonytalanság jellemzi.
Kevesen akadtak az együttesből, akik
hittek a lengyel rendező szavának, ami-
kor az „funkcionális játékstílusról" be-
szélt. A legtöbben a feladat képtelensége
ellenére is jellemet akartak formálni, ami-
ben a rendező, némileg önmagának el-
lentmondva, segítette őket, hisz ő maga is
lélektani motivációt keresett ott, ahol nem
kellett volna. Ebből következően sok a
külsődleges megoldás, az érezhető nemes
szándék és erőfeszítés ellenére a színészi
csinálmány. Egyedül Hőgye
Zsuzsannának sikerült a királyné szere-
pében hagyományos értelemben vett ka-
raktert formálnia, sok ötlettel, humorral,
ízes replikával. Csak éppen ez a Margit
királyné nem Gombrowicz figurája, s így
Hőgye alakítása minden értéke ellenére
inkább magánszám lesz.

Az a színészet, amire itt szükség van.
egyszerre tűnik, a mi színjátszásunkhoz
viszonyítva, igen távolinak és közelinek.
Távolinak, mert az együttes olyan fel-
adattal találta szemben magát, melyhez
aligha lehetett kialakított eszköztára, s
közelinek, mert néhányan mégis sikerrel
birkóztak meg e feladattal, ami egyként
dicséri saját intuíciójukat és a rendező
színészvezető képességét. Jászai László
Ignác királyában inkább a lehetőséget
érezzük: színész és szerep jó találkozása
születhetett volna meg, ha tényleg „bele-
megy" a játékba. Igy inkább az mond-

A kamarás (Joós László) és a királyi pár (Jászai László és Hőgye Zsuzsanna) (veszprémi Petőfi Színház)
(MTI Foto - llovszky Béla felv.)



ható el, hogy érzékenyen intonálja e kis-
szerűen feudális atyának a modorát, de
gyakran elveszíti a meglelt hangot, s
ilyenkor ő is jobban koncentrál a figurára,
mint a szituációra. Joós László kamarása
szintén félúton van az igazi meg-oldás
felé: felszabadultabban is csűrhetné-
csavarhatná a fura helyzeteket. Blaskó
Balázs - Cirill jelzésszerűen megírt sze-
repében - pontosan érti a „funkcionális
játékstílus" fortélyát: annyi rejtett tartalmat
kölcsönöz önmagából a figurának, hogy
mindvégig érdekes marad. Benedek Gyula
Fülöpjét a gombrowiczi kíváncsiság hevíti,
ott van benne a mezítlábas Witold
elvetemült makacssága, játékszenvedélye,
s nem torpan meg saját érzelmi
„alvilágának" feltárása előtt sem. Aligha
véletlen, hogy az előadás legragyogóbb,
fentebb már említett triója az övé, Blaskó
Balázsé és az Yvonne-t alakító Újhelyi
Olgáé.

Újhelyi Olga, úgy tűnik, egyenesen
Yvonne szerepére született: minden perce,
egész jelenléte igazi színészi telitalálat.
Némasága, kissé megemelt, ferdén tartott
feje, távolba meredő üres nézése, erőtlenül
lehanyatló csuklója, egész fizikuma
hátborzongató hitelességgel idézi elénk e
„negatív lényt", csodabogarat, akitől
undorodnunk kell, és akit mégis egyre
jobban megszeretünk. „A távoli világok
egyetlen kolibrijének egzotizmusa sem
hasonlítható annak a kacsának az
egzotikumához, amely ott él a házunk
udvarán, de amelyet mi sosem érinthettünk
meg a kezünkkel" írja Gombrowicz
Naplójában. Újhelyi Olga Yvonne-ja
tökéletesen ilyen lény: hiába piszkálják
fapálcikával, lökdösik, macerálják, üvöl-
tenek vele - érinthetetlen marad. Annyi-ra
érinthetetlen, hogy annak már csáb-ereje
van, egzotikuma erotikus érzéseket
ébreszt; Újhelyi színészi jelenlétéből sok
minden indokolttá válik e játékban, an
egyébként érthetetlen volna. Kivételes
színházi pillanat: Újhelyi azáltal tud
színészileg remekelni, hogy a „távoli"

Gombrowiczot úgy hozza közel hozzánk,
hogy közben az író, a mű, a szerep meg-
marad annak, ami.

Balogh Géza fordítása Gombrowicz
nyelvi leleményeivel itt-ott adós marad, de
alapjában véve jól mondható dialógusokat
ad a színészek ajkára. (itt jegyzem meg,
hogy a fentiekben, nem lévén kéz-nél az
előadás szövegkönyve, a darabot saját
fordításomban idéztem.)

GYÖRGY PÉTER

Bábszínház,
marionett, opera

A Koldusopera Miskolcon

Előre kell bocsátanom, amit kritikában
nem igazán szokás, hogy a Szőke István
rendezte Brecht-bemutató minden vitat-
hatatlan érzékenysége, invenciózussága,
díszletezése és színészvezetési teljesít-
ménye ellenére is fiaskó, a legjobb eset-
ben is mindössze félsiker.

Kénytelen vagyok megtenni ezt az
előrevetést, mivel az előadás végső soron
egy poénra építettsége azt követeli meg,
hogy eltekintsünk annak felvonásonkénti
elemzésétől, s a kritikát a végén kezdjük,
a harmadik felvonás záróképével A poén,
valamint az egész előadást értelmező
végső kép nem más, mint az, hogy Bicska
Maxi fellépvén az akasztó-fára, valójában
egy odáig nem érzékelhető, hatalmas
trónusra lép. Ez a vizuális trükk, a
méretkülönbségek csapdájára építő játék
remek, így a percnyi meghökkentés
sikeres. Az odáig semleges vagy
mindössze szándékosan szegényesnek
tűnő díszletről kiderül, hogy az valójában
nem négy oszlop keretezte tér, ha-nem
négy óriási székláb, s így a felső füg-
gönyökkel leplezett- elem valójában a
trónszék hátlapja és két karfája. A játék
szinte mindvégig az oszlopok-szék-lábak
közötti térben folyik, itt van a börtön, a
nászi szoba, Peacockék otthona stb. A
végső képben a méretkülönbség
problémája nyilvánvalóvá teszi, hogy

Bicska Maxi milyen kicsi ezek között az
arányok között, hogy az egyébként félel-
metesnek tekinthető figura - a léptékváltás
eredményeképp szánandóan kicsiny és
nevetséges. Ezt a poént teljesíti ki a
zárókép, amely ugyanúgy, mint a darab
eleje, hirtelen marionett-bábszín-házzá
alakítja át a játékteret. A szereplők merev
karral-lábbal lépegetnek, letagad-hatatlan,
hogy e kép hatásos és erős.

A zárókép problémájához tartozik az is,
hogy az előadás, mint arra Szőke István a
műsorfüzetben is utal, külsőségei-ben
legalábbis, igen erőteljesen közelít a jelen
időhöz, pontosabban szerintem sokkal
inkább, akár a rendező akarata ellenére is,
inkább a félmúlthoz. Erre mutatnak a
Peacock-házat illusztráló feliratok,
amelyek az állami ünnepek transz-
parenseit idézik, s ahol a vörös táblák
között ott ragyog Peacock aranykeretbe
foglalt portréja is. De ugyancsak a mai
napra mutatnak a koldusok által készített
táblák feliratai, amelyeken viszont a
neutronbomba és a békemozgalom szim-
bólumai tűnnek fel. A jelen időre utalnak
a ruhák is, bár e tekintetben az eklektika
sokkal erősebb, sőt, zavaró.

A probléma tehát mindössze az, hogy
mindez mit jelent? Milyen értelmezési
többlettartományt jelöl ki a jelen idő, s a
zárókép miképp érthető és értékelhető, az
az egyediség, az a jelentés, amelyet
ezeknek az ötleteknek szolgálniuk kell?
Mert az gyorsan belátható, hogy a lép-
tékváltás Bicska Maxi és az összes szín-
padi hős meghökkentő kicsinységére utal.
Az irgalmatlanul nagy vörös trónon
hirtelen kicsiny lesz az ember, de vajon
mit jelent a trón? - hiszen a királynői
kegyelem egész kérdése nem tartozik a

Brecht: Koldusopera (miskolci Nemzeti Színház). Igó Éva (Polly) és Mihályi Győző (Bicska Maxi)


