
dek tagolják. Ha ezek a csendek csak
szótlanságot, szövegnélküliséget jelente-
nek, akkor ez merő formaság, s mint
ilyen, elviselhetetlen és modoros színházi
eszköz. Ha viszont a csendek valaminek a
kezdetét, másvalaminek a lecsengését,
érzelmek, indulatok akkumulálódását
sűrítik magukba, azaz történik valami a
csendben, akkor egyszeriben tartalmas,
kifejező és súlyos hatáselemmé válik a
szótlanság, a mozdulatlanság, s beszédes
és aktív lesz a csend. A nyíregyházi elő-
adáson hol megszületik ez a beszédes és
aktív csend, hol nem. Ennek függvényé-
ben változik az egész előadás lüktetése és
igazsága is.

Földi László és Varjú Olga kitűnő al-
kotótársa a rendezőnek. Alázatosság,
akaraterő, őszinteségre törekvés, magas
fokú technikai felkészültség, bravúros
színészi megoldások (a hangképző gya-
korlatok például) és nagy játékintenzitás
jellemzi mindkettejük munkáját. Tökéle-
tes összhang uralkodik köztük, van, ami-
kor Földi, van, amikor Varjú Olga teremt
bensőségesebb, erősebb pillanatokat, de
nem egymás ellen, hanem egymásért, a
produkcióért játszanak, élnek a csupasz
színpadon. Közös játékukból kiérezni:
számukra ez a szerep nem egy szokvá-
nyos feladat a többi közül, színészetük,
színházlátásuk szempontjából - akár be-
vallják ezt most maguknak, akár nem -
kivételes jelentőségű esemény ez a be-
mutató.

Többször hangsúlyoztam: nem könnyű
dolog a Nádas-darabokat megfejteni,
színpadra állítani, s nem könnyű szere-
peit eljátszani. De nincs könnyű helyzet-
ben a néző sem, akinek egyetlen előadás
alapján kellene elvégeznie azt az elemző-
analizáló-újrateremtő munkát, amelyet a
színház hosszú ideig tartó próbák során
tesz meg. Nehéz elviselni a szokatlan for-
mát, a zene és a szöveg különleges kap-
csolatát, a csendeket, a zenei szerve

ződésű textust, nehéz megbirkózni a da-
rabok rendhagyó időkezeléséből adódó
történet-összerakás-megfejtés feladatá-
val: De Pécsett is, Nyíregyházán is
lényegében jól vizsgázott a közönség.
Nem mintha nem lettek volna olyanok,
akiket a szokatlanság felháborított, ne-
vetésre ingerek, zavarba hozott, sőt akik
előadás közben el is távoztak, de a nézők
többsége jól fogadta a darabok-előadások
kihívását, s nemcsak udvariasságból,
jólneveltségből ülte végig a szünet nélküli
kétórás produkciókat, hanem ténylege-
sen partnerré vált az alkotókkal való
együtt gondolkodásban.

Mindazonáltal távolról sem állíthatjuk
azt, hogy a Nádas-drámák színpadi életre
keltése megoldott lenne. Nem hiszem,
hogy e művek színházaink állandó reper-
toárdarabjai lesznek, de meggyőződé-
sem, hogy mindazok, akik e változó kor-
ban a színház új szerepét kutatják, a szín-
ház új esztétikai lényegét keresik, forma-
világának megújításáért kísérleteznek,
ismételten szembekerülnek a trilógia ál-
tal támasztott művészi kihívással. E há-
rom mű irodalomesztétikai megméretése
többé-kevésbé megtörtént, a színházira
csupán ígéretes és kevésbé ígéretes kisér-
letek történtek.

A pécsi Találkozás és a nyíregyházi Te-

metés az ígéretesek közé sorolható.

Nádas Péter: Találkozás (pécsi Nemzeti
Színház és Harmadik Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Werner József.

Munkatársak: Rósa Rita, Musehberger
Ágnes, Weber Kristóf. Rendezte: Vincze
János.
Szereplők: Sebők Klára, Puskás Tamás m. v.,

valamint V. Pachmayer Ilona, Balogh Jenő,
Odor Veronika.
Nádas Péter: Temetés (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Horgas Péter m. v.

A rendező munkatársa: Gyenge Katalin. Ren-
dezte: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Földi László, Varjú Olga.

SZÁNTÓ JUDIT

Ez még csak múzeum

Magyarországi Beaumarchais-bemutató
Miskolcon

Alighanem a Figaro-Almaviva-mítosz jó
ismerői közül sem sokan tudták, hogy ti-
zenhét évvel A sevillai borbély és nyolccal a

Figaro házassága után, 1792-ben az akkor
hatvanéves Beaumarchais trilógiává
kerekítette a két folytatást A bűnös anya
avagy A másik Tartuffe című drámával. O
maga ugyan azt állítja, hogy a terv régóta
foglalkoztatta, sőt „Két spanyol komé-
diámat csak azért írtam, hogy ezt előké-
szítsem", ez azonban valószínűleg csak
utólagos igazolása egy olyan műnek, me-
lyet - mint ez az 1797-ből kelt mentege-
tőzés tanúsítja - maga sem érzett hibát-
lannak; hihetőleg inkább a bestseller-írók
ősi kísértése fogta el: folytatni, ami
egyszer - sőt kétszer! - oly fényesen be-
vált. Es motiválhatta valami mélyebb, ta-
lán nem is egészen tudatos indíték is. Mint
ahogy a két „spanyol komédia" a
fiatalember, majd az érett férfi, a közeli
diadalát érző hetyke polgár túlhabzó op-
timizmusát fejezte ki, most, ugyanazokon
a hősökön át, a csalódott, bizonytalan-
sággal eltelt, a negyedik rend fenyege-
tésétől rettegő öregedő ember életérzé-
sének kívánt hangot adni.

A bűnös anya nem jó darab, de nem is
érdektelen; és a színpadon határozottan
érdekessé válhat.

Beaumarchais a maga módján előké-
szített 'egy forradalmat, mely kitörvén,
hamarosan túlfutott rajta - és ez, mint
megannyi kortársi életdrámából tudjuk,
sokkal tragikusabb szituáció, mint ami-kor
közömbös vagy épp eleve ellenséges-re
hangolt emberek élnék meg az egy-másra
torlódó változásokat. Nem sokkal az igen
ügyetlenül időzített bemutató után (egy
héttel korábban ostromolta meg a
jakobinusok vezette tömeg a Tuileriákat, s
aznap ment híre a forradalmi hadsereg
észak-franciaországi vereségé-nek)
Beaumarchais hivatalos kiküldetés-ben
távozik az országból, ám a hatalom
rövidesen disszidenssé (pardon: emig-
ránssá) nyilvánítja, s bár ő siránkozik a
tévedésen, alighanem életét köszönheti
neki. Négy év múlva, 1796-ban tér vissza,
amikor már bízvást szidhatja a terrort,
majd udvarolhat Napóleonnak. Minden
oka megvolt tehát, hogy A bűnös anyában
ne csak az Almaviva családnak egy
lelkiismeretlen szélhámossal való, majd-
nem végzetes összeütközését dolgozza

Földi László és Varjú Olga a Temetésben (Csutkai Csaba felvételei)



fel, hanem, az események hátterében, saját
fenyegetettségét, kiábrándultságát is.

Meg kell adni: író módjára teszi, köz-
vetetten, rafináltan, rá nem bizonyítha-
tóan. Például mindjárt azzal, hogy Fi-
garóját, hajdani forradalmas gondolatai-
nak szócsövét feleségével együtt nem-
csak távol tartja az új hazájukban zajló
változások elfogadásától, netán helyeslé-
sétől, de azok egyértelmű bírálóivá teszi
őket, akik már csak egyértelműen gazdá-
ikkal szolidárisak, csakis velük hajlandók
azonosulni. A franciaországi változások
kizárólag az intrikus Bergasse-nak ked-
veznek. S ha a mintakép Moliére-hős,
Tartuffe kora társadalmának legsötétebb,
legreakciósabb erőit képviselte, utóda,
Bergasse azokhoz áll közel, akiktől
Beaumarchais a legjobban retteg -
azokhoz, akik benne is egyfajta Almavivát
látnak. Igaz, nyíltan ezt majd csak Victor
Hugo mondja ki, aki - a fordító Forgách
András idézete szerint - Bergasse-t „a
terror groteszk lenyomatának" nevezi, de a
helyzetből világos: nem véletlenül hozta
épp Franciaországba (melyhez, ír létére,
igazán kevés köze volna) az áldozatul
kiszemelt spanyol fő-úri családot. Az
intrika ugyanis szigorúan privát síkon
marad, akárcsak Moliére-nél: a sötét
társadalmi erők küldötte itt is, ott is beéri
(beérné) egy család tönkretételével, holott
máglyákat is gyújthatna, illetve a
guillotine-nak adhatna munkát - de hát a
direkt politikai drámát még nem találták
ki. Es mégis elég világos a helyzetnek
mind hasonlósága, mind különbözősége.
Az Orgon család megmenekülése is elég
csodálatos, de azért nem csoda-szerű:
Tartuffe, ha van is társadalmi bázisa,
mégsem a király meghosszabbított keze.
Beaumarchais azonban mégsem állíthatta,
mondjuk, Dantont a mindent meg-bocsátó
és elsimító Napkirály helyébe;
Almaviváékon valóban csak a csodák
láncolata segít.

Érdekes, hogy Forgách András, aki
különben oly eleven, érzékletes színpadi
nyelven magyarított, épp e vonatkozások
mellett siklik el. Hiszen már a II. jelenet-
ben egyértelműen kimondja Figaro:
„Milyen ügyesen rángatta őket ez a ravasz
cselszövő a tunya Spanyolországból ebbe
az országba, ahol minden fenekestül
felfordult, mert azt remélte, hogy itt job-
ban kihasználhatja a családi otthon viszá-
lyát..." (Kiemelések mindvégig tőlem - Sz.
J.) Forgáchnál a mondat értelme teljesen
privát síkra csúszik: „És miután ez a
minden hájjal megkent gazember az ál-
mos Spanyolországból idecsalogatta őket,
fenekestül felforgatta a házi békét, csak
hogy hasznot húzhasson a megha-
sonlásból." Később még két áruló utalás

esik. Guillaume, Bergasse szolgája azt
feltételezi, hogy gazdájának a levelet „egy
amolyan kinti elégedetlen írta", mire Figaro
rákérdez: „Valamelyik elégedet-lenünk,
azt mondod?" Forgách a nyilván
szándékosan homályos, kétértelmű utalást
egyértelműen külföldre és egyes számba
helyezi: nála a levél „olyantól jön, aki
nem natyon elékedett... Auslandból",
Figaro pedig így kérdez: „Szóval szerinted
egy olyan elégedetlenkedő?" A darab
utolsó felvonásában nyíltan céloz
Almaviva is: „Égész vagyonomat azért
helyezte volna el a londoni bankba, hogy
egy undorító bűntanyát

tartson el belőle, míg csak élünk...", ami-
ről a magyar fordítás szinte tudomást se
vesz: „Az egész vagyonomat egy londoni
bankban akarja elhelyezni, mi pedig
száműzetésben tengődnénk a halálunkig!"

Vagyis a magyar szöveg kimossa azt a
valóban kisszámú, de igen erőteljes uta-
lást, amely Bergasse külső kapcsolataira
vonatkozik, bár így is megmarad hivatko-
zása a forradalmi frazeológiához tartozó
„bizottmányra", amely szó e házban oly
visszásan, idegenül cseng, hogy a párjával
együtt mind a sírig lojálissá lett Suzanne-
Zsuzsi (a miskolci előadásban titokzatos
okokból Suzanna) ki is fakad: „Komo-

Beaumarchais: A bűnös anya (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Matus György (Almaviva) és Zsolnai Júlia (A
grófné)



lyan mondom, két éve már egy kukkot se
érteni ennek az országnak a nyelvéből!"

Mindenesetre Bergasse taktikája cél-
ravezető: az idegenbe átplántált Almaviva
család lába alól teljesen kisiklik a talaj,
elvesztik tájékozódó képességüket,
megzavarodnak, s még sokkalta könynyebb
prédául ígérkeznek Bergasse számára. A
büszke spanyol grand kénytelen levetni
címeit és beérni a szürke polgári „uram"
megszólítással. Ezt Beaumarchais is
drámaként élte meg, mint azt feleségéhez
írott levele tanúsítja, három nappal az
örökletes nemességet eltörlő nemzetgyűlési
határozat után: „Mi lesz velünk, kedvesem!
Így hát elveszítjük minden méltóságunkat.
Vezetéknevünket használhatjuk csupán; se
címer, se

címeres cselédség! Micsoda zuhanás!" És
hasonlóan kommentál - kitűnő írói meg-
figyelés eredményeként - az uraságnál is
urasabb szolgapár. Figaro: „Bizony, Al-
maviva úrnak kell szólítanunk, mert nem
tűri a Monseigneur címzést", mire az asz-
szony szó szerint megismétli Beaumarchais
sérelmét: „Gyönyörű! A grófné pedig
címeres cselédség nélkül lép ki a házból!
Mintha közrendű népség volnánk!" (A
fordítás itt is félrehall vagy gömbölyít; itt
Figaro szerint Almaviva „gyűlöli, ha
Monseigneurnek szólítják", holott a gróf
nyilvánvalóan nem meggyűlölte a neki járó
címet, csak fél használni; Suzanne pedig így
felel: „Gyönyörű! Az úrnőm meg kíséret
nélkül járkál az utcán. Megnézhetjük ma-
gunkat!") S még mennyi trauma éri a

felvértezetlen grófi családot! A levegőben
kering az új válási törvény, amely megszédíti
a féltékeny grófot; a fiának tartott Léon az új
eszmékkel kacérkodik; a posta rejtélyes,
senki által nem rendelt Washington-szobrot
hoz; a Bergasse sugallta féllegális vagyoni
tranzakciók pedig spanyol hazájukkal is
viszályba keverhetik, vagyis telesen
talajtalanná tehetik Almaviváékat. És rá-
adásul - akárcsak Beaumarchais maga - ők
is megöregedtek, oda a régi lendület, tűz,
bátorság; csak a négy fal között őriz-
gethetik régi életformájuk tartalmatlanná
vált külsőségeit, és öntudatlanul maguk is
érzik, hogy nincsenek a helyükön, tehetet-
lenül sodródnak, a cselekményt, az életet
mások mozgatják helyettük. Milyen jel-

lemző , hogy a hajdani fürge, talpraesett
Zsuzsi második mondata (egyben a da-
rabnak is második mondata) így hangzik:
„Még kilenc óra sincs, és már olyan fá-
radtnak érzem magam."

Elfáradt bizony a szerző is. Ha kevésbé
volna az, úgy e zavart, tanácstalan életérzés-
sel itatná át a szereplők mindazon jellem-
vonásait, cselekedeteit, melyek így esetle-
gesnek s ezért ügyetlennek hatnak, például a
grófi pár azon önleleplező, kíméletlen
önzésről tanúskodó reakcióit, melyeket For-
gách elemez a fordítását kísérő tanulmány-

ban (SZÍNHÁZ, 1988. április), Figaro ros-
katag, ügyetlenül kapkodó ellenhúzásait,
Suzanne már-már bugyuta passzivitását. Ve-
gyük például az V. felvonást, melyben a gróf,
a grófné, Léon, valamint természetesen Fi-
garo és Suzanne már pontosan tudják, hogy
Léon nem vér szerinti fia a grófnak, tehát a
vélt féltestvérek házassága elől minden aka-
dály elhárult; mégis az utolsó jelenetig nem
világosítják fel e sorsdöntő fejleményről a
kétségbeesett Florestine-t. Viselkedésük
valósággal brutálisan kegyetlennek hat,
csakhogy ez a hatás szándékolatlan, Beau-
marchais dramaturgiája teljesen mechani-
kus: csak azért parancsol hallgatást szerep-
lőire, hogy a zárójelenetben nagyobbat csat-
tanjon a happy end. Holott a felvonás megír-
ható lett volna úgy is, hogy a család a maga
zavarodott kapkodásában természetesnek
veszi, miszerint Florestine is ugyanazt tudja,
mint ők, és csak a végén kapnak észbe: épp
az egyik legérdekeltebb nincs informálva
arról, hogy Almaviváék csodaszerűen
megúszták a kataklizmát.

Hasonlóképp: ha Beaumarchais jobb for-
mát őriz, s Bergasse-t csak annyi elevenség-
gel formálja meg, mint valaha Bartolót meg
Marcelinát, akkor bizonyára érzékeltetni
tudta volna nyílt politikai utalások nélkül is:
Bergasse határtalan magabiztossága nem
ostobaságból fakad, hanem abból, hogy -
Spanyolországgal ellentétben - itt nem Al-
maviváék, hanem ő mozog otthonosan,
elvégre francia földön, az Úr 1790. évének

Mikola Róbert (Léon) és Dóczy Péter (Bergasse) A bűnös anyában (Jármay György felvételei)



végén (Beaumarchais tudatában ennél már
valamivel később) valóban büntetlenül te-
het tönkre egy arisztokrata családot (kivált,
ha meggondoljuk, hogy a forradalmi tör-
vényszék előtt a külföldi állampolgárság
semmiféle védelmet nem biztosított). Ilyen
összefüggésben kaphatna bizonyos létjogo-
sultságot az a sűrűn emlegetett szerelmi vi-
szony, mely Bergasse-t Suzanne-hoz fűzte
(Dorine-t bezzeg csakoly hasztalan csábí-
totta volna Tartuffe, mint akármely Ber-
gasse a „spanyol komédiák" Suzanne-ját);
ez a viszony e formában csak Suzanne-t s
persze Figarót kompromittálja fölöslege-
sen, anélkül hogy Bergasse képéhez valami
lényegeset is hozzáadna. Mindehhez azon-
ban a szerzőben már nem maradt elegendő
művészi erő, s így Bergasse-a valóban alig
több az ifjúsági fogyasztásra szánt
melodrámák kikacsintó ördögénél. Beau-
marchais nem is szánja többre; az igazi
Tartuffe-öt alkotója soha nem jellemezte
volna a „bien fat" szerzői utasítással, mely
egy jelenetben háromszor is előfordul;
Forgách ezt „nagyon önhitten"-nek for-
dítja, ám az értelmező szótár megha-
tározása gazdagabb: a „fat" olyan embert
jelöl, aki „önhittségét kellemetlen és
némiképp nevetséges' módon juttatja
kifejezésre". Más helyütt meg épp ezt ol-
vassuk zárójeles szerzői utasításként: „bien
tartuffe", azaz „erősen tartüffködve".
Tartuffe bezzeg nem volt „bien fat", és
nem is szorult rá, hogy „tartüffködjék"; ő
bizony soha senkinek el nem árulta volna
szándékait és indítékait, míg szegény
Bergasse kéretlenül is elfecseg valamit
minden áldozatának, és minden alap
nélkül, de annál szilárdabban bízik abban,
hogy azok soha nem fogják konfrontálni s
összerakni a tőle nyert infor-
mációrészleteket. 0 , ha legalább tudván
tudná, hogy ő, helyzeti fölényében, még a
dilettantizmust is megengedheti magá-
nak!...

Végül hasonlót mondhatunk el a csel-
dráma erőltetett, mechanikus fogásairól is,
az arcképes karkötők, dupla fenekű
ékszeres ládikók, gyászkarszalagok, elfo-
gott levelek és kihallgatott bizalmasságok
által előrelendített cselekményről - még
akkor is, ha ezek a kor elfogadott
mitológiájához tartoztak. Beaumarchais, ha
régi formájában van, utalni tudott volna a
kapcsolatra, amely e gyermeteg fogások és
alkalmazóik helyzete között így vagy
amúgy fennáll.

De hát azért van a színház, azért van a
rendező, hogy az írott szöveg potenciális
lehetőségeit kiteljesítse! Hiszen egy hi-

bás, irodalmilag-dramaturgiailag koránt-
sem kiemelkedő művet csak ilyen szán-
dékkal érdemes elővenni. Ha viszont e
szándék megvan, A bűnös anya kitűnő
alapanyag lehet.

Beaumarchais művéhez többféle ren-
dezői megközelítés is elképzelhető. Lehet
például sokkal határozottabban, akár
kollázsszerűen, betoldások segítségével
(mindenesetre nem beérve néhány mozarti
reminiszcenciával) hozzákapcsolni a
darabot két elődjéhez, és eljátszani azzal a
komplett életrajzzal, melyet a trilógia a
négy főszereplőről kiad. Lehet pompás
alkalmat lelni benne olyasféle stíljáték-
hoz, amilyet a legteljesebben A két árva
várszínházi előadása vállalt; a cselvígjá-
tékkal kombinált könnyfakasztó melo-
dráma a szelíd iróniától a nyílt paródiáig a
megközelítés számos árnyalatára ösztö-
nözhet, úgy, hogy közben az értőknek is, a
naiv közönségnek is örömet szerez.

Es lehetne persze előadni a jelzett kon-
textusban, izgalmas politikai-családi drá-
maként, Forgách szavaival olyképpen,
hogy „a mű kulturális valőrjeit - a Napki-
rálytól a forradalmi terrorig -, a valódi
pátosz és a patetikus stíl különbségét a
kettősség szinte már skizofrén ébren tar-
tásával" juttassák érvényre. Hiszen az
alapképlet oly kézenfekvő: egy, az adott
körülmények között státusában deklasz-
szált, szellemiségében és erkölcsiségében
teljesen szétzilált s maradék erejét a lát-
szatok fenntartására fecsérlő ember-
csoportot miképp tesz tönkre egy, a fenn-
álló rendszer felhatalmazásával cselekvő
gazember - s hogy e felfogás micsoda
megélt, aktuális tartalmakat szívhatna
magába, azt, gondolom, fölösleges ecse-
telni.

A körülményeket ismerve (ez azonban
csak a kritikus kötelessége, sosem a
nézőé!) persze nem egészen méltányos
számon kérni mindezt azon a miskolci
színházon, amely legjava rendezőit és
színészeit földcsuszamlásszerűen el-
veszítvén, az Almaviva családnál is bi-
zonytalanabb és ziláltabb helyzetbe került.
Ennek tudatában az a tény, hogy az új
vezetés már az első évadban három
magyarországi bemutatóval ékesíti
műsortervét, vakmerőségnek éppúgy
értékelhető, mint könnyelműségként; bár
persze lehet (és ezt az inszinuálás
szándéka nélkül, merő munkahipotézis-
ként vetem föl) ravasz számítás is, hátha a
társulat készületlenségét elfedi a merész-
ség látszata, a kuriózum ingere. Minden-
esetre az adott esetben a megvalósítás nem
tanúskodik átgondolt koncepció, a puszta
műsorra tűzésen túlmenő szem-pontok
létezéséről. Ha Gaál István, a jeles
filmrendező vendégül hívása önma

gában jelzett is bizonyos leleményességet,
s keltett is bizonyos várakozásokat, a
koncepció megbeszélésekor, de legkésőbb
a próbaidőszak elején a művészeti
vezetésnek már fel kellett volna ismernie:
itt esemény helyett az esemény hiányának
körvonalai rajzolódnak ki (ezt nevezi az
angol „non-event"-nek).

Gaál Istvánt nem menti, hogy csupán
egy, vezéregyéniségeit elvesztett s talán
önbizalmában is megrendült gárda állt
rendelkezésére; a rendezői elképzelés, ha
van, ilyen körülmények között is el-árulja
magát, legföljebb kivitelezése mutatkozik
fogyatékosnak. Itt azonban a koncepció
hiánya ötlik szembe már az első
pillanatban is, midőn elénk tárul az
újabban túl sokat vállaló Szlávik István
tetszetős, de minden eredetiségnek, a da-
rabról formált véleménynek híján lévő
masszív realisztikus szabványdíszlete -
holott már a színpadkép is jelezhetné a két
spanyol komédia hangulatától való
markáns különbözést, az Almaviva család
megváltozott, veszélyeztetett helyzetét.

Gaál rendezésének - azon túl, hogy
tisztesen lerendelkezett egy közepesnél
gyengébb, elavult cseldrámát - három, az
általános jellegtelenségtől megkülönböz-
tethető mozzanata van: a Figaro hajdani
mesterségét idéző, a színpad bal sarkában
elhelyezett tükrös borbélyasztal (amely
azonban nincs kihasználva), az Ascher
Tamás kaposvári Hamlet-rendezését
idézően elhelyezett vívókardok (amelyek
azonban csak alkalmi kellékek maradnak,
minden metaforikus tartalom nélkül),
valamint az óraütés-harangkongás
kíséretében felvonásonként kimerevített
tablók (amelyek azonban egyáltalán nem
tűnnek jelentősebbnek, a rendezői
véleményezést inkább reprezentáló-nak
egyéb pillanatoknál). Ez bizony
édeskevés.

Es itt bosszulja meg magát a társulat
erőtlensége; mert ha már rendezői elkép-
zelés nincs, Gaál jeleskedhetnék legalább
játékmesterként, és kaphatnánk - további
lehetőségként - egy eredetiség nélküli, de
legalább színes és hatásos, úgynevezett
„bővérű" cseldrámát. Itt viszont a rendező
már valóban beleütközik a színészi
képességek korlátaiba, ámbár a feltétlenül
tehetséges Dóczy Péternek, a Danton
halála szuggesztív Saint-Justjének az oly
nagyon neki való szerepben mutatott
passzív, erőtlen játéka azt is jelzi, hogy a
rendező játékmesterként sem állt feladata
magaslatán. Amúgy a szereplők közül
hárman képesek valamelyest gazdagítani
az előadás összhatását: Dóczy Péter a
sejtelemmel, hogy belőle, „ha megéri",
igazi Bergasse is válhatott



volna, Mikola Róbert (Léon) az ifjúság
általános, de kétségkívül hamvas és
őszinte bájával, és a mindig megbízható
Matus György (Almaviva) a pontosan el-
gondolt és megvalósított jelenléttel: ez a
gróf valóban több síkon tud létezni, ref-
lexeiben még büszke, lobbanékony spa-
nyol grand, tudatában már megrendült,
elbizonytalanodott öregedő férfi; s bár az
egész lehetne színesebb és markánsabb,
mégis Matusé az előadás egyetlen, a figu-
rát fedő alakítása. A többiekről jobb, ha
minél kevesebb szó esik. Zsolnai Júliát (a
grófné) a moll hangokon, a társalgási je-
leneteken még átsegíti a rutin, de a viharzó
szcénákban - a rendező és a maga
szándékától függetlenül - már csak melo-
dráma-paródia telik tőle; Máhr Ági (Su-
zanne) nem képes a Beaumarchais által
meglepően elhanyagolt szerepbe egy
szikrányi saját életet, Zsuzsi-reminisz-
cenciát sem csempészni; Zborovszky
Andrea (Florestine), mint a magyar naivák
zöme, édeskés és halovány, Figaróként
pedig Galkó Bence unott és bájtalan játéka
már-már a dilettantizmust súrolja.

Említsük még meg: ha a rendező nem
is, önálló koncepcióról tesz tanúságot a
dramaturg, legalábbis feltehetően az ő le-
leménye a műsorfüzetben közölt kis fan-
tázia: mi lesz a szereplőkből a dráma be-
fejezése után? Bár a felvázolt életsors-
folytatások, afrikai őserdővel, jelöletlen
szibériai sírral, apácazárdával, orgyilkos-
sággal, Danton, Robespierre és Napóleon
beráncigálásával eléggé hajmeresztőek, ez
végeredményben ízlés dolga; az azonban
már nem, hogy a szignó nélküli agytorna
azt a benyomást kelti a néző-ben, mintha
érte (is) az (ezúttal) valóban ártatlan
Beaumarchais felelne...

Nos igen: ezen az estén, a nagyrészt
üres, kis részben unatkozó fiatalokkal
pettyezett nézőtéren, megismerkedtünk
Beaumarchais A bűnös anya című, eddig
felfedezetlen művével. Kiállítottak egy
szöveget, ahogy az a múzeumban szoká-
sos; csak persze a színház-múzeum sokkal
több anyagi és erkölcsi tőkét emészt fel,
mint a képzőművészeti. Es ez a be-fektetés
sosem válik működő tőkévé.

Beaumarchais: A bűnös anya avagy A másik
Tartuffe (miskolci Nemzeti Színház)

Fordította: Forgách András. Dramaturg:
Upor László. Díszlettervező: Szlávik István
m. v. Jelmeztervező: Bozóki Marianne. Ren-
dezőasszisztens: Szabó Ági. Zenei munkatárs:
Kalmár Péter. Rendezte: Gaál István m. v.

Szereplők: Matus György, Zsolnai Júlia,
Dóczy Péter, Galkó Bence, Máhr Ági, Zbo-
rovszky Andrea, Mikola Róbert, Szegedi
Dezső, Szemán Béla.

P. MÜLLER PÉTER

A „denaturált" forma

Az Yvonne,
burgundi hercegnő Kaposváron

sérült vagyok úgy látszik a sírba
visznek...

A. E. Bizottság

Az inkubátorok steril, denaturált világa
tárul elénk Witold Gombrowicz Yvonne,
burgundi hercegnő című drámájából.

Ebbe az inkubátorba, Ignác király ud-
varába mint háziporszem (vagy mint
kórokozó) kerül bele Yvonne, s kezdi ir-
ritálni e zárt világ valamennyi lakóját.
Megjelenése allergiát vált ki mindenkiből,
felbukkanása, puszta léte fölforgatja a
kedélyeket, megrendíti az addig biztos-
nak és megingathatatlannak vélt formát.
De Yvonne-t nem lehet eltávolítani. Ha
már egyszer bekerült ebbe a közegbe, ak-
kor csak egy módon lehet tőle megszaba-
dulni: el kell pusztítani. Ami ezúttal azt
jelenti, hogy lényét a királyi udvar nem
kirekeszti, hanem bekebelezi. Ahogy
Yvonne a darab végén az ünnepi asztalra
tálalt kárászt. De amíg ő ebbe a halevés-
be belefullad, addig az udvar őt - hosszas
rágódás után, a válogatott ölési módok
tervezgetését követően - könnyedén le-
nyeli.

A dramaturgiai panel, melyre Gomb-
rowicz darabja épül, az idegen felbukka-
násának szituációja. Ez az élettény min-
den esetben arra a konfliktusra épül, ami
az idegen jövevény és a fennálló közösség
(család, intézmény, város stb.) között fe-
szül. Mert az idegen (ezért is nevezem
így) mindig más, különböző, eltérő, a
fennállóhoz képest deviáns. Ezért jut arra
a sorsra ez a jövevény az esetek több-
ségében, hogy a közösség kiveti magából,
illetve elpusztítja. (Számtalan példát le-
hetne erre sorolni: az Orpheusz alászálltól a
Kakukkfészeken át a Tótékig.) Yvonne
mássága lesz az a drámai motiváló erő,
ami a lineáris cselekményvezetésű darab
gépezetét elindítja és mozgatja.

Az Yvonne világának sterilitása, a kon-
textusától megfosztott királyi udvar
Gombrowicz darabját a mrożeki,
różewiczi drámai desztillátumokkal
rokonít-ja, azok előképévé teszi. Az
utódok műveinek fényében még élesebben
mutatkozik meg Gombrowicznál a formá-
nak mint legyőzendő korlátnak a temati-
kus problémája. Noha a mű még nem a
közegét és gyökereit vesztett író műve,

már az Yvonne-ban is az az elvalótlaní-
tott (mert összefüggéseiből kiemelt, in-
kubátorba helyezett) valóság jelenik meg,
ami az író személyes létélménye is volt
huszonnégy esztendőnyi argentin
emigrációja idején. De ami, Naplójának
tanúsága szerint, nem az emigráns ta-
pasztalatában alakult ki, hanem korábbról
eredt. Ezeket írja Naplójában: „Meg-
maradt bennem a valótlanság érzése, és
így - mindig valami »között«, sohasem
valamiben - olyan voltam, mint az ár-
nyék..." „Magamat így tudnám megha-
tározni: lengyel nemes, aki abban fedezte
föl saját létezésének egyetemes értelmét,
amit a formától (tehát egyszersmind a
kultúrától) való távolságnak nevezhe-
tünk." „Ha egészen sohasem lehetek ma-
gammal azonos, az egyetlen dolog, ami
megmentheti személyiségemet a pusztu-
lástól, az eredetiség puszta akarása, az a
csökönyös igyekezet, hogy mindezek el-
lenére »én magam akarok lenni«, ami
egyébként nem több, mint tragikus és
reménytelen lázadás a deformáció el-
len."

A forma (a kultúra) Ignác király udva-
rában az etikettben, az érintkezési-visel-
kedési szabályokban, ezek kifinomult
kötöttségeiben manifesztálódik. Ez a faj-
ta élet-, illetve természetidegen kultúra,
az egyént a végletekig korlátozó norma-
rendszer azonban kitermeli a maga de-
vianciáit. A formát maradéktalanul ér-
vényre juttató és kifejező királyi párról
kiderül, hogy külön titkaik vannak. Mar-
git királyné verseket ír; Ignác királya Ka-
marással egykor megerőszakolt és halál-
ba kergetett egy lányt. A fiú, a trónörökös
ellene szegül ennek a léleknyomorító
formának, de ezt csak Yvonne megjele-
nésének hatására tudja megtenni. Az
unott, enervált, melankolikus Fülöp her-
cegből Yvonne (puszta létével, formát-
lanságával) provokálja ki, hogy megszegje
a normákat, s fellázadjon - a formán
belül! - a forma ellen.

A címszereplőről azt írja a szerző, hogy
...Yvonne inkább biológiai, mint szo-
ciológiai lény... Yvonne az én saját
útvesztőimből származik, ahol rám tört
az emberi forma határtalan önkénye, fes-
lettsége, zabolátlansága." A hősnő, aki-
nek a király az utolsó jelenetben adomá-
nyozza a Burgund hercegnője címet,
preszociális lény. Legprovokálóbb ismér-
ve, hogy nem kommunikál (legalábbis
verbálisan nem). Hatszor szólal meg a
darabban, s vagy egy-egy szót, vagy egy-
egy egyszerű mondatot ejt ki a száján.
Mint nagynénjeinek róla adott jellemzé-
séből megtudjuk: Yvonne-nak „túl lusta a
vére", s mivel ő maga passzív, szinte
csak a környezetének hozzá való viszo-


