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 GOMBROWICZ 

etri Liski (Fülöp herceg) az Yvonne helsinki
lőadásában

eire is (Operett). Végül én szóltam pár szót
ombrowicz változó arcairól, összefüggést ke-

esve az arc fogalma és Gombrowicz különféle,
öbbé-kevésbé irodalmi inkarnációi, valamint
tolsó fényképei között.
Ascher Tamás fiatal magyar rendező Khell

solt díszlettervező, Szakács Györgyi jelmezter-
ező és Dés László zeneszerző társaságában
rkezett Helsinkibe. A finnországi ősbemutató
gy klasszikusként értelmezett Yvonne-t állított
helsinki Nemzeti Színház színpadára, modell-

rtékű előadásról van tehát szó. A rendező látha-
óan Gombrowicz Megjegyzések a játékhoz és a
endezéshez címmel közzétett jegyzeteiből in-
ult ki, melyeket a szerző a darab első megjele-
ésekor a Skamander című folyóiratban publi-
ált. Ascher produkciója így a harmincas évek
sztétikájából nő ki, a kitűnő díszletektől és jel-
ezektől kezdve (pompás fekete-fehér sakktáb-

apadozat, monumentálisan funkcionális díszle-
ek, steril bútorok, öltönyök, frakkok, ünnepi és
portöltözékek - a király is kétsoros zakóban,
ején koronával) egészen a zenéig és a színészi
átékig. Ascher Tamás munkáját profi precizitás
ellemzi: minden apró részletet szerető gonddal
olgozott ki, látszik rajta, hogy élvezi és érti
ombrowiczot és a Formával űzött játékát. A há-

omórás előadásnak ugyanakkor megvan a ma-
a egyre fokozódó ritmusa és hangulata; az utol-
ó felvonás lélegzetelállítóan virtuóz betetőzése
z egésznek.
Az Yvonne harmincas évekbeli stílusvilága

alamelyest gyengíti az udvari Formát, még ak

kor is, ha számunkra ez az esztétikai konvenció
már maga a Forma. A rendező azért választotta
ezt a megoldást, hogy az előadás alaphangját
mindvégig a díszlet adja meg: ez a szimmetriájá-
ban irtózatos sakktábla, a Ferdydurke Ifjas csa-
ládjára emlékeztető steril jelmezek már önma-
gukban is a mindent szimmetriába rendező
Formát sugallják. A rendező segítségére voltak
a színészek is, akik remekül alakították a
harmincas évek stilizált formáját. A fő-fő
Formateremtő itt a Kamarás, akit Martti Järvinen
mesterien ját-szik. Ő a ceremóniamester,
minden etikettek tudója, ő védi éberen az Udvart
Yvonne formátlanságával szemben. Kiváló
alakítást nyújt a királyságából kivetkőztetett
Király (Pentti Siimes) és a Királyné (Tea Ista) is.

Ebben az összefüggésben kicsoda maga
Yvonne (Katja Salminen)? Csúf és morcos bábu,

Közhelyként hathat, hogy a Hamlet színre
állítása nagy kihívás minden rendező
számára, de legalább ekkora kihívás a főbb
szerepek eljátszása a színészeknek is.
Tovább folytatva a sort: nem pusztán a
hagyományos színházi berkekben érvényes ez a
kihívás, hanem az alternatív, kísérletező
társula-

aki a maga idomtalanságával provokálja és bom-
lasztja az Udvart: szánalmat kelt, de azért van
annyira idegen és esetlen, hogy a nézőt ne ejtse
a szentimentalizmus csapdájába. Ascher
Tamás remekül érzi Gombrowiczot, nincs
szüksége rá, hogy pszichológiai vagy
társadalmi utalásokkal manipuláljon. Yvonne
provokáció, kihívás, halszálka, ami fönnakadt
az érett udvari Forma torkán, sajátos
próbatétel, kísérlet a Formával. Az értelem
konstrukciója. Nem illik sehová: vagy be kell
kebelezni, beszippantani, az Udvar képére
formálni, ahogy az az előadás végéig színpadon
lévő Valentin lakájjal történik, vagy el kell őt
pusztítani. Az ezt célzó kísérletek mind-egyike
rendezői bravúr: a shakespeare-i mérgezéstől a
detektívregények késeléséig jelen van itt minden
irodalmi műfaj paródiája.

A legtöbb gondot Fülöp herceg (Petri Liski)
okozza. Az udvari etikett ellen lázad, de cinikus
szívtipró is egyben; elmés helyzetelemző,
ugyanakkor e helyzetek tehetetlen rabja. Amikor
a darab végén megtörik, és a sűrített Forma szo-
rításában letérdel Yvonne holtteste mellé,
kellőképpen meggyőző. Amikor azonban a talán
kissé túl ordenáré Cirill segítségével föllázad,
kétségeim támadtak: a Formának való
behódolás és a vele való harc egyidejű
érzékeltetése talán a legnehezebb feladata
minden Gombrowicz-rendezésnek, s ezt Ascher
sem oldotta meg maradéktalanul.

Mindent összevetve azért kitűnő előadást lát-
tunk. A színészek beszédéből persze egy szót
sem értettem... A szemem sarkából viszont ál-
landóan figyeltem a korántsem homogén közön-
ség reagálását. Pompásan szórakoztak, derűs
feszültségben követték az előadást, tökéletesen
átadva magukat Gombrowicz eretnek
kísérletei-nek. Kell-e ennél több a teljes
sikerhez?

Tygodnik Powszechny, 1993. december 12.

Reiman Judit fordítása

tok esetében is - itt azonban inkább Hamlet-pa-
rafrázisokról beszélhetünk, ami drámaírókat,
rendezőket, alkotóközösségeket egyaránt fog-
lalkoztat. A huszadik század végéhez közeledve
az ilyen újrafeldolgozások Nyugat- és Kelet-Eu-
rópában egyaránt felbukkantak - legyen elég
pusztán Tom Stoppard Rosencrantz és Guil-
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dernstern halottjára, Ivo Brešan Paraszt Hamlet-
jére és Gombrowicz Esküvő című darabjára
utalni.

Malgot István és A Hold Színháza társulata
szűk egy évtizeden belül kétszer is előhozako-
dott egy Hamlet-feldolgozással: a nyolcvanas
évek második felének Dromletje - amely teljes
címével (Rózengildék huntzutságai avagy Dromlet
drák királyfi) Stoppardra utal - a hatalom
birtoklásának kérdését bohócálarc alá rejtve
vizsgálta. Nem lehet véletlen, hogy a Drákiában
játszódó történetet a hazai hivatalos kritika nem
árasztotta el figyelmével.

A vőlegénycímű előadás ötlete a szegedi JA-
TE Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszé-
kén merült fel, pályázati segítséggel egy éven át
kísérleti jelleggel folytatott színháztudományi
foglalkozások során. Malgot István a korábbi -
jórészt mozgáson, akrobatikán, táncon, zenén és
képzőművészeten alapuló - színházfelfogását
ezúttal a verbalitás irányába mozdította el: a
darab alapját Gombrowicz Esküvő és Operett cí-
mű darabjai, valamint Shakespeare művei szol-
gáltatják (jórészt a Hamlet, de vannak sorok pél-
dául az Othellóból és a III. Richárdból is). A
Dromlet bohóckirályfija itt már elmegyógyinté-
zetből kiszabadult pszichopata, aki olykor kato-
nának képzeli magát (színeváltozásait Nádasi
László alakítja, remekül, groteszk elemekkel
gazdagon), s a hatalom megragadására irányuló
ámokfutásában hű társa, egy anarchista kíséri
el. A helyszín a királyi udvar helyett egy közönsé-
ges kocsma, s e hely szellemének megfelelően
az előadás visszatérő motívuma az evés-ivás,
vagy inkább a zabálás-vedelés-okádás, amihez
jó adag trágárkodás és közönséges nemiség tár-
sul, azaz a disznólkodás dominál verbálisan és
az aktusokban egyaránt, s erre a szintre süllyed-
nek a nők, Gertrud és Ophelia (azaz Ofika kisas-
szony) is. (,,...meg ne nősülj! / Arád kölykökre
kacsintgata mindég, / Kölykökkel üzekedett! ... A
bozótban... A pincében... Még az istállóban is!")
A tébolyult kocsmavilágban minden mérce
megszűnik létezni: itt Claudius őrül meg. Hamlet
számára pedig pusztán az a fontos, hogy a hatal-
mat elnyerte - mindegy, hogyan. Felelősség ki-
iktatva; így senki semmiért sem felelős. Hamlet
úgy dönt, gazember lesz - gyilkolászásának
eszköze azonban már nem a „nemes" kard,
pusztán egy jól megfent borotva. Az uralkodás
tehát erre a szintre süllyedt - a szerelem pedig
az állati párzáséra, s ez nemcsak az emberek
közti nász, hanem az ember és a hatalom, az
ember és környezete vonatkozásában is érvé-
nyes.

Az előadás legfontosabb rendező elve a kont-
raszt, ami a színpadképben éppúgy jelen van,
mint az ironikus elemekkel dúsított nyelvezet-
ben. Az egyrészes darabot mindvégig azonos
díszletek között játsszák: ennek központi eleme

zéseivel. Shakespeare költői nyelvezetére szá-
zadunk kommentárja gyakran megsemmisítő
erővel reagál („Nyomasztó nap ez./ Bazd meg,
nyomasztó"; „Kettéhasítád szívemet, fiam ...
összepiszkítottad az ingedet"; „Nemes szív tört
meg itt. Jó éjt királyfi ... Nyugosszon angyal, s
éneklő sereg / Meg van ölve, ... hulla";
,,...micsoda szélvihar... / A történelem vihara ...
Ilyenkor írják az újságok, hogy / A felforgató ele-
mek kihasználják a helyzetet"). Másutt a szálló-
igévé vált töredékek újszerű egymáshoz rende-
lésével találkozunk („Itt koncolás lesz. A többi
néma csend."; „Ez itt a bökkenő, a többi néma
csend"). A szöveg szintjén igen fontos az inter-
textuális elemek megjelenése is: „És Rosen-
crantz és Guildernstern halott?", „Előre vaknyu-
gatnak!"

A háromszoros „csavar" (Shakespeare,
Gombrowicz, 199 3 -9 4 Magyarországa) paro-
disztikus-groteszk-ironikus jellegének érzékel-
tetéséhez mind a rendező, mind a szereplők ré-
széről rendkívül erős fegyelemre és koncentrá-
lásra volt szükség. Ez az előadásban - a
középső rész egy-két megbicsaklásától,
tempólassulásától eltekintve - meg is valósult,
amiből oroszlánrészt vállaltak a régi
Holdszínházasok: Czipa Margit, Koltai Judit és
Nádasi László játék-tudása, az, hogy
mozdulataik és hangjuk minden rezzenését alá
tudják rendelni a nem-reális elő-adásmódnak,
biztosíték rá, hogy a rendező vízi-ója erről a
megtébolyult világról életre kelhessen. A társulat
többi, jórészt újonnan csatlakozott tag-ja (Barna
Bernadett, Erős Judit, Tzafetás Roland,
valamint a volt JATE-s Oláh Szilvia) képesek
voltak alkalmazkodni a különleges játék-
módhoz, amely szükséges volt ahhoz, hogy a
Hamlet-téma e századvégi magyar értelmezé-
séből egységes, lendületes és rendkívül gondo-
latébresztő előadás szülessen.

Jelenet A vőlegényből (A Hold Színháza)

egy félgömböt formázó rácsszerkezet, amely
egyaránt szolgál börtönként vagy palotaként - és
a shakespeare-i Globe Színházat is idézi. Ez a
rácsszerkezet a darab végéhez közeledve meg-
bomlik, a kellékként használt mobil elemek (létra,
kocsik) része lesz: ezek fehér színe, a kontraszt
elvéhez híven, éles ellentétben áll a jelmezekben
domináló feketével (s köztük átmenetet képez a
Koltai Judit által alakított „játékmester" gyerekes,
fekete-fehér csíkos harsinyája és pólya-jel-
meze). A férfijelmezek a háborúból hazatérők
megtépázott egyenruhájára emlékeztetnek - míg
Gertrud (Barna Bernadett) „szakadt" ruházata
inkább nagyvilági (a jelmezeket Kiss Judit
tervezte).

A kétszemélyes zenekar (Strukács Kati és Il-
lés András) a színpadon foglal helyet: a Trabant
együttes és Müller Péter Sziámi dalai („Ragaszt-
hatatlan szív", „Hogy merre menjünk...", „Minden
rendbe jön, szerelmem", „Sodródni kell") kü-
lönleges hangzásukkal, effektusaikkal még lát-
hatóbbá teszik az előadás ironikus elemeit; a
gyakran visszatérő „Kizökkent az idő"-gondolat-
tal összhangban azt húzzák alá, hogy ez a Ham-
let-parafrázis a huszadik század végi állapotokat
tükrözi, s nem mentes a blődli elemeitől sem,
amellett hogy a betétdalok a darab ritmusát is
megadják.

Az előadás ritmusának fontos része a verbális
stratégia is, amelyben számos elem együttes je-
lenléte figyelhető meg. A legfontosabb két pólus a
shakespeare-i nyelvezet és a gombrowiczi, a
maga jellegzetesen huszadik század végi, hu-
moros-ironikus szóalkotásaival („Nosza. Es
hopplá! És hoppla hopp. És hopponálás.... Hop-
pondáridó. Dárevics...") s gyakori trágár kifeje-


