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nemcsak vízszintes, hanem függőleges irányban is
működik a párhuzamos játék. Hol a nézőtérre
nyúló előszínpadon és a háttérben váltakoznak
az események, hol pedig a már emlegetett erké-
lyen és a földszinten. Önmagában jó ötlet a két
párjelenet egymásba fűzése, amikor az erkélyen
Platonov és Szofja között fellobban a szenvedély,
miközben az ifjú Glagoljev (Bede Fazekas Sza-
bolcs) Anna Petrovnát fűzi a domb tövében. Az
egyszer ide, egyszer oda villantó reflektor azon-
ban ebből a jelenetből is átlátszó dramaturgiai
játszadozást csinál. A rosszul kitalált és (a néző
szempontjából) rosszul megvalósított szimultán
játék jellemző esete, amikor az előszínpadon zaj-ló
események közben Kaszás Géza (Oszip) és
Széles Tamás (Iszak Vengerovics) a háttérben
megpróbál kivitelezni egy hangtalan, sőt lassított
verekedést. Széles Tamásnak már szinte sikerül
lassabban zuhanni a levegőben, ám a földet érés-
kor akkorát huppan, mint amekkorát egy emberi
test szokott normális körülmények között a
recsegő padlón. Az előtérben zajló jelenetre nem
tudunk figyelni, a verekedés bezzeg, bár nem
szánták hangsúlyosnak, annál hangosabb. A ref-
lektorral irányított vagy a gyenge kivitelezésű
szimultán játék tehát éppen azt a lehetőséget
zárja ki, hogy az egyszerre zajló színpadi esemé-
nyek között a néző saját interpretációja alapján
tegye ki a hangsúlyokat.

Egyetlen jelenetben tűnt úgy, hogy a színpa-
don is működik valami az elképzelésekből. Az
eredeti darab negyedik felvonásában a lecsú-
szott, részegségbe menekülő Platonovot sorra
felkeresik azok, akik akarnak tőle valamit, vagy
akiknek ártott. A várszínházi előadásban a jelenet
a valóság és egy delírium tremens határán álló
ember képzelgésének keveréke lesz. A háttérben
álló iskolapadokban (amelyek ugyancsak a ré-
misztő fémfalból nőnek ki) ülnek furcsa megvi-
lágításban a Platonov lelkét felkereső emberek,
majd előre is jönnek színes, csillogó foltokkal
díszített ruháikban - ahogy a részeg Platonov
láthatja őket (jelmez: Benedek Mari). Az elhangzó
szemrehányások, vádak, kérések, illetve Plato-
nov védekezései, kirohanásai így egyszerre ját-
szódnak le a valóság és a lelkiismeret színterein,
és ebben az esetben hatásosak is az ismételgetett
és szimultán elhangzó szövegek.

Az előadás alatt azon gondolkoztam, vajon
meg lehetne-e határozni, hogy ezért a sajnálatos
kudarcért milyen arányban felelős a rendezői
elképzelés, a gyenge színészi munka és a techni-
kai ügyetlenség. Sajnálatos a kudarc, mert min-
den hatástalansága ellenére ebben az előadás-
ban több munkát, több invenciót látok, mint egy
átlagos, nézhetőnek számító hagyományőrző
produkcióban. Gaál Erzsébet azonban nem mér-te
fel, kivel áll szemben. Nem vette figyelembe a
színház egyik fontos szereplőjét, a nézőt, aki
realista vagy nem realista, de mégiscsak élettel

telített előadásokat akar látni a színen, s nem
hideg dramaturgiát. Es nem mérte fel azt sem,
hogy a mai szemmel néha lassúnak és szösz-
mötölőnek tűnő Csehovot nem lehet egy előre
elkészített ruhával divatossá tenni .
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A világ nincsen jó formába , mert kizárólag a
formában van. Ez az a gombrowiczi állítás,
melynek illusztrálására: élete során három
színdarabot írt. A művek már csak keletkezésük
egymástól távol eső dátumai és a köztes időben
lezajlott színházesztétikai változások miatt sem
sorolhatók egy meghatározott irányzathoz. Bár
többször megpróbálták az abszurd színház
előfutárának beállítani, Gombrowicz sosem
vállalt közösséget olyan szerzőkkel, mint Ionesco
vagy Beckett. Járt. a saját útját, és elsősorban
nem művészi gőggól, hanem egészen sajátos
szemléletéből fakadóan nem csatlakozott egyetlen
iskolához, társasághoz sem. Mi-közben mindenki
formabontó igyekezett lenni (a szó minden
értelmében), ő maradt formabontogató:
mindhárom színdarabja . szabályok által keretbe
foglalt emberi viselkedésmód kitörési pontjait
keresi.

A z Yvonne-ban legalább öt szabályrendszer
épül egymásra, és ez a bonyoluIt alapképlet -
amely egyébként elég pontosa ábrázolja a tár-
sadalmi ember léthelyzetét -ö nm ag áb an hor-
dozza minden lázadás bukásának magyarázatát.
Hiszen bár minden lázadó a fen álló rend egésze
ellen kíván fellépni, konkrétan csak annak egyes
elemeit képes támadni, esetleg megváltoztatni.
Képtelenség egyszerre áthágni :z összes - egy-
mástól jellegében és megnyilvánulási módjában
is oly különböző - törvényt, sőt (amint azt Fülöp
trónörökös példája szépen illusztrálja) aki az
egyik ellen vét, önkéntelen eleget tesz a másik-
nak. S mivel a meghatározó működési mechaniz-
musokat az ember legfeljebb felismerni képes,
megváltoztatni nem, apróbb változtatások után
újra és újra a fő sémákat követi
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színház legjobb hagyományainak megfelelően egy
nagyon pontos és figyelmes olvasat alapján
kibontja a szövegben rejlő tartalmakat. Nem ak-
tualizálja, nem írja át, nem állítja egy külső kon-
cepció szolgálatába a darabot - egyszerűen bi-
zalmat szavaz neki, és bemutatja a maga össze-
tettségében.

Rögtön a nyitójelenet feltárja az első, a

b io lóg iai sík konfliktusosságát. A Hamlet-
paródiaként is tekinthető Fülöp herceg az udvartól
és társaitól félrevonulva mára kezdet kezdetén vét
az emberi természet törvényei ellen. A burgund
királyfi fittyet hány a társai által figyelmébe
ajánlott jólábú nőkre, és horoszkópjából
igyekszik erőt meríteni. Hiába szólítja fel őt
többször is barátja, Ciprián egyetlen
kötelességük gyakorlására, Fülöp éppen ettől
zárkózik el a leghatározottabban: nem
funkcionál. Ezáltal öntudatlanul, természetéből
fakadóan eltér a normális viselkedéstől,
alapjában más tehát, de nem szándékosan. Ez
akkor derül ki, mikor Yvonne szerelme által
feloldozva végül is Iza felé fordul (Micsoda
gyönyör egy olyan nőt tartanom a karjaimban,
akitől nem undorodom!). A szülők feltáruló bűnei
is a testi szférához kapcsolódnak: a király
kamarásával együtt tett erőszakot egy
cselédlányon, akit, bűnüket leplezendő, halálba
(folyóba!) kergettek. A királyné verseit rejtegeti,
melyekbe, úgy látszik, túl sok költészetet ölt;
ezekből a hajlékonyság iránti féktelen vágya
derül ki, amit kénytelen a legmélyebb titkok
rétegébe fojtani. Az így, egy el nem követett bűn
által kialakuló freudi értelemben vett
bűntudatérzés megbénítja Margit egész
viselkedését. A test törvényeire adott három
különböző válasz mindegyike kudarchoz vezet,
sem az elfordulás, sem a kiélés, sem az elfojtás
nem hoz elfogadható eredményt
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- újra fel kell tenni a kérdést, s kezdődik minden

előlről, körbe-körbe.
Yvonne megjelenése az udvarban a darab má-

sodik jelenetében a természetes rend, az íratlan,
de természetből fakadónak vett törvények elleni
kihívásként értelmezhető. A természet harmóni-
ára törekszik, ezért azt kell sikerültnek, elisme-
résre s ezáltal szeretetre méltónak találnunk, ami
tükrözi ezt a harmóniát - szólhatna a ki nem
mondott szabály. Fülöp lázadása talán e norma
ellen a legélesebb, még akkor is, ha elhatározását
- miszerint feleségül veszi a csúf teremtést - nem
dac motiválja, hanem egy felismerés.
Gombrowicz azt írja az Esküvő előszavában,
hogy az emberek nem nyilatkoznak meg közvet-
lenül, mindig mesterkéltek, mindig játszanak. A
darab ezért maszkok, gesztusok, kiáltások, gri-
maszok kavalkádja. Jan Kott szerint ezért
Gombrowicz színházában a grimasz a világ el-
sődleges, materiális valósága. A forma az Arc.
Nála az számít valakinek, aki kellőképpen felpum-
pálódott a formával, azaz deformálódott. Valaki
az valaki vagy valami más, azaz hamisítvány.
Vagyis Yvonne nem valamiféle besorolhatatlan
szörnyszülött, se nem egy elfogadott színpadi
séma megtestesülése, ahogy azt Pályi András
írja, hanem maga az ember, amikor nem csinál
semmit, csak bámul, s ezáltal bámulhatóvá válik,
míg végül önmagára ismerhet benne akárki. Te-
hát Fülöp, amikor látszólag a természet törvénye
ellen tesz, valójában maximálisan annak szelle-
mében cselekszik, s amikor rádöbben, hogy
döntése nyomán lehetősége nyílna egy maga-
sabb rendű erkölcsnek megfelelően viselkedni,
gyarló módon visszaretten, s a hétköznapi ítélet
szerint szépnek tartottat s vele a rendes kerékvá-
gást választja. S így megy minden tovább rend-
ben, folyton-folyvást.

Tóth Anita (Yvonne) és Fekete Ernő (Fülöp
herceg) (Szilágyi Lenke felvétele)

amikor a király az ünnepi alkalomra hivatkozva s
a bőkezű uralkodó képében tetszelegve egyre
emeli az alamizsna összegét. A Koldus már nem
is ember, személyének nincs semmilyen köze a
vele kapcsolatos dolgokhoz, s mivel valós prob-
lémáira egyetlen másodpercig sem terelődik fi-
gyelem, azok megoldására semmilyen esély
sincs. Ezért lesz ebben a státusban mindig, va-
laki, valamikor, valahol. A darab cselekménye két
ceremoniális esemény, a nép előtti ünnepi parádé
és az eljegyzési-elveszejtési lakoma között
feszül. A ceremónia, a par excellence társadalmi
érintkezési forma, megnyugtató keretbe foglalja a
történetet, és a forma sértetlenségére utal. (A
színházi előadás külön érdekessége, hogy a Kol-
dus figurájának visszacsempészésével, a halmo-
zott ismétléssel sikerül pontosan valami újat
mondania - de erről majd később.)

A társadalmi törvények mögött húzódó ha-
gyomány határozza meg, hogy mi számít egyál-
talán eltérésnek a megszokotthoz képest. A tra-
díció törvényeivel kapcsolatban nem az egyes
szereplők, hanem az egész mű fogalmaz meg
sajátos álláspontot. Az író a cselekmény környe-
zetének kiválasztásával teszi egyértelművé, hogy
tradícióihoz erősen kötődő univerzumban gon-
dolkodik. Az uralkodói székhely a hagyományőr-
zés megtestesült szimbóluma, ahol az öröklődő
hatalom a változatlanságot hivatott biztosítani.
Ugyanakkor hiába táplálkozik a gombrowiczi mű
ezer szállal a shakespeare-i királydrámák világá-
ból - ahogy azt már rengetegszer kimutatták -, ha
nincs már konkrét tét, és ezáltal nincs már valódi
harc sem. A XX. századra az egyén legnagyobb
ellenfele önmaga lett, ezáltal a dráma észrevétlen
eloldódott a hagyományos konfliktussémáktól, s
azokkal már csak kiüresedett formai elemeken
keresztül képes érintkezni. Ekként válik a
hagyomány állandóan jelen levő, de nehezen
aktivizálható viszonyítási ponttá.

S a még a múlt században is mindenható
tradicionális szabályzat helyét szép lassan átve-
szi egy metafizikai törvények által vezérelt világ-
kép. Ez a szemlélet, amely a darabban és Zsám-
béki Gábor rendezésében nagyon erősen kifeje-
zésre jut, megkérdőjelezi az emberiség útjának
tradíciók által megszabott egyenesvonalúságát,
és a ciklikusan ismétlődő, állandóan bezáródó,
mindig újrainduló és előbbre nem jutó egyéni és
közösségi történelem élményét rögzíti. Egymástól
teljesen függetlenül három teljesen különböző
szereplő: Yvonne, Ignác és Fülöp is megfogal-
mazza ezt az érzést (Körbe-körbe, mindig, foly-
ton-folyvást...), s mindhárman elégedetlennek

Tökéletes rend ábrázolódik a darabban a tár-
sadalmi viszonyok terén is. A világot, mivel egy
királyi udvarban játszódó történet keretében
vizsgáljuk, alapvetően a hatalom szemszögéből
látjuk. Három szereplő azonban elégségesen
egészíti ki a képet ahhoz, hogy
félreérthetetlenné váljon az írói szándék: nem
egy szűk elit, hanem egy akármilyen emberi
közösség működéséről van szó. Az első maga a
címszereplő, aki közönséges járókelőként jelenik
meg, politikai döntés következtében lesz
elfogadva mint a herceg jövendőbelije, s a
társadalmi protokoll teszi őt néhány másodpercre
nemessé, mielőtt közönséges hullává válna.
Yvonne-é a tökéletesen kiszolgáltatott ember
karrierje: váratlan emelkedés és váratlan bukás,
ami akár többször is megismételhetődne, ha a
gombrowiczi példázatot nem éppen az ő
fájdalmasan őszinte pusztulásának kellene
lezárnia. Más szóval Yvonne hős, még-pedig az
önfeláldozó szerelmes típusból, aki nem élheti
túl saját bukását. Vele egy szinten állónak
képzeli magát a másik együgyű figura, Innocent,
aki a lány szerelmesének mondja magát. Am ő
semmilyen értéket nem képes felmutatni, állítás
helyett csupán nem tagad, tiltakozni bátorkodik a
lány meghurcoltatása miatt, de szinte azonnal
visszakozik, mintegy a saját tiltakozásától meg-
ijedve. Mindkét megjelenésekor nagy indulattól
fűtve érkezik, de hamar meghunyászkodik, és
mindkétszer üres kézzel távozik. A figura nevé-
nek jelentése - ártatlan - nyilvánvaló irónia az
állandó kudarcra ítélt kisemberrel szemben, akit
a saját maga alkotta ideál is megtagad (Yvonne
leghangosabb megszólalása éppen az, amikor
Innocentet akarja elkergetni). A harmadik, népet
képviselő alak a Koldus, aki nem több, mint a
hatalom öntudatlan, állati sorba taszított játék-
szere. Fel sem képes fogni, mi történik vele,
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tűnnek a felismert renddel. Ám azon változtatni
csak Fülöpnek lenne módja, mivel Yvonne maga a
felismerést lehetővé tévő jelenség (szálka, amely
ugyanazt a hatást érhetné el a fennálló rendben,
mint a kárászé az ő torkában), Ignác pedig a
körforgásba immár beletörődő, annak menetét
biztosító hatalom, vagyis a zavaró jelenség
megszüntetője, Yvonne gyilkosa. A Fülöp előtt
feltáruló lehetőség pedig - hogy a körvonalat
kiegyenesítse, és kétpólusú történetvázat
hozzon létre - nem más, mint Yvonne szerelme.
Az állandóan önmagába záródó és ezért kilátás-
talanul egyértelmű körvonalat akkor sikerült vol-
na megszakítania, és ezáltal új értelmet hoznia a
világra, ha elfogadja Yvonne szerelmét, hiszen ki
is mondja: „Szeretve vagyok általa, tehát benne
vagyok;.. az lehetetlen, hogy ő ne legyen énben-
nem." Ám a megszeretési kísérlet nem jár tartós
sikerrel, és az Yvonne felfedezéséből fakadó sza-
badság illúziója csupán arra elég, hogy az egyik
szabályrendszer alól kibújva egy másiknak vesse
magát alá. (Ezért akarja hisztérikusan megsze-
rezni az Yvonne által összeszedett hajszálat,
megszakítva ezáltal a kettejüket összefűző lineáris
kapcsolatot.) Nem elég erős ahhoz, hogy a józan
ész és a törvények ellen cselekedve egy
magasabb rendű szerelem, az ember szeretete
által megváltsa a világot, amely így folytatja a
maga megszokott köreit.

Ezt a körmotívumot emeli ki a Katona József
Színház előadása is. A színpadot határoló csíkos
ponyva cirkuszi atmoszférát teremt, amely nem-

csak a figurák viselkedését okolj. meg, hanem a
tér porondszerűségét is sugall a. Az első rész
díszletét uraló kör alakú pavilon saját tengelye
körül forog, amikor a belécsimpaszkodó ifjak
megforgatják, körhinta hatását kelti. (Ugyanez a
tér a második felvonás szobája, ahol Yvonne-t
faggatják) De nemcsak a térben figyelhetjük meg
a körkörös motívumokat, hanem az időben is.
Hiszen az idő múlása is ciklikus folyamat: a
mutató mindig ugyanazt az utat járja be, mégsem
ugyanoda ér vissza. Ezt a feszítő paradoxont
ábrázolja kétszer is nagyon szemléletesen a
földhözragadt Cipriánt zavarba ejtő hitelességgel
ját-szó Stohl András. Mindkétszer ások
döntésére vár: az első esetben csak a tenyerét
látjuk, amint görcsösen üti egy virágállványon a
rohanó másodpercek taktusát, másodszor pedig
egy fotelban köröz mindaddig, míg a szí padi
esemény - látszólag - egy helyben topog.

Az ehhez hasonló finom rendezői gesztusok
mind-mind arra figyelmeztetnek, hogy reprezen-
táció tanúi vagyunk, ahol a színészek a színpa-
don formákat utánoznak. Enne érzékeltetésére
hatásosnak bizonyultak a cirkusztól kölcsönzött
motívumok, amelyek elidegenítő effektusként
működtek. Ilyen volta tigrisek ugratásához hasz-

Kiss Eszter (Yvonne), Benedek Miklós (Kama-
rás), Bodnár Erika (Margit királyné) és Fekete
Ernő

nált tüzes karika felidézése két égő tükörrel ab-
ban a jelenetben, amikor a szülők - ugrásra
készen - egymást bámulják. Itt lepleződik le,
hogy az addig Yvonne állatiasságának bizonyíté-
kaként emlegetett bámulás valójában alapvető
emberi tulajdonság; ennek tudatosítása érdeké-
ben veszi körül Fülöp kétoldalt szüleit tükrökkel:
egyszerre lássák magukat bámulni és megbá-
mulva. Sáry László zenéje néhol a Brecht által
használt cirkuszizene-motívumokra utal; a lakáj,
Valentin - Lukáts Andor fegyelmezett alakításá-
ban - Magritte-képeket megelevenítő jelenései
szintén az előadás spektákulumjellegére figyel-
meztetnek. A rendező azonban komolyan vette a
szerző utasítását, amelyet szintén az Esküvőelő-
szavában fogalmaz meg: „Mesterkélten kell ját-
szani, ennek a mesterkéltségnek azonban nem
szabad elvesztenie a kapcsolatát azzal a normális
emberi tónussal, amely a szövegből érezhető."

Az idézetből kiolvasható, elemelten realisztikus
játékfelfogás mindig is erőssége volta Katona
társulatának. Ennek köszönhetően mintaszerű
Benedek Miklós Kamarása, színes Haumann
Péter Ignác királya, akiből a színész még azt a
rabelais-i ízt sem felejti ki, amelyre szintén Jan
Kott hívta fel a figyelmet; grimaszai, mutogató
ujjai, szellentést utánzó trombitálása pontosan
utalnak obszcén szándékaira. Jó Bodnár Erika
Margit királyné szerepében, még ha az - egyéb-
ként rettentően nehéz - gyilkosságra készülő
jelenetben nem mindig sikerül is magával ragad-
nia a nézőt; a gyertyalánggal és gramofonszóval
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Bodnár Erika és Haumann Péter (Ignác király
(Koncz Zsuzsa felvételei)

aláfestett Shakespeare-paródia és a biztonságát
csak eltorzított álarc mögött meglelő asszony
szívszorító átváltozása inkább kioltja, mintsem
erősítené egymást.

Kissé egyhangú Fekete Ernő mint trónörökös;
az ő játékából hiányzik talán leginkább az az
ironikus szerepreflexió, amelyet az előadás stílu-
sa megkövetelne. Ugyanezt nem kérhetjük szá-
mon az Izát alakító Ónodi Eszteren, aki elöl-hátul
egyformán megbízhatónak bizonyul a csábító
idomok tekintetében. Rába Roland Innocentjének
vörös füle mindent elárul viselőjéről, akit szavai
sem cáfolnak meg.

A címszerepet ketten játsszák felváltva: Kiss
Eszter és a főiskolás Tóth Anita. Szerepformálá-
suk nem teszi a két előadást két meghatározóan
különböző színházi élménnyé. Mindketten élő
figurát alakítanak, olyan Yvonne-t, aki tudja, mi
folyik körülötte, beleszeret Fülöpbe, majd felfog-
ja annak választását, s ekképpen küldetését mint-
egy betöltve, szinte önként vállalja fehér áldozati
ruhájában a halált. Különbségek inkább eltérő
habitusukból fakadnak: míg Kiss Eszter lomhább,
darabosabb figurát játszik, aki ott marad, ahova
leteszik, egész mozdulatlan lényével kihívást
intézve a külvilághoz, Tóth Anita csenevészebb,
idegesebb, mintha állandóan mondani akarna
valamit, csak nem lenne hozzá ereje. Ha a figura
életben maradna, az első Yvonne valószínűleg
szétfolyna, míg a második összeaszna.

Kun Vilmos a Koldus az első részben, s nem
lehet nem ráismerni az utolsó rész Marsalljának
szerepében. Szó nélkül hagyhatnánk ezt a sze-
repösszevonást, ami más szereplők esetében is
előfordul az előadásban, ha nem éppen ő lenne
az, aki a zárójelenetben utoljára parancsolja térd-
re Fülöpöt néhai jegyese teteme előtt. A herceg
letérdel, ezzel - gondolhatnánk - bezárult ez a
kör is, ám mielőtt még lehullana a függöny,
észrevehetjük, hogy Kun Vilmos alig észrevehe-
tően, de ott áll a bal oldalon. Ez Zsámbéki tiszte-
letköre a nagy burgund rondóban a mindenkori
lealacsonyítottak, legkiszolgáltatottabbak előtt.

Witold Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő (Ka-
tona József Színház)
Fordította: Pályi András. Jelmez: Szakács Györgyi m. v.
Díszlet Khell Csörsz m. v. Zene: Sáry László. Mozgás:
Horgas Ádám m. v. Asszisztens: Tiwald György.
Rendező: Zsámbéki Gábor.
Szereplők: Tóth Anita f. h./Kiss Eszter, Haumann Péter,
Bodnár Erika, Fekete Ernő, Benedek Miklós, Ónodi
Eszter f. h., Stohl András, Szirtes Balázs f. h., Illés
Györgyi, Fullajtár Andrea f. h., Rába Roland f. h., Lukáts
Andor, Garay József m. v., Kun Vilmos, Árva László m. v.,
Andai Kati m. v., Bálint Márta m. v., Németh Kriszta m. v.,
Lengyel Ferenc, Takátsy Péter, Samu Nagy Ádám f. h.

Vári Eva háta - pars pro toto - az első
percekben a szereplők lélektani mélyrétegeiről
mesél. Ahogyan ajtót nyit a váratlanul
becsöngető vadidegennek, majd egyik karját az
ajtófélfán támasztva elállja a be-jutás útját, és
testtartásának enyhe változtatásaival elbeszéli
egy ország közelmúltjának ma már nem kínzó,
csak fájdalmas történetét, az nem-csak a
színjátszás magasiskolája, hanem maga a
darabértelmezés, a textus és a helyzet interpre-
tációja, ha tetszik. A hát szeretné megérteni, mit
keres az ajtóban ez az ember, elmondja, hogy
manapság nem az a világ van, amikor csak úgy
be lehet engedni valakit, bármekkora virágcsokrot
tart is a kezében, illetve akkor aztán pláne nem...
Még arról is beszél, hogy jót aztán nem várhat egy
afféle rendes, élettől, történelemtől elgyötört
kisember egy idegentől, aki még csak nem is
szolgál semmiféle épkézláb magyarázattal arra
nézvést, ki ő, és mit akar. Szintén a hát árulja el,
hogy van és virul egy újabb csengő-frász, ezúttal
nem a fekete autótól, hanem mindenféle
számlásoktól, biztosítósoktól.

Ismerős ez a hát. Elutasítás és kíváncsiság,
mentegetőzés, magyarázkodás, gyanakvás és af-
féle korlátolt jóindulat süt a tartásából, míg végül
egyértelműen jobb meggyőződése ellenére,

puszta engedelmességből, reflexből - az
asszony beengedi a hívatlan látogatót.

Amikor elolvastam Spiró György Kvartett című
komédiáját - jó néhány hónappal ezelőtt, a
kaposvári drámapályázat idején -, arra gondol-
tam, hogy alighanem ez is arra a sorsra jut majd,
mint rokonai, Spiró többi zeitstückje, a Vircsaft
és a Dobardan. Későn fogják bemutatni, és vagy
lemállik róla a kontextus, vagy történelmi
opusszá válik, és egyik sem fog jót tenni neki.

Tévedtem: gyorsan mutatták be. Abban vi-
szont igazam volt, hogy ez nagymértékben hoz-
zájárult a sikerhez. Vincze János rendezésében a
történet még nemhogy történelmi visszfényt nem
kapott, de tegnapinak is legfeljebb a valuta-
árfolyam bizonyult benne.

For the record - az utókornak: ez a négysze-
replős történet naturalista életkép a kilencvenes
évekből, amikor a demokrácia és a szabadság és
ezek összes (vad)hajtása hajszálereken szivárgott
lefelé és befelé a magyar társadalomba és egyede-
ibe. A Spiró darabjában szereplő idősödő házaspár
leginkább a terheit, felnőtt lányuk a kényszert és a
benne rejlő lehetőséget, a hazalátogató amerikás
magyar pedig az ígéret új földjét látja benne.

A történet egyszerű helyzetkomikumra épül: a
szereplők nem értik a másikat. Vagy mert vérük-
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A HÁT MONOLÓGJA
SPIRÓ GYÖRGY: KVARTETT


