
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-



nyából rajzolódik ki (az olvasó számára)
alakjának néhány kontúrja.

Yvonne meghatározatlansága, alakta-
lansága, léttelensége azonban meghatá-
rozott létet és alakot ölt az őt megformáló
színésznő porhüvelyében, aki ezúttal, a
kaposvári előadásban: Csákányi Eszter.

A kaposvári a darab második magyar-
országi bemutatója, Veszprémben ját-
szották először 1983-ban, Krystian Lupa
rendezésében. Az Yvonne ősbemutatója -
az 1933-as megírást és az 1938-as pub-
likálást követően - 1957-ben volt Varsó-
ban. A hatvanas-hetvenes években több
európai városban játszották, rendezői
között ott találjuk Ingmar Bergmant.

A négyfelvonásos művet Kaposváron
két részben játsszák. A színpadot nem a
bordó bársony takarja, hanem egy fekete,
impregnált, matt fényű orkánfüggöny. Ez
a függöny nem szétnyílik, hanem az utolsó
jelenetig a színpadnyílás jobb felső sarka
felé húzzák fel, akkor pedig (a le-eresztett
függönnyel is elválasztott jelenetek között
az előszínpadon többször végigsétáló
lakáj, Hunyadkürti György intésére) bal
felé, az ellenkező oldalon vonják fel.

Az előadást metronómkoppanások ve-
zetik be, s pár taktus után felcsendül a
(végig metronómmal kísért) kamara-
muzsika. Ez a házimuzsika majd a darab
végén tér vissza, s ad zenei keretet az elő-
adásnak. A második részt bevezető zene
ugyancsak ütemjelző ritmussal kezdődik:
dobseprűsurranások adják meg a meg-
szólaló dzsessz szvinges ütemét. (Zene:
Fuchs László.)

Ascher Tamás rendező tablóképpel
indítja az előadást. A király és kísérete itt
a függöny felvonásakor már a színen áll,
és a színpad jobb oldalán tömörülve gyö-
nyörködik a naplementében. A háttér-ben
kék léggömböket tartó fiatalok gyö-
nyörködnek az udvartartásban. (Ma van a
nemzeti ünnep.)

A színpadot a hideg színek uralják.
Khell Zsolt díszletében minden már-
ványból van, a padló, a parkbeli padok, az
apró szökőkút s a monumentális hátsó
falak, illetve oszlopok. A szürke külön-
böző árnyalatai és a fekete a domináns
színek - éppúgy, mint Szakács Györgyi
jelmezeiben. A díszlet egyszerre idéz vár-
belsőt és - számomra - egy (munkás)
pártházat, amely utóbbiak, mint tudjuk,
kedvelik a monumentalitást és a már-
ványburkolatot. Nincs azonban ebben a
hideg és steril térben semmilyen jelkép,
jelvény, szimbólum, ami az ignáci udvart
didaktikusan egyedítené. Az csak a néző-
ről árulkodik, hogy mire vél ráismerni e
színpadi világ láttán.

Az a divat és elegancia, amely az ud

varbéli hölgyek kosztümjeit és az urak öl-
tönyeit jellemzi s az előadás egyéb apró
jelei pontosabb (de nem egy irányba mu-
tató) referenciákkal rendelkeznek. A
nyitókép naplementére vonatkozó repli-
kái után nyomban betoppan a koldus
(Kamondy Imre), aki „némi segélyt" kér.
(Megjelenése dramaturgiailag éppoly
rejtélyes, mint Tiborcé II. Endre palotá-
jában.) A koldus nyakában az MN-ben
rendszeresített csajka, ebbe hullanak a
király garasai. Az első idegen, az első más
(a koldus) csak előkészíti az igazi idegen
megjelenését. Es ezt készítik elő a színen
átsuhanó, átbicikliző hölgyek is, akiktől a
hercegnek már csömöre van, és két ba-
rátja unszolása ellenére rájuk se hederít.
Iza (Nagy-Kálózy Eszter), az egyik ud-
varhölgy, szivárványszínű vattacukorral
érkezik, s csábosan csipeget belőle, ám
Fülöp herceg (Quintus Konrád) figyelmét
jobban felkelti a két nagynénjével
felbukkanó „torzszülött".

Az Yvonne-t játszó Csákányi Eszter
fekete-fehér aprómintás-virágos ruhá-

ban, fekete, pántos lakkcipőben, barna
pamutharisnyában és barna svájcisap-
kában van, kezén szürke pamutkesztyű,
csuklóján bőrszíjas karóra. A nagynénik
(Kristóf Kata és Czakó Klára) kis papír-
tányéron virslit hoznak, s amikor leülnek
az egyik márványpadra, szépen a mustár-
ba mártogatják és harapnak. (Ok is ünne-
pelnek.) Yvonne azonban nem eszik: fo-
gadja az őt érő atrocitásokat. Fülöp, aki-
ből a lány - puszta megjelenésével,
létével - a legerősebb reakciót váltja-
provokálja ki, úgy jelenik meg Quintus
Konrád alakjában és alakításában, mint
egy, a formán belül a maga formátlansá-
gáért „küzdő" hős. Ezt a különbözni vá-
gyást az öltözéke is jelzi: a többiek jól
szabott öltönyével ellentétben ő fekete,
béleletlen kabátot visel, ebbe burkolózik,
és hajzata sem az udvaroncok formásra
stuccolt frizurája, hanem dús sörény.

A herceg - akiben Gombrowicz Hamlet
alakjának paródiáját is megírta - a ka-
posvári előadásban is visszautal a Ham-
letre. Quintus Konrád, aki az évad tanú-

Csákányi Eszter (Yvonne) és Bezerédi Zoltán (Innocent) Gombrowicz: Yvonne, burgundi hercegnő című
előadásában (kaposvári Csiky Gergely Színház)



sága szerint Máté Gábor szerepkörét
folytatja, úgy unatkozik, úgy hever el fe-
kete köpenyében a (márvány)padon,
ahogy Máté Gábor tette az Ascher ren-
dezte 1983-as Hamletben, amikor pok-
rócban üldögélt és hevert egy kétlábú
deszkapadon.

A kontextusától megfosztott történet
színpadi megjelenítésében Ascher továb-
bi konkrét jelekkel pontosítja az esemé-
nyek közegét. A herceg lakosztályában (a
második felvonásban) bimbamcsengő
hangja jelzi a vendégek érkezését. A ven-
dégek - a Kamarással az élen - fehér
sportöltözetben, teniszütőkkel és -lab-
dákkal jönnek szemügyre venni Yvonne-t.
Aki ezt megelőzően jelét adta annak,
hogy „csupa szenvedély, pokoli kívánás".
Csákányi Eszter ebben az előző je-
lenetben a márványpadon előrecsúszva-
elfekve a mellét markolássza, majd boká-
ig tolja pamutharisnyáját, és szétveti a lá-
bát - kifejezvén Fülöp iránti vágyódását.

A megaláztatás, amelyben eddig is ré-
sze volt (sapkáját Cirill, Sztarenki Pál le-
kapta róla, italt csurgatott a fejére) tovább
fokozódik. S e folyamat csúcspontján,
szorongásában és megalázottságában
álltában összevizeli magát. A tócsát - az
érkező vendégek belépése előtt - Va-
lentin, a lakáj törli föl. A teniszruhás tár-
saság mögött meghúzódik a velük érke-
zett Innocent (Bezerédi Zoltán), és csak
akkor merészkedik elő, amidőn az ifjú
hölgyek és urak, kiszórakozván magukat
Yvonne-on és a hercegen, távoznak.

Innocent (beszélő név, a. m.: ártatlan)
ebben az előadásban ugyancsak sérült:
biceg, járógéppel megy, jobb lábát min-
den lépésnél húzza maga után. Innocent
Yvonne társaként jelenik meg: összeille-
nek. Bezerédi Zoltánnak nemcsak moz-
gásában, hanem tekintetében és arckife-
jezésében is a kisebbrendűségi érzés tük-
röződik. Yvonne-nal ellentétben ő igenis
kommunikál, megjelenésének oka is az,
hogy visszakövetelje magának a lányt, s
tiltakozzon a herceg kegyetlen játéka el-
len. „Csak arról van szó, hogy én szere-
tem őt..."-mondja. „Szeretjük egymást,
mert ő ugyanúgy nem tetszik nekem,
ahogy én neki, s így egálban vagyunk."
Innocent barna öltönye is jelzi összetar-
tozását Yvonne-nal, akinek sapkája és
harisnyája ilyen színű - más az udvarban
nem hord barna ruhát.

Az előadásnak ebben a jelenetében
Csákányi Eszter sokkal felfokozottabban,
agresszívebben reagál, mint a darabban,
ahol csupán ráüvölt Innocentre: „Mars
innen!" Yvonne itt nekiront hódolójának,
aki - nyomorék lába miatt - a földre
zuhan. A dühkitörés (melynek
ellenpontja Yvonne-nak a herceg iránti
néma szerelme) a hősnő megnyilvánulá-
sainak csúcspontját jelenti. Ez az artiku-
lálatlanság határán álló üvöltés éppúgy
Yvonne nyelven inneni, nyelv alatti voltát
fejezi ki, mint örökös, irritáló hallgatása.
A kitörés ilyetén bemutatása megerősíti a
hősnő preszociális, animális voltát. Ez a
dühkitörés vezeti el a herceget ahhoz a

felismeréshez, hogy ő Yvonne által sze-
retve van, s ez a birtokoltság indítja el
benne a vágyat, hogy megszabaduljon
„szerelmesétől".

A kaposvári előadás második felének
kezdetén a királyi szülők már nagyon ide-
gesek. Ami addig tréfának, ifjúi szeszély-
nek tűnt (hogy Fülöp kikezdett ezzel a
tramplival), az kezd komollyá válni.
Yvonne, aki mustárt tunkoló, virsliző
nagynénjei között már első megjelenése-
kor sem evett, itt sem fogad el semmit az
őt kínálgató „örömszülőktől", hiába tuk-
málják rá a legkülönb ínyencségeket. Ez
az idegesség lesz úrrá Ignácon (Jordán
Tamás), amikor - bátorítás céljából -
kettesben marad Mutyulival (ahogy ő
Yvonne-t nevezi). A lány hallgatása a
robbanásig feszíti (a hallgatás, a reagálás
megtagadása növekvő frusztrációt jelent
a környezetnek), s végül üvöltve Yvonne
torkának ugrik, elkezdi fojtogatni - csak a
Kamarás (Lukáts Andor) tudja megfé-
kezni.

Fülöp herceg iránti vonzalmáról Iza itt
már az előadás kezdetén, Yvonne felbuk-
kanása előtt jelt ad, s így nem meglepő,
hogy az ifjú vele „csalja meg" jegyesét.
Nagy-Kálózy Eszter Iza szerepében nem
pusztán tárgya Fülöp szeszélyének, ha-
nem életrehívója is a kapcsolatnak. Ezt a
rendezés azzal is jelzi, hogy a (Gombro-
wicz által is a színen tartott) udvarhölgy
érzelmileg involválva nézi végig a falak
szegletéből a korábbi történéseket. Ami-
kor Fülöp itt váratlanul, előjáték nélkül

Jelenet az Yvonne, burgundi hercegnő kaposvári előadásából



Csákányi Eszter a kaposvári Gombrowicz-előadásban (Fábián József felvételei)

azonnal szájon csókolja, akkor a lány tet-
tetett tiltakozása inkább csak az etikett
kedvéért hangzik el. Testi kontaktusuk
koreográfiája az (argentin) tangó lépése-it-
fogásait is felidézi.

Az utolsó felvonás az Yvonne elpusz-
títására való készülődés jeleneteiből áll.
Az előadás egyik legkomikusabb része
Molnár Piroska Margit királynéjának
éjszakai monológja, mely kidomborítja az
alak parodisztikus kapcsolatát Lady
Macbethtel. Jan Kott állapítja meg, hogy
az Yvonne-ban Gombrowicz „a Hamlet és
a Macbeth remek paródiáját írta meg...
Gombrowicz hősei számára Hamlet és
Lady Macbeth magatartása csupán
sztereotípia, álarc, amelyet a helyzet
kényszerít rájuk". Molnár Piroska suhogó
hálóruhájában nemcsak a shakespeare-i
alak kisszerű mását idézi meg. A költői
dilettantizmus (és ennek karika-túrája),
továbbá a lelkiző teatralitás paródiája
egyaránt jellemzi éjszakai jelenetét.

A színvilág az utolsó képben az addig
uralkodó szürkéből feketébe vált. Az ud-
var báli öltözéke egyúttal gyászruha is.
Csak Yvonne van fehérben, lenyalt, szét-
álló vörös hajában is nagy fehér masni. Es
Fülöpre adnak még fehér szmokingot,
midőn leül a hosszú asztalhoz. (A király
még mindig rövid háziköntösét viseli.) A
továbbra is néma lány rémülten várja a
véget: nem akar enni, de nem is tiltakozik.
A kellő érzelmi nyomás hatására enni
kezd, s szolgálatkészen megfullad, amikor
fenyegetően rárivallnak, hogy a kárász
szálkáitól megfulladt! Csákányi Eszter
felvergődik az asztalra, vonaglik

néhányat, majd az asztal végében hanyatt
terül, feje és karja lecsüng. S amikor a ke-
rekeken gördülő hosszú asztalt a lakájok
elfordítják, s a lány a színpadnyílásra me-
rőlegesen a nézőkkel szembekerül, lassan
kifolyik a szájából a mártás, lecsüngő
arcán át a szemgödrébe.

A záróképben a rend és az udvari forma
helyreáll. A nyitóképhez hasonlóan itt is
tablót látunk. A térdeplő udvar képe akkor
lesz teljes, amikor a halott Yvonne körül
térdelők közé Fülöp herceg is hajlandó
lesz leereszkedni - mivel „így szokás". A
forma győz a formátlanság felett. A
denaturált forma felfalja az amorf,
természeti ösztönlényt, s a renitens ifjú -
igaz, egy élet árán - beilleszkedik az eti-
kettbe.

Ascher Tamás rendezése és az előadás
látványvilága különös elegyét adja egy
meseszerű és reális, elvont és naturális,
groteszk és mikrorealista, abszurd és do-
kumentálható valóságnak. Ez a világ így,
ahogy Kaposváron megjelenik, semmivel
sem azonosítható maradéktalanul.
Gombrowicz külvilágtól megfosztott, de-
naturált konstrukciója nem kap direkt
vonatkozásokat. Mégis érzékelhető a mű
konkrétsága. De minden lefordítás, „néven
nevezés" azonnal megölné a darab és az
előadás különös jellegét. Az történne, ami
ellen a szerző a leghevesebben tiltakozik:
behelyettesítenénk az Yvonne világát
valami konkrétummal (Lengyelországgal,
a szabadsággal, a monarchiával stb. -
ahogy az eddigi értelmezések teszik). A
Kamarás monoklija, a léggömbök, a
bimbamcsengő, az öltözékek és a bútorok,
terek stílusa mind

más-más közegre utal. Ami az előadás
összképeként megjelenik, az mégsem egy
sok helyről összeszerkesztett eklektikus
közeg, hanem egy azonosíthatatlan, de
mégsem ismeretlen világ. Ebben a pre-
verbális, megnevezhetetlen (ámde ér-
zékelhető) világban a kaposvári elő-adás
nemcsak a darab egészének és
Gombrowicz stílusának egyik jellegze-
tességét képezi le, hanem a címszereplő
azon tulajdonságáét is, hogy ez az alak
valami nyelven túlit (vagy innenit), de
mindenesetre fogalmilag nem definiál-
hatót jelenít meg.

Az értelmezés fogalmakkal operál. Ez a
megközelítés - a fogalmi átfordítás -
azonban ezúttal nagyon sérülékeny, úgy
látszik. Az előadás leírása többet árul el a
lényegről, mint egy - ez esetben szükség-
képpen triviális - magyarázat. Az Yvonne,
burgundi hercegnő kaposvári előadása
kitűnő produkció, színházi műalkotás,
eredeti, öntörvényű, saját stílusvilággal
rendelkező mű, mely érvényesen és híven
szólaltatja meg Witold Gombrowicz
művészetét.
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