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A Phaedra őrült szenvedélyéből eredő radiká-
lis hangulatváltások iramát javarészt az exp-
resszionista előadásmód teszi követhetővé.
Mindez azonban nem csökkenti az értékét Igó
Eva alakításának, amely a kifordulásig szerel-
mes, előbb ön-, utóbb közemésztő asszony ka-
rakterének számtalan fázisát mutatja meg. Ami-
kor Oinone Thészeusztól való fiaira hivatkozva
igyekszik lecsillapítani Phaedrát, a nő csak ennyit
felel: „Igen, a gyerekek, a gyerekek, a gyerekek."
Válaszában türelmetlenség, cinizmus, engedel-
messég, bűntudat és meghasonlottság olyan ke-
veréke mutatkozik meg, amely elegendő ahhoz,
hogy előre jelezze a jóval később következő gyer-
mekgyilkosságok súlyát. Ez utóbbi jelenetben a
megtört Phaedra hálóinget ölt, és eközben né-
hány pillanatig meztelenül álla nyílt színen, néma
csendben. A szándékosan hatásvadász, előadás
különös pillanata ez. Phaedra nyilvánvalóan tu-
datában van annak, hogy több száz ember nézi.
Azaz érzésünk támad, hogy ha elkeseredettsége a
beletörődés ilyen mélységéig vezette, akkor a
szerepen belül is képes bármire - és egyszerre
ráébredünk, hogy ez az asszony nemsokára meg
fogja ölni a fiait és a férjét.

Hippolütosz (Kamarás Iván) azokban a pilla-
natokban válik fontossá, amelyekben a darab
konkrét közegétől elemelkedve jelenik meg. Ilyen
a fent említett Artemisz-ima és a halott ifjú darab
végi misztikus felbukkanása. Ezek a letisztult,
ideális megmutatkozások, valamint Phaedra ra-
jongása talán túlzottan is körülírják a fiú jellemét
és a szerepben rejlő játék lehetséges formáit, ami
után a néző számára valójában már nem is érde-
kes, hogy maga Hippolütosz a színpad mely
részén áll, mit mond éppen, vagy hogy egyáltalán
bent van-e. Rosszul kiszámított távolságtartása
azt ugyan még látnunk engedi, hogy ez a figura
nem olyan makulátlanul tiszta és nagyszerű, mint
amilyennek a darabban mondják; ám az már nem
derül ki, hogy a hófehéren kívül milyen más színek
jellemzik.

Theramenész (Hegedűs D. Géza) figurája elég
átgondolt ahhoz, hogy az utolsó jelenetben ki-
mondott néhány szava után minden korábbi, vele
kapcsolatos mozzanat a helyére kerüljön -
ugyanakkor elég összetett ahhoz, hogy ez a for-
dulat, az elegáns, szinte sátáni intrikus szerelmi
vallomása meglepjen bennünket. A Hippolütosz
haláláról való beszámoló melodramatikus túl-
komponáltsága valószínűleg alábecsüli Thera-
menész szavainak önálló erejét. A monológ az
egyre intenzívebb zenei aláfestés hatására érzel-
gőssé, mesterkéltté válik, és minden ok nélkül
idézőjelbe kerül.

Arícia (Balázsovits Edit) gondosan kidolgo-
zott, plasztikus karakter. Rendkívül hálás szerep:
Arícia a történetnek csupán egyetlen, nem túl
fontos szálához kapcsolódik, de van egy
hosszabb, érzékenyen instruált monológja,
melyben

a máskülönben homogén - tehát meglehetősen
unalmas-szerepből kilépve elénk áll, és néhány
percre leemeli képzeletbeli maszkját. Kissé meg-
lepő ugyan ez a váratlan kitárulkozás, ám a hó-
fehér végzet asszonya mögött rejtőző ijedt kis-
lány képe pontos és meggyőző.

Lukács Sándor Thészeusza olyan, mintha
nem is ennek az előadásnak lenne a szereplője.
Hagyományos, a körülményekhez mérten ter-
mészetesnek ható színpadiassága a maga mód-
ján mégis hozzájárul A Phaedra-story alapvető
eklektikájához. A hazatérő hős a magasból, az
istenek közül ereszkedik le övéihez. A nagysza-
bású leereszkedés eszköze - és egyben akadálya
- egy billegő fémlétra. A pocakosodó hérosz
alaposan kifullad, mire leér. Ráadásul baljós
talány fogadja: az érkezésére kivonultak
mindegyike hamarosan szó nélkül, zavartan
távozik. Lukács a közönség felé fordulva
méltatlankodik, akár egy Moliére-hős. De a
közönség is hallgat. Nincs szívük elárulni a
szörnyű titkot - olyan szép, hogy valaki ennyire
távol legyen ettől a rémálomszerű történettől,
sőt az egész előadás-

Röviden az történt, hogy egy rendezőnek, Gaál
Erzsébetnek volt egy figyelemre méltó
elképzelése Csehov Platonovjáról, és ebből
született egy finoman szólva nehezen
végigülhető előadás a Várszínházban. Ez már
csak azért is szomorú, mert ma, amikor a
magyar színház még mindig század eleji sza-
básmintákkal divatol, tulajdonképpen hálásnak
kellene lennünk minden olyan felfogásért, amely
legalább eltér a klasszikus drámák hagyományos
színpadra alkalmazásától. Gaál Erzsébetnek két-
ségtelenül volt valamilyen elképzelése arról, ho-
gyan lehetne, mondjuk, Ascher híres katonabeli
Platonovjához képest másként színpadra állítani
azt az átlagos méretű könyvekben kétszáz oldalt
is kitevő szöveget, amelynek a suhanc Csehov
feltehetően az Apátlanul címet adta (azért fel-
tehetően, mert a szovjet forradalom után elő-
került füzeteknek hiányzott a címet is tartalmazó
első lapja, de Csehov fivére egy levélben „Be-
zotcovscsina" néven emleget egy korai darabot).
Lehet, hogy a rendezés botrányt akart kavarni ezzel
az új szemléletű Platonov-változattal, de az előadás
ehelyett unalmas, érdektelen és tét nélküli.

tól: bűn lenne belerángatni. Thészeusz dühöngé-
se úgyszólván pihentet, mert ő a darabban az
egyetlen, akit nem a végzet vezérel.

A kvázi-expresszionista stílus, a kikényszerített,
egyvágányú nézői reflexre építő technika gyakran
azzal a veszéllyel jár, hogy a szereplők és a helyzetek
egy ponton túl óhatatlanul idézőjelbe kerülnek,
nevetségessé válnak. A színészek ilyenkor
kénytele-nek rendre kibújni a szerepükből, hogy a
nézőkre kacsintsanak: nem komoly dolog ez. A
túljátszott tragédia könnyen komédiába fordul. Bár
a Phaedra előadása mindvégig a
szentimentalizmus (vagy annak paródiája)
peremén billeg, csak ritkán lépi át ezt a határt.
Átérezhető, komolyan vehető történetet mond el -
feltéve, ha a felszínen tomboló melodrámát nem
vesszük komolyan.

Alföldi Róbert: A Phaedra-story (PestiSzínház) Díszlet:
Kentaur. Jelmez: Bartha Andrea. Mozgás: Gyöngyösi
Tamás. Dramaturg: Rácz Erzsébet. Rendező: Alföldi
Róbert.
Szereplők: Igó Éva, Kútvölgyi Erzsébet, Kamarás Iván,
Hegedűs D. Géza, Balázsovits Edit, Lukács Sándor,
Gryllus Dorka f. h., Kelemen Zsolt.

Ki a hibás? A kísérletező rendező, a kísérlet-
nek ellenálló vagy a kísérletet megvalósítani nem
tudó színészek, netán a kísérlet előtt érzéketlenül
álló nézők? Szerintem maga az új koncepció
gátolja meg azt, hogy ebből a változatból élveze-
tes előadás jöjjön létre. Nem az érthetőséggel
van a baj, hiszen világos, mire megy ki itt a játék,
hogy Csehovot már nem lehet ugyanúgy, mint
régen... Am míg egy bármilyen realista Platonov-
előadás képes hatást gyakorolni a nézőre, ez a
mást akaró várszínházi, amely kiszív minden éle-
tet az alakokból, és apró darabokra vágja az
eredetileg lassan gördülő cselekményt, egysze-
rűen elpárolog a színpad és az első széksor
között, lejön ugyan a színről, de nem érkezik meg
hozzánk.

A Gaál-féle feldolgozás módszere önmagában
még érthető, sőt helyeselhető is lenne, ám ez
aligha alkalmazható a Platonovra, főleg úgy,
hogy az ebből létrehozott előadás egy hagyomá-
nyos adaptációnál többet adjon át a drámában
foglalt jelentésekből. A Várszínházban ráadásul
előadás helyett inkább csak ezt a mást akaró
koncepciót látjuk, mert a rendezői gondolatok -

J O Ó B SÁNDOR

SZÍNPADON: AZ ELMÉLET
CSEHOV: APÁTLANUL
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ha szabad így mondani - nem „érzékiesülnek
meg", nem kapnak életképes színpadi megfogal-
mazást. Es ha egy előadás nem tud (vagy nem
akar) kicsit se másnak látszani, mint markáns
rendezői elképzelésnek, ha nem akar becsapni,
elragadni, magáévá tenni, akkor minek vagyunk
mi ott? Mint ahogy telefonálni is lehetetlen egye-
dül, úgy a színházban sem érdemes megfeled-
kezni arról, hogy valakik vannak a „vonal" másik
végén is, akikkel szóba kellene állni.

Nézzük konkrétan, mit jelent az amúgy is csak
alapanyagnak tartott Csehov-zsenge, úgymond,
hagyományostól eltérő felfogása. A rendezés lát-
hatóan igyekszik megszabadítani az anyagot a
realista kötöttségektől, azaz a cselekmény repro-
dukálása helyett inkább annak értelmezett válto-
zatát állítja színre. A várszínházi díszlet szándé-
kosan és agresszíven megtagadni látszik az átla-
gos Csehov-előadásokban elterjedt tárgyi közhe-
lyeket. A színpad bal oldalfalát itt három-négy
ember magasságig hidegen csillogó fémlécek,
fémlemezek burkolják, középen egy műdomb,
műfűvel, a plafonon pedig egy hatalmas világító
habcsók. Amikor ez az Azonosítatlan Világító
Tárgy kék színű, akkor tudjuk, hogy az eget
jelenti, mert az ég ugyebár kék. Azt is értjük,
amikor Platonov már az öngyilkosságról elmél-

kedik, és egyszer csak kialszik fölötte a firma-
mentum, ám közben meggondolja magát, gyáva
elkövetni a nagy tettet, s ki gon.olná, Valaki újra
felkapcsolja a kék neonokat. ás jelenetekben
sűrűn váltakoznak az „égi test" .zínei, s ilyenkor
hajlamosak vagyunk bizonyos összefüggéseket
keresni a történések és a színek özött,deamikor
például sárga lesz a plafon, és . színpadon még
csak nyoma sincs irigységnek, öl kell adnunk a
kombinálást a színszimbolikáva.

A csillogó fémborítású fal önmagában is kel-
lemetlen látványt nyújt, a második felvonásban
ráadásul egy hatalmas darabja megnyílik lefelé,
mint egy komphajó hídja, s ebből lesz az erkély
a kerti jelenetben. A nehézkes díszlet itt már
kifejezetten akadályozza a színészek mozgását,
hiszen a magas sarkú cipőt viselő nők eddig is
csak látványos egyensúlyozó mozdulatokkal
tudták megmászni a dombot, most viszont a
„víg" kerti mulatság közben néhányan már neki
is esnek a kiálló fémrámpának. Egyébként még
a néma jelenetekben is óriási dübörgéssel ro-

Jelenet Gaál Erzsébet Csehov

hangálnak föl-alá a színpadon, s egy-egy domb-
ról indított hevesebb start után félő, hogy néhá-
nyan csak az első széksorokban tudják lefékezni
magukat. Igaz, a „leszállópályát" meghosszabbí-
tották, hiszen a színpad bal felét a székek kisze-
relésével előretolták, egészen a tizedik sorig. Itt
állnak a kerti sakk figurái, melyeket szék gyanánt
is használnak (mindenesetre nem lehet valami
kényelmes egy gyalog lelapított fején ülni). Bár
utalás nincs rá, ez a sakktábla mintha sugallna
valamit a szemünk előtt lejátszódó „játszmáról",
a figurák azonban hamar eltűnnek a színről, így
ezt a jelentést talán nem akarták jobban
kibontani.

Ezt a Csehov- és emberidegen teret érdekes
módon ugyanaz az Antal Csaba hozta létre, aki
Ascher Tamás Platonovjának egyszerre részle-
tező és stilizált díszleteit is tervezte. A várszínházi
színpadberendezéssel nem az a baj, hogy rossz
nézni, és a színésznek rossz játszani benne, ha-
nem hogy semmivel nem nyújt többet egy való-
ságutánzó díszletnél. Azonkívül, hogy végig azt
ismételgeti, „színházban vagyunk, ez nem a va-
lóság", az értelmezési lehetőségek körét egy
cseppet sem tágítja. Nem kel önálló életre, nem
fejleszt ki magából új jelentéseket, csak nagyon
hangsúlyosan „ott van". Ilyen értelemben az
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előadás halott térben játszódik- egy monumen-
tális színházi kriptában.

Es hogy stílusosak maradjunk, ebben a krip-
tában múmiák járkálnak föl-alá. A sokat emlege-
tett koncepció ugyanis a Csehov-darab szerepe-
inek csak a burkát hagyta meg, de minden
belsőséget, vért és életet eltávolított belőlük.
Életszerű figurák helyett típusok megmutatása
volt a cél, bár újra feltehetnénk a kérdést, vajon
érdemes-e ezt megtenni a Platonov szerepeivel.
A darab ereje ugyanis mintha éppen a finom
pszichológiai érzékkel megírt, összetett szemé

lyiségeken és kapcsolataikon alapulna, közép-
pontban egy igazi karakterrel. Itt az előadás má-
sodik órájában is alig-alig van különbség az ala-
kok formátumát tekintve, mondjuk, Platonov
(Rékasi Károly) és a részeges Trileckij ezredes
között (Fonyó István) - mivel egyiknek sincs
semmilyen formátuma. Itt mindenki egy-két szó-
val jellemezhető: Platonov iszik, és nem tud ma-
gával mit kezdeni, Anna Petrovna (Peremartoni
Krisztina) okos és akarja Platonovot, Szofja
(Gregor Bernadett) szép és szerelmes lesz
Platonovba stb. Csupa jelentéktelen és szürke

Rékasi Károly (Platonov) és Tóth Sándor
(Nyikolaj) az Apátlanul előadásában

alak. Platonovról hiába mondják el, hogy külön-
leges ember, ezt nem lehet elhinni „csak úgy a
levegőbe", és ezután már semmi sem hihető,
semmi sem érdekes, minden jelentéktelen. Igy
valóban komédiát látunk (ahogy az alcím is ígéri),
abban az értelemben, hogy az egész hercehurca
kisszerűségén és jelentéktelenségén ne-
vethetnénk kínunkban.

Az unalmat megszülő jelentéktelenség és ér-
dektelenség tehát nem feltétlenül csak a társulat
színészi hiányosságai miatt alakul ki, hiszen a
színészeknek eleve nincs lehetőségük az elmé-
lyültebb alakításra. Már a darab alapviszonyait
megrajzoló első társalgási jelenetben is érződik,
hogy a holt térben görcsösen mozgó színészek
inkább csak mondják, mint játsszák az erősen
megrövidített szöveget. Ez a módszer kétségte-
lenül alkalmas arra, hogy kicsit ironizáljon a
hosszasan és unalmasan fecsegő rossz Csehov-
előadások felett. Mintha álomban hallanánk
vissza az „igazi" Platonov kulcsmondatait. A dra-
maturgiai átdolgozás (Bereczky Erzsébet) egysé-
ges, előrehaladó cselekmény helyett inkább rövid
kulcsmondatokban és kulcsszituációkban
gondolkodott. Rövidre vágott jeleneteket és pár-
beszédeket látunk egymás mellé, sőt egymás fölé
helyezve, és néha olyan érzése van az em-
bernek, mintha ezek a darabok nem is tartozná-
nak össze. Ennyiben tartom a mai kor viszonyaira
érvényesnek Gaál Erzsébet Csehov-feldolgo-
zását, hiszen mintha az életünk is ilyen, egymás-
sal látszólag semmilyen összefüggésben nem
álló vagy semmilyen egységes történetté nem
foglalható helyzetek sorozata volna.

A „cselekmény helyett helyzetek sorozata" el-
mélet talán a kerti jelenetben mutatkozik meg
legjellemzőbben. A kevés lelkesedéssel, de annál
nagyobb zajjal végzett körtánc közben a színpad
különböző pontjain klipszerű jeleneteket látunk:
Trileckij (Tóth Sándor) kölcsönkér, Vengerovics
(Csernus Mariann) fölbéreli Oszipot Platonov
ellen, Platonov kerülgeti Szofját. A felvonás fel-
dolgozására valóban megfelelőnek látszik ez a
filmes módszer, de egy idő után gépiessé és
erőltetetté válik, főleg, hogy a gyengébbek ked-
véért mindig egy reflektorral világítják meg az
éppen „fontosat" mondó párosokat.

Gyakran látunk szimultán játékot is, amikor két
vagy több jelenet fut egyszerre. Gaál kettős
tengelyű szimultán színpadot hoz létre, ugyanis

Auksz Éva (Grekova) és Rékasi Károly (Szabó
Péter felvételei)
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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 .

Csehov: Apátlanul (Várszínház)

Fordította: Elbert János, Díszlet: Antal Csaba m. v.

Jelmez: Benedek Mari m. v. Dramaturg: Bereczky
Er-

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

A Katona József Színház előadása Zsámbéki
Gábor rendezésében nem tesz egyebet, mint a

zsébet. Koreográfus: Sebestyén Csaba m. v. Rendező:

Gaál Erzsébet.
Szereplők: Peremartoni Krisztina, Őze Áron, Gregor
Bernadett, Mádi Szabó Gábor, Bede Fazekas Szabolcs,
Fonyó István, Tóth Sándor, Nagyváradi Erzsébet,
Rékasi Károly, Csernus Mariann, Széles Tamás, Kaszás
Géza m. v., Csurka László, Fülöp Zsigmond, Auksz
Eva, Gyürki István, Horkai János, Bíró Szilvia, Mezei
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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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