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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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ben lüktet a félelem, vagy mert korlátoltak, vagy
mert mohók. Vagy mert megtörte őket a negyven
év, vagy mert nem tudják „venni" a fordulat
keltette akadályokat, vagy mert kipusztultak az
értékek az életükből, vagy mert soha nem is
voltak benne ilyenek. Próbálkoznak egy ideig a
másik megértésével, aztán mindenki marad,
ahol/ahogy volt. Szimpla kis csőd.

Horgas Péter - aki mára Vircsaftban is Spiró
megértő díszlettervezőjének bizonyult - egy kis-
sé „átbuherált" lakótelepi konyhát tett a színpad-
ra. Amely alapkomfortjával, sivárságával, otrom-
ba és ízléstelen kellékeivel, ülőkéivel együtt az
élet helyszíne, mint igaziból.

A figurák simán passzolnak a panelkonyhá-
hoz: a Spiró-féle általánosító névadás ugyan
kockázatos fogás, de a Kvartettben beválik. A
színészek egyszerre töltik fel egyéniségükkel ezt
a bizonyos „általános" nevet - Feleség, Öreg,
Nő, Vendég -, és különböztetik el a sémától,
teszik egyedivé. Ilyenformán igazán ideális a
néző helyzete; miközben ismerős mindenki
ebben a tér-ben, mégis ébren van a
kíváncsiság: hogyan fogalmazza meg Vári Eva,
Krum Ádám, Töreky Zsuzsa és Márton András
ezeket az alakokat? Mit és hogyan adnak hozzá
ahhoz a leépült és más-más okból beszűkült
nyelvhez, melyet Spiró írt meg a számukra?

A történet, bár banális, ahogy ez a zeit-
stückhöz illik, nem tipikus. Már-már abszurd - a
szónak nem műfaji, hanem hétköznapi
értelmében. Hiszen egy 56-
ban kimenekült suhanc tér ha-
za sok évtized és egy nem na-
gyon sikeres kinti élet után,
hogy lerója háláját- mert egy-
kor idejében figyelmeztette őt
- a hajdani grundfoci-
barátnak, a mostani Öregnek.
Pénzt, jólétet ígér, cserébe
szeretetre, itthon fellelt csa-
ládra vágyik. De az egykori jó-
tevő - vagy mert nem emlék-
szik, vagy mert nem akar em-
lékezni - egyetlen szavát sem
hiszi, sőt, paranoid reflexszel
egészen más jellegű összees-
küvést szimatol az ártatlan -
bár kétségkívül hóbortos é
ezért gyanakvásra okot adó -
hálálkodás mögött.

Az Öreg Krum Ádám alakí-
tásában azt a demagóg, hívő

Töreky Zsuzsa (Nő), Márton
András (Vendég), Vári Éva
(Feleség) és Krum Ádám
(Öreg) (Simarafotó)

a szocializmusba belemerevedett típust idézi,
akit nevezhetnénk- Bereményi remek kifejezését
kölcsönözve - „keskenyvágányú vasutas"-nak is.
Nehézkes mozgással, kevés, de annál erőtel-
jesebb gesztussal és legfőként hangerővel védel-
mezi... - hát, már aligha többet agy mást, mint e
lakótelepi lakás és a „jurósport"-nézés békének
becézett érinthetetlenségét. Amint az a család
megfellebbezhetetlen tekintélyének kijár, asszo-
nya készségesen visszhangozza még ki sem
mondott szavait, adja szájába a következő repli-
kát. Vári Eva zseniálisan kever ki számtalan,
olykor egymással élesen ellentétes elemből azt a
bizonyos lemondó és mégis odaadó kommentá-
tort, aki a Feleség, és aki egyszer e óvja-félti meg
tartja reménytelen, nehézkes fráternek is az urát.
Viszonya hozzá egyenlő az élethez való vi-
szonnyal. Létezhetetlen nélküle: nem külön enti-
tás, miközben valahol mégiscsak ő mozgatja ezt
az alig mozgó, de mégiscsak telő életet.

A Nő egy másik korszelet típusa: a kicsit már
akklimatizálódott, adaptálódott és további adap-
tálódásra kész, egyéni kudarcokkal máris teli
asszonyé. "Kispályás", de válta i kész létforma
az övé - és Töreky Zsuzsa ügyesen, nagymono-
lógjában pedig egyenesen megrendítően hozza
ezt az alakot, jövőtlenségével együtt. Ez a Nő
otthonos a lakótelepi konyha közegében, egy-
szersmind gyűlöli azt. Ő bezzeg felfogja, mi
rejlika váratlan vendég ajánlatában, és

megteszi tétje-

it, emeli is egyre: előbb magát, aztán a lányát
ajánlva fel.

Márton András Vendége egy külön, másik
dráma hőse lehetne; itt ötletes és elégséges dra-
maturgiai elem, amely arra szolgál, hogy ez a
nagyon is ismerős családi tabló a maga
szörnyűségesen-mélyen lehangoló-szánandó
valóságában kibomolhassék. Márton pontosan és
érzékenyen tölti be dramaturgiai helyét:
végtelenül türelmes és értetlen, majd pedig a kellő
pillanatban "megvilágosodik", és hátat fordít a
kellemetlen históriának, és a frissen vásárolt
Opellel aligha-nem meg sem áll a nyugati határ
túloldaláig.

Vincze rendezésének legfőbb érdeme, hogy
nem kommentálja a darabot, hanem komolyan
veszi, és aprólékosan, körültekintően megrende-
zi. A koreográfiát pedig a színészek is „egyenes-
ben", idézőjelek nélkül játsszák, az egyidejűség-
ből fakadó anyagismerettel. Ez is interpretáció,
rendezőtől, színésztől egyaránt, és még az üze-
net is - mert az is van - világos és érthető: ez
mind így volt egykor. Rémes.

Spiró György: Kvartett (Pécsi Harmadik Színház)
Díszlet: Horgas Péter. A rendező munkatársa:
Muschberger Ágnes. Rendezte: Vincze János.
Szereplők: Vári Éva, Krum Ádám, Töreky Zsuzsa, Már-
ton András.


