
van, tényleg gyakorlottan gáláns, élveteg
és utálatosan unott. Sajnos kevésbé volt
szerencsés Sára Bernadette, aki gya-
korlatilag nem tudott mihez kezdeni Szi-
netár Elvira-értelmezésével. Nem találta
meg a sértetten epekedő polgárasszony
hangnemét, túl hangos és nemegyszer
görcsös maradt. Az V. felvonásbeli fátylas
búcsújelenetért nem ő felel, szöveg és
értelmezés itt már egymás ellen játszik,
amit itt kellene, azt már tényleg nem is
lehet eljátszani. Remek és élő alakítást
nyújt viszont Iglódi István Sganarelle-
ként, kiválóak mozgásai, örök fintorai,
helyenként már burleszkre vett figurája.
Tényleg komédiázik, némajátékaival vé-
gigkíséri az egész előadást, s helyenként
már elfeledteti a rosszízű látványosságo-
kat. Ugyancsak remek karaktert formál
Kézdy György Vasárnap úrként. Oly
megfélemlített, amennyire ez csak lehet-
séges. Rövid jelenete végig ritmizált,
minden mozzanatában eltervezett. Nem
találhatták cl az előadás hangját a pa-
rasztszereplők : Dózsa László, Soproni
Ági, Marsek Gabi. Nekik ugyanis -
függetlenül mindentől - egy népszínmű
karikatúráját kellett eljátszaniuk, amit
lelkesen megtettek, csak a már említett
csoportszex utáni másodpercekben ke-
rültek lehetetlen helyzetbe. Az ártatlan kis
parasztlánykák, akiket eljátszottak,
mégsem érthették, hogyan is kerültek eb-
be a furcsa helyzetbe. Meg kell még em-
lítenünk Vándorfi László és Mihály Pál
kettősét. Elvira bátyjaiként remek komi-
kusi képességekről tettek
tanúbizonyoságot, s ezt mindenképp
értékelnünk kell. A darab
eklekticizmusához hű, de ezen belül
maróan gúnyos, szellemes jelmezeket
Schäffer Judit tervezte.

Mindent egybevetve: gondosan el-
tervezett s hellyel-közzel pontosan el-
játszott előadást láthattunk. Ez azonban
nem elegendő, a koncepció gyengéi és
egészében inadekvát mivolta súlyosabb
probléma annál, hogy önfeledten
élvezhessük a nekiszabadult komédiázást.

Moliére: Don Juan (Várszínház)
Fordította: Illyés Gyula. Rendező: Szinetár
Miklós m. v. Asszisztens: Kutschera Éva,
ifj. Mózes István. Díszlet: Fehér Mik-lós
m. v. Jelmez: Schäffer Judit m. v. Zenei
szerkesztő: Orbán György.

Szereplők: Trokán Péter, Iglódi István,
Sára Bernadette, Zala Márk, Vándorfi
László, Mihály Pál, Hetényi Pál,Hável
László, Soproni Ági, Marsek Gabi, Dózsa
László m. v., Pelsőczy László, Tímár Zol-
tán, Kézdy György.

KŐHÁTI ZSOLT

Akasztják a hóhért

A közvádló pécsi előadása

Az idestova hetvenéves, az Anschluss elől
1938-ban Svájcba menekülő s ma is
Zürichben élő Fritz Hochwälder ma-
gyarországi megismertetésében a pécsi

színház többszörös szerepet vállalt. Czí-
mer József fordította le s adta közre tíz
esztendeje a szerző legfontosabb művét, A
szent kísérlet című drámát. S 1980 ta-
vaszán Sík Ferenc rendezésében, Hajnal
Gábor fordításában A közvádló (Der
öffentliche Ankläger) bemutatója követ-te
Pécsett - jókora késéssel - a színmű
(nézetünk szerint: történelmi tragiko-
média) stuttgarti (1948), ausztráliai
(196z), párizsi (1965), eperjesi és prágai
(1965, 1966), osztrák (1965, 1973, 1976),
belga (1967), lengyel (1972, 1973), román

Győry Emil és Csíkos Gábor A közvádló pécsi előadásában



(1974), nyugatnémet (1975, 1976, 1978)
bemutatóit.

Jó és érdekes az előadás; indokolja a
színrevitelt (a budapesti vendégjáték
után, Pécsett, 1980. május 24-én látottak
alapján készült ez a beszámoló). Maga a
háromfelvonásos színmű mint drámai
képződmény, szöveg: nem hibátlan. S eb-
ben a történelem „marasztalható el";
bizonyára mindenféle dramaturgiai csa-
varás nélkül hozta úgy a sors, hogy
Fouquier-Tinville, a rettegett állam-
ügyész is a vádlottak padjára s onnét
néhány órán belül a nyaktiló alá került
1795 tavaszán. Hochwälder azonban nem
lett volna vérbeli drámaíró, Raimund és
Nestroy követője, ha beéri a történelem
fakó tényeivel. Neki a rettegés és
rettentés villódzó szerepcseréire volt
szüksége ahhoz, hogy jellemeket fessen,
izgalmas helyzeteket kreáljon, s így visz-
szanyúlt a rémdráma jól bevált eszközei-
hez, a félreértés, összetévesztés ősi motí-
vumához.

Van igazság abban, amit az 1965-ős pá-
rizsi előadás egyik kritikusa írt le a mű-
ről: hogy itt a cselekmény egy percig sem
hihető. Hiszen ez a Fouquier-Tinville
mint játékmester aligha működhetett közre
a saját perében, a hatalmi viszonyoknak
addigra drasztikusan meg kel-lett
változniok, a színpadi történésben
megörökített esemény nemigen lehetett
„kétesélyes", mint amilyennek
Hochwälder ábrázolja, idegeinket a
végsőkig csigázva.

Idegeinket a végsőkig csigázva? A mű-
sorfüzet - korabeli dokumentumok, tör-
téneti adalékok publikálásával - nem
hagy kétséget afelől, hogy a címszereplő
itt ma pórul jár, a saját csapdájába esik.
Az előcsarnokban kifüggesztett -- mes-
terségesen avítt - transzparensek, fel-
iratok a visszafordíthatatlanul megtörtént
történelem légkörébe vonják a nézőt az
előadás előtt s a szünetekben.

Sík Ferenc sem akarja megcsillantani a
„másképp is történhetnék" lehetőségét. S
itt van mindjárt vitánk a rendezői
elgondolással. Fouquier-Tinville, azaz

Győry Emil először csak köríves kalapot
viselő fejének árnyékát vetíti a díszlet
oldalablakára, majd bohóci fehérre má-
zolt arca is megjelenik. Kitűnő a maszk
(Léka László munkája), hasonlít is a ko-
rabeli gúnyrajzra. Ám: bohócias. S túl
cinikus, túl gépies Győry Emil Fouquier-
jának a viselkedése az első felvonás fo-
lyamán ahhoz, hogy bármi fordulat ha-
tására később megrendülését várhatnók.
Hogyan esik majd ez az ember a maga
ásta gödörbe? Hiszen még tudja is: előbb-
utóbb rájár a rúd. Ajkát csücsörítve,
kényesen és modorosan falatozik - itt
nem lesz tragikomédia. Pedig Sík-nak és
Győrynek már az első pillanatban
Hochwälder mellé kellene szegődnie,
elhitetni, hogy Fouquier-Tinville még
nem ennyire „befejezett ember", tőle még
sok meglepetés várható.

Az már a darab írói fogyatékossága,
hogy a készülő cselvetés mozgatórugóit
nem ismerjük meg kellő alapossággal:
Tallien (Vallai Péter) és Thérésia (Koszta
Gabriella) párbeszédei ehhez nem elég-
ségesek. Győry Emil azonban kivágja
magát a szorult helyzetből - különösen az
íróilag is kitűnő második és harmadik
felvonásban. Ő ennek a kiégett, cinikus
gazembernek a föléledő szakmai
becsvágyára alapoz - teljes szövetség-ben
most már Hochwälderrel. Ösztönzi
Fouquier-t a feladat: megoldani a sok-
ismeretlenes egyenletet, kibogarászni -
nem is: intuíció alapján elővarázsolni - az
akták tömegéből azét, akinek fejét kö-
veteli a perbe fogandó megnevezése nél-
kül, „bianco", a szép hölgy, Thérésia
Tallien, a „Notre-Dame de Thermidor",
akinek politikai csillagzata - jól tudja ezt
a közvádló - vészesen emelkedőben van.
S úgy gondolja: a Tallien házas-párnak
tett szolgálat - még egy utolsó
„koncepciós per" 1795 márciusában, mi-
előtt a hírhedt prairial 22-i törvényt ha-
tályon kívül helyezik -, s aztán elfoglal-
hatja jutalmul kapott szolid hivatalát.

Orránál fogva vezeti a szerencse Fou-
quier-Tinville-t: ráhibázik Tallien viselt
dolgára. Ő volt az, aki hajdanában saját

kedvesét, Thérésiát vádolta be, s került az
asszony börtönbe, ahonnét aztán -
változván a helyzet - éppen Tallien sza-
badította ki nagy diadallal. Lehet, hogy
Thérésia is tud erről, s éppen a férj az,
akitől a prairial törvény alkonyán meg
akar szabadulni? Fouquier most már
biztos nyomon hiszi magát. Rábírja a
nyűgös, nyugdíjba vágyó hóhért (ifj.
Kőmíves Sándor), hogy még ezt az
„egyedi munkát" vállalja el, markában
levő, kiszolgáltatott emberek egész sorát
állítja a rejtélyes pör szolgálatába. Bírót
kerít a szükséges formaságokhoz, az elő-
re kész ítélet kihirdetéséhez (Csíkos Gá-
bor), hamis tanúkkal magoltatja vád-
szövegeiket (Faludy László, Bán János).
Névtelen figyelmeztetés révén még Tal-
lient is kellőképp fölidegesíti az esti tár-
gyalás idejére: jó darabig Tallien valóban
azt hiszi, hogy az ő bőrére megy a vásár,
s csak a vádlott megnevezésekor köny-
nyebbül meg. Montané bíró, Charlotte
Corday egykori elítélője föl-bontja a
Thérésia inasától frissiben kapott iratot, s
eltompultan, csömörrel, bár talán némi
elégtétellel mond halált

Fouquier-ra, aki korántsem önzetlenül,
hanem érdekből mentette meg őt annak
idején a guillotintól.

Sík Ferenc ez alkalommal fokozatosan
pörgeti föl az előadás iramát. Egészében
véve „hagyományos" módon rendez;
olykor a térben széthúzott párbeszédek
jelzik stílusának megszokottabb avant-
garde elemeit. Óraketyegés - mintegy a
múló történelem jelképe - kíséri végig a
produkciót. Csattanás jelzi a torony-
szobába lépők áthaladását a külső ajtón, s
csak aztán bukkannak elénk.

Bizonyos popularitásra való törekvés
jegyében támaszt vihart a harmadik fel-
vonás kezdetén (benne van-e az író uta-
sításaiban vagy sem: ez Sík Ferencet
amúgy is alig feszélyezi); elengednők az
égiháborút. Kitűnő azonban a befejezés
megoldása. Tallien és felesége (macbethi
pár) - már Fouquier-Tinville elhurcolása
után - egyre dühödtebben acsarkodik
egymásra; az asszony meg-bizonyosodik
afelől, amit nem is sejtett korábban:
férjének jó oka volt rettegni a közösen
kifőzött tárgyalás során. S hirtelen
leereszkedik mögöttük a vas-függöny,
nyitott ajtaján belibbennének, de a
földübörgő zaj - láthatatlan rabok, a
megcsúfolt nép dörömbölése - vissza-
ugrasztja a házaspárt.

Szó esett már Győry Emil játékának
ellentmondásáról, ám Fouquier-Tinville

Vallai Péter, Koszta Gabriella és Győry Emil Hochwälder drámájában (lklády László felvételei)



alakítójának végső soron kimagasló tel-
jesítményéről. A színművészet realiz-
musának remek pillanatai, amikor - fö-
lényét éreztetendő - tollal birizgálja meg-
alázott ügyfelét, burnótot szippant, meg-
masszírozza az agyonterheltsége miatt
sápítozó hóhér vállát. A halálos ítélet
hallatán darab fa módjára vágódik el.
Dühödten gyűri talárját a fölébe hajló
Montané arcába, majd fölkel, kínos ele-
ganciával húzkodja le fehér kesztyűjét,
Ujjaival végigpróbálja az általa kivezényelt
csendőr szuronyát, gúnyos szer-
tartásossággal meghajlik a győztes Thé-
résia felé - s őrei között távozik. A má-
sodik felvonás íróilag nehéz, romantikus
stílust követelő teherpróbáját is meg-állja:
a szemünk láttára veszíti el maga-
biztosságát, rohanják meg a kétely, a
halálfélelem gyötrelmei, hogy aztán ismét
visszanyerje szokott lélekjelenlétét, egy-
kedvűségét, önhittségét.

Tallient és Thérésia Tallient - Vallai
Pétert és Koszta Gabriellát - nagyszerűen
öltözteti a forradalom arisztokráciájának
bíborvörös eleganciájába a vendég
Schäffer Judit; fehér paróka, illetve kac-
kiás, nagy karéjú kalap járul a ruházat-hoz.
A jelmez szinte önmagában elárulja. itt,
hogy viselői nem a forradalom tisztább, új
szakaszát harcolják ki, hanem a thermidori
korszak s majd a direktórium emberei,
nagypolgárok. Vallainak alig akad szerepe,
hogy ehhez érdemleges többletet
hozzátegyen. Koszta Gabriella pedig nem
nő fel odáig, hogy Fouquier-Győry méltó
ellenfele legyen, sem asszonyi vonzásban,
sem cselszövő ravaszságban. (A próbákon
Horineczky Erikát ígérték; a szerep inkább
neki való.)

Sanson, a hóhér: ifj. Kőmíves Sándor.
Hibátlan alakítás. Önsajnálatból vált át
mohó érdeklődésre; Fouquier-hoz
hasonlóan őt is „szakmai becsvágy" vezeti
s teszi iszonyatos mészárlások kulcs-
figurájává. Kitűnő, ahogyan a szájával
pampog: mérlegeli, elvállalja-e a halálra
ítéltek több csoportban való kiszállítását. A
fasiszta tömeggyilkos kifogástalan fekete
öltözéke az övé, miként munkáltatójáé,
Fouquier-Tinville-é is.

Nem tud mit kezdeni a titkár, Grebauval
szerepével Dávid Kiss Ferenc, s mire föl
kell ajánlkoznia új urainak, elveszíti
művészi tartalékainak maradékát is. Csíkos
Gábor visszafogott stílusa megfelel az
óvatos, kiábrándult Montané figurájának;
beszédjét néha nem érteni. Bán János
kitűnően rajzolja meg a gerincetört

fiatalembert, Fabriciust; a lázadás re-
ménysugara az ő alakításában csillan
meg. Héronnak, a feleségét vérpadra
juttató, elaggott kéjencnek a szerepében
Faludy László szokványosan komédiázik.

Szintén mint vendég tervezte meg a já-
tékteret Banovich Tamás. Toronyszo-
baszerű toronyszobát épített föl, néhol a
látást zavaró oszlopokkal. Polcokra
zsúfolt kartotékai hirtelenében köny-
veknek hatnak - s ez nem csekély kü-
lönbség. Az oldalablak hatásos árnyjá-
tékot tesz lehetővé, s azon keresztül me-
rednek a szereplők - Fouquier, majd
Thérésia - a Szajna, a vesztőhely, azaz a
nézőtér felé. A színpad alsó régiójának
börtönablakai mögött a főpróba (?)
fényképfölvételén még harsányra masz-
kírozott rabok szoronganak; az előadáson
se hírük, se hamvuk.

Miről szól A ködvádló Pécsett? Nyil-
vánvaló tiltakozást fejez ki mindennemű
rémuralom ellen, szerzője szándékának
megfelelően: mindenekelőtt a fasizmus
ellen. Annak hitleri s későbbi, mai --
chilei, pakisztáni, jordániai, dél-koreai -
változatai ellen. A sajnálatos időszerű-
séget hangsúlyozzák Hajnal Gábor jó
fordításának egyes Skála-Coop és moz-
galmi nyelvű divatkifejezései („extraélés"

bárd, „apparátus" stb.). Persze Hoch-
wälder, az antifasiszta, némiképp a forra-
dalmi diktatúrától is idegenkedett, ha-bár
korántsem annyira, amennyire a
Frankfurter Rundschau 1978-as kritikusa
vélte, a darab bemutatásának legfrissebb
indokát abban látva, hogy „a forradal-
márokat mindinkább bírálni kell a szín-
padon is". Minek tagadjuk, A közvádló
nálunk a szocializmus tekintélyét csorbító,
hajdani koncepciós perekről is szól,
ezeknek is megvoltak a Tallienjei,
Fouquier-jai, Héronjai; volt Sansonjuk, és
volt Montanéjuk. Attételesen, a nagy
francia forradalom eseményeinek föl-
idézésén keresztül is be kell vallanunk a
saját múltunkat. Ez az alapja a jelen ken-
dőzetlen bevallásának is.

Fritz Hochwälder: A közvádló (pécsi Nemzeti
Színház)

Fordította: Hajnal Gábor. Díszlettervező:
Banovich Tamás m. v. jelmezterven': Schäf-
fer Judit m. v. A rendező munkatársai: Kmetz
Éva és Heffner Erika. Maszk: Léka László.
Játékmester: ifj. Kőmíves Sándor. Rendező
Sík Ferenc.

Sereplők: Vallai Péter, Koszta Gabriella,
Győry Emil, Dávid Kiss Ferenc, Csíkos
Gábor, Bán János, Faludy László, ifj.
Kőmíves Sándor.

PÁLYI ANDRÁS

Az Élőképek
kettős színpada

Az Universitas Pilinszky-bemutatójáról

Élő, mozdulatlan figurák. Mintha ember
nagyságú bábuk lennének. A színházterem
előtti folyosón Schaár Erzsébet kő-be zárt
alakja: egy fiú és egy lány. A színpadon
Rodin Gondolkodója, Michelangelo Dávidja,
közöttük két üdvözült babamosolygású
nőalak, akik leginkább M. S. mester
Vizitációját juttatják eszünk-be. A
hangszóróból Beethoven Öröm-ódája szól,
betölti a termet. Sötét. A szín lassan
megvilágosodik. A háttér-ben két fekete
mezes alak bontakozik ki, előbb háttal,
majd lassan megfordul-nak, krétafehér,
semleges álarc van rajtuk. Előrejönnek a
szoborszerű figurák közé, megérintik
egymást, majd sietős léptekkel
visszatérnek a sötétbe burkolózó színfalak
mögé, ahonnan előtűntek. Kimozdították
az állóképet. A Gondolkodó is, Dávid is
változtat „klasszikus" testtartásán:
visszaváltoznak eleven emberré. A
Vizitáció két élénk színű, kék és bordó
ruhába öltözött nőalakja is lassan odébb
húzza kezét, de mintha csak az egyik pózt
cserélnék fel a másikkal: arcuk
babaszerűen rezzenetlen marad. Súlyos,
felerősített lélegzetvétel. A nagy fizikai
erőfeszítés hangja. Az iménti figurák
szinte észrevétlenül el-tűnnek a színről. A
keresztjét cipelő Krisztust látjuk, leroskad
a súly alatt. A szín mélyén széjjelszalad a
fekete függöny, a sínen futó
függönygörgők fémes hangja profán és
kijózanító hatást tesz. Íme a belső színpad,
ahol majd az élőképek bemutatásra
kerülnek. Éles, tiszta édenkerti
verőfényben egy meztelen lány és fiú
közelít lassú, bensőséges mozdulattal
egymáshoz; alighanem ugyanazok, akik
kőbe foglalt mozdulatlansággal álltak a
folyosón az előadás kezdete előtt. Mielőtt
azonban megérinthetnék egymást, a belső
függöny ismét összeszalad, eltűnik az
élőkép. A kereszt alatt leroskadt Krisztus
felemelkedik, ismét tesz néhány lépést, s
újra lehanyatlik. A függönygörgők most is
profán fémhanggal szétfutnak, ugyanaz az
át-tetsző tiszta fény ragyog a belső szín-
padon, középütt vajúdó nő, hosszú, fekete,
lepelszerű ruha borítja. Ismét váltás, ismét
Krisztus a kereszttel, ismét a füg-


