
arcával és dagadó bicepszével. Ha harag-
szik, vicsorog, ha bánatos, duzzog, ha
butának kell lenni, nagyon bamba képet
vág. Nem lehet így igazán félni tőle,
ahogy a labanctól sem a Tenkes kapitá-
nyában. Bácskai János alkalmas Márton-
nak, ha az volta feltétel, hogy tudjon dur-
rantani a karikás ostorral. Remekül csi-
nálja, tízből tízszer sikerül. Jakab Tamás
értelmiségije olyan fonnyadt, hogy az
amúgy sem könnyen indokolható vér-
szomjassága így szánalmas is kissé, Ki-
rály Levente mint Méltóságos, amilyen
visszafogott, mértéktartó és ettől kemény
az első felvonásban, annyira teátrális,
hadonászó a másodikban, talán a hatalom
neki is megártott.

A díszletet és a jelmezeket Molnár
Zsuzsa tervezte, ami csak azért érdemel
említést, mert el sem lehet képzelni, hogy
mi volt a dolga, a puritán berendezés és
az alakokat jellemző ruházat le-írása a
szerzői instrukciók közt szó szerint
szerepel, ahhoz egy vonást vagy öltést
nem tett, talán nem is tehetett.

A Komámasszony, hol a stukker? nem
volt kirobbanó siker az ősbemutatón, és
nem fog soha megbukni. Ettől nem kell
félteni, bárhol adják elő. Nem úgy, mint a
San Franciscó-i színtársulat ma már híres
anekdotaként kezelt egykori Beckett-
előadását. Óvták őket attól, hogy a San
Quentin börtön lakóinak bemutassák a
Godot-t, hiszen Párizsban, Londonban,
New Yorkban is elutasította a finom
közönség: ám a fegyencek azonnal fel-
fogták, egyik nevelőjük szerint azért,
mert ők „tudják, mi a várakozás, és tud-
ják, hogy ha Godot végre eljönne, csak
csalódást okozna". Mi is értünk mindent,
és tudjuk, amit tudunk. S bár egy ab-
szurdnak bizonnyal többet használ egy jó
kis botrány, mint az udvarias taps, arról
nem Görgey Gábor tehet, hogy ma nehéz
egy színdarabbal meghökkenteni vagy
kicsit ijesztgetni az embereket.

Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukker?
(szegedi Nemzeti Színház)

Díszlet és jelmez: Molnár Zsuzsa. A rendező
munkatársa: Jachinek Rudolf. Rendezte: Gör-
gey Gábor.

Szereplők: Király Levente, Kovács Zsolt,
Kaszás Géza, Jakab Tamás-Ragó Iván, Bács-
k a i Já n o s

CSIZNER ILDIKÓ

Madame Deficit

Feuchtwanger-bemutató Győrben

Ha Lion Feuchtwanger színikritikus ke-
zébe adták volna Lion Feuchtwanger
drámaíró Capet özvegye- vagyis a Marie-
Antoinette - című művét, bizonyára za-
varba jött volna. De nehéz helyzetbe
került volna akkor is, ha a színpadra állí-
tás aktualitásáról kellett volna nyilatkoz-
nia, bár a megírás idején 1956-ot írtak.
Igaz, nem nálunk. A párbeszéd az Egye-
sült Államokban zajlott volna, ahol a
német származású író a II. világháború
után végleg letelepedett.

A megírás óta eltelt harminc év alatt a
helyzet semmit sem javult. A dráma sem
jobb, sem aktuálisabb nem lett. Így aztán
akárhányszor is elolvashatnám, nem tud-
nék kielégítő magyarázatot adni, hogy a
mai színháznak mi köze lehet ehhez a se
nem klasszikus, se nem újszerű, se nem
cselekményes, se nem gondolatgazdag
műhöz. A francia forradalom könyv-
tárnyi irodalmában szép csendesen meg-
húzódik valahol a második sorban, és
éles szeműnek kell lenni ahhoz, hogy
egyáltalán valaki észrevegye. Es nem-
csak a megközelítés „furcsasága" miatt.
Főhőse ugyanis az a Marie-Antoinette,
aki XVI. Lajossal együtt nem épp mer-
kantilista gazdaságpolitikájáról vált híres-
sé, aki egyre mélyebbre nyúlt az állam-
kasszába, hogy fényűző életét fedezhesse,
aki a versailles-i királyi laktól alig néhány
száz méterre felépítette Kis Trianon
kastélyát, akinek ruhakölteményeit egész
Európa csodálta és utánozta, aki nem
vetette meg a könnyű kalandokat, aki a
forradalom kirobbanása után össze-
esküvést szervezett királyhű tisztjei köré-
ben, akit a franciák az „osztrák asszony"
megbélyegző titulussal illettek, és egyál-
talán nem szerettek. Aztán jött Feucht-
wanger, és sajnálni kezdte Marie-Antoi-
nette-et. Nem az előéletéért, hanem a
büntetéséért. Nem királynői, hanem női
mivoltáért. Drámájában nem a királynő
kalandos életét követi nyomon, hanem a
volt királynő véghónapjait. Azt az időt,
mely alatt a hátha mégsem reménykedé-
sétől eljut a bizony mégis felismeréséig, a
Temple védelmező falai közül a Tuille-
riák kihallgatótermén keresztül a Con-
ciergerie siralomházába, majd onnan a
guillotine-hoz.

E kiszolgáltatott helyzet magában rejti
azt a veszélyt, hogy az olvasó is sajnálni
kezdi Marie-Antoinette-et. Es Feucht-
wanger erre még rá is játszik. Olyan mér-
tékben előtérbe helyezi a magánéletét,
hogy ezzel szinte elfedi, hogy Marie-
Antoinette nem csupán egy a francia nők
közül. A rá mért következmények így túl
szigorúnak tűnnek az elkövetett hibák-
hoz képest, annál is inkább, mert a fog-
ságban tartott asszonyt minden egyéb
jobban érdekli, mint a politika. Igy lát-
szólag egy csomó politikus férfi áldoza-
tává válik egy asszony, aki látszólag sem-
milyen befolyással nincs a forradalmi
események alakulására. Nem derül ki,
hogy Marie-Antoinette puszta léte ve-
szélyes a köztársaságra, hiszen bármikor
mozgósíthatja a forradalom külső és
belső ellenségeit. Ezért nem önmagáért,
hanem egy pusztulásra ítélt rendszer
prominens képviselőjeként kell a vérpad-
ra mennie.

E történelmietlenség még kivédhető
lenne a drámaírói szabadságra hivatkozva
akkor, ha a mű érdekes és dramatur-
giailag megoldott lenne. De nem az.
Feuchtwanger ugyanis annyira Marie-
Antoinette főalakjának megrajzolására
fordítja figyelmét, hogy mindenki más
jelentéktelenné válik mellette. Mert
Elisabethnek, a sógornőnek, Marie-Thé-
rése-nek és Louis-Charles-nak, a királyi
gyerekeknek a családtagságon kívül az
események alakításában nem sok szerep
jut. De ez még a jobbik eset. A forrada-
lom hívei ugyanis egyenesen ellenszen-
vessé válnak a fogoly királynő körül.
Simon varga, a dauphin újdonsült neve-
lője műveletlen és a kezébe adott hata-
lommal maximálisan visszaélő figura-
ként van jelen, Hébert és Michonis pol-
gártársak pökhendin és túlbuzgón képvi-
selik a forradalom ügyét, de még Marie-
Antoinette legvérszomjasabb ellenfele,
Saint-Just sem igen jut túl a ceterum cen-
seo Capet özvegyének el kell pusztulnia
különvéleményének folytonos hangoz-
tatásán. A miértek nem nagyon fogalma-
zódnak meg. Ennek pedig az a következ-
ménye, hogy a forradalom kontra ancien
régime csata mindig Marie-Antoinette
győzelmét eredményezi.

A végén azonban mégiscsak neki kell -
legalábbis először - fejét a nyaktiló alá
hajtania. Es Feuchtwanger dramaturgiai
furfangja következtében éppen a meg-
menteni szándékozó szövetségesek segí-
tik elő a kivégzést azzal, hogy ultimátu-
mot nyújtanak be: ha megölik a király-
nőt, felégetik Párizst, és kivégeznek



mindenkit, aki Marie-Antoinette ellen
vétett. Ilyen felszólításra csakis perbe
fogással válaszolhat a dicső francia. A ki-
adós magyarázattal itt is adós marad a
darab. A puszta kinyilatkoztatáson kívül
nemigen hangzik el indok arra, hogy
miért érinti oly érzékenyen a francia köz-
társaságot a kiáltvány, és erejét, valamint
megfélemlíthetetlenségét miért kell egy
azonnali perbe fogással demonstrálnia.
Ehhez Marie-Antoinette-ről néhány je-
lenet erejéig a forradalom ügyére kellett
volna a szerzőnek a figyelmet irányítania,
amit viszont szemmel láthatóan nem
akart. Pedig ezzel éppen a Marie-An-
toinette-nek használt volna. Az elhallga-
tásos dramaturgia áldozatává válik Robes-
pierre is. Csupán annyi szerepet szán
Feuchtwanger neki, hogy dolgozószobá-
jába bújva elmerüljön Rousseau tanul-
mányozásában, és annak a csip-csup ügy-
nek eldöntését, ami a királynő élete vagy
halála felett folyik, közvetlen munkatár-
saira bízza. Ez is egyfajta kritika, talán
korszakokon átívelő jelentést is hordoz-
hatna, ha egy jottányival hangsúlyosab-
ban fogalmazódna meg.

Mint ahogy jórészt motiválatlan Saint-
Just azon kérése, hogy a halálos ítéletet
négyszemközt közölhesse Marie-An-
toinette-tel. A puszta gyűlölet ugyanis
ehhez kevés. Gyűlölni a tárgyalóterem-
ben is lehetne. Csakúgy, mint a királynő
tudatlanságát eloszlatni, megtéríteni, meg-
magyarázni neki, hogy hiába élt. Csak-
hogy e végső börtönbeli találkozás nél-
kül Saint-Just nem veszíthetne megint.

És van még egy hibája Lion Feucht-
wanger művének. Korai alkotói idősza-
kában hiába űzte a mesterséget Brechttel
együtt, kései műveiben túlteng a roman-
tika. A Ca p e t özvegye egyenesen Schiller
S t ua r t Máriájával mutat nemcsak temati-
kai, de építkezési rokonságot is. Ugyan-
azt a megpróbáltatásokkal teli utat járja
végig Marie-Antoinette, mint előtte a skót
királynő. Ez önmagában nem lenne baj,
hiszen ahogy a történelem, úgy a drá-
mairodalom is ismételhetné önmagát. A
bökkenő csupán az, hogy jóval alacso-
nyabb színvonalon teszi.

A Kisfaludy Színház is mintha ismé-
telni akarná a történelmet. A S tua r t
Már i a bemutatása után magyarországi
premierként tűzte műsorra Feuchtwanger
Capet özvegye című drámáját Marie-
Antoinette címmel. S hogy miért, arra a
dráma ismeretében csak egyetlen választ
találtam. Van egy olyan színésznője, aki
ideális francia királynő lehet: Gyön-
gyössy Katalin.

Hogy ez oknak elég-e, azt a vendégül
hívott rendezőnek, Szurdi Miklósnak
kellett bizonyítania. Nem lehetett irigy-
lésre méltó helyzetben, hiszen kezébe
kapott egy olyan darabot, melyből a leg-
nagyobb erőfeszítések árán sem lehet
még csak országra szóló sikert sem elér-
nie, és rendelkezésére állott egy olyan
színésznő, aki szinte erre a szerepre várt.

Szurdi Miklós megrendezte Gyöngyös-
sy Katalint, és közben Feuchtwanger da-
rabjából kihozta mindazt, amit lehet. Úgy,
hogy jóval kevesebbet használt fel abból a
szövegből, amit az író színpadra szánt. A
húzások eredményeként nemcsak fesze-
sebb lett a darab, de eltűnt az a fölösleges
érzelgősség is, mely Marie-Antoinette
tragédiáját a szükségesnél könnyesebbé
tette.

Viszont tovább bővítette az író gon-
dolatmenetét: elfogadta, hogy Marie-
Antoinette valóban varázsos egyéniség, s

ebben az esetben a környezetében senki
sem viselkedhet közömbösen vele szem-
ben. Az ételt felszolgáló polgárlány épp-
úgy nem, mint az „izzó agyú, jégszívű"
Saint-Just. Ez azonban nem feltétlenül
szeretetet vagy gyűlöletet jelent, hanem
minden szereplőben a kettő elegyét hoz-
za létre. Taszítja és vonzza őket a ki-
rálynő magabiztossága, fensége, kifür-
készhetetlensége. Marie-Thérése, a lánya,
mindaddig, míg biztonságban tudja a
királynét, bántja, megalázza, de szökésé-
hez mégis ő mondja ki az utolsó bátorító
szót, hogy aztán kikacagja anyja kudar-
cát. Ám amikor a halálbüntetésről tudo-
mást szerez, őszinte, tiszta gyermekiség-
gel, zokogva vesz végső búcsút az imá-
dott nőtől. Ez az ambivalencia kimutat-
ható minden egyes szereplőnél, a leg-
érdekesebb mégis a Saint-Just-Marie-
Antoinette kapcsolat. A rendező olyan

Gyöngyössy Katalin Marie-Antoinette szerepében a győri Kisfaludy Színházban



viszonyt talált ki a két alak között, mely a
dráma szövegében talán ha egy félmondat
erejéig, nagyon burkoltan van benne.
Saint-Just ugyanúgy a nőt látja a király-
nőben, mint férfitársai mindannyian. A
kihallgatás során bárki beszéljen is, nem
veszi le róla a szemét, azonnal mozdul,
amikor a királynő inni kér. Így börtönbéli
látogatásának is az lehet egyik célja, hogy
utoljára lássa az imádott asszonyt. Vádol, s
közben azt szeretné, ha meggyőzné, ha
legalább az utolsó találkozáskor szellemi
kapcsolatba kerülhetne vele. „Nem volt
értelme, hogy idejöttem" - mondja az
utolsó szó jogán a királynő gúnyos sze-
repjátszását látva, s egyszer, először és
utoljára, magához öleli az elérhetetlen-
ségével bűvölő asszonyt. E közelítéssel
nem a vert politikus, hanem a megalázott
férfi menekül a siralomházból. Lehet,
hogy túl erős és a szerző szándékával
egyáltalán nem egyező ez a megoldás, de
következetesen végigvitt, épp ezért meg-
győző, s nem utolsósorban a Saint-Justöt
alakító színészt helyzetbe hozza azzal,
hogy nem pusztán a vérengző fenevadat
kell megformálnia.

A királynőhöz fűződő kapcsok erőssé
tételével valamennyi szereplő kimozdul
abból az észrevétlenségből, melyet
Feuchtwanger a drámában szánt nekik. De
mindezt úgy teszik, hogy semmiképpen ne
tolakodjanak a királynő elé, csupán szol-
gálják őt, és sugárzó egyéniségének kibon-
tásához nyújtsanak ézékeny hátteret.

A magánszférák mellett a rendező a
politikumot is erősíti. Legmegfelelőbb
színtere ennek a királynő kihallgatása.
Egy olyan államgépezetet hoz műkö-
désbe, mely még itt-ott csikorog, s mely-
ben már felütötte a fejét a bürokrácia.
Nem én vagyok az illetékes - jelzi Saint-
Just elutasító mozdulata, amikor Hébert
polgártárs a királynőt kompromittáló bi-
zonyítékot kíván benyújtani. Ugyanígy
tesz a törvényszék elnöke is, hogy aztán
végül a megfelelő emberhez, a titkárhoz
jusson az irat. De a kihallgatók szavaiból
az is egyértelműbben fogalmazódik meg,
hogy Franciaország jelenlegi első embere
nem kívánja magát beleártani Fran-
ciaország volt első asszonyának az ügyé-
be. Középpontban hatalmas ajtó áll, mely
mögött mindvégig ott ül Robespierre. A
kihallgatók többször is elindulnak, hogy
kikérjék a véleményét, de aztán eszükbe
villan, hogy kezükbe tette le a döntés jo-
gát, ezért maguk kísérlik meg megoldani
a nem éppen egyszerű feladatot.

Közben a királynő a terem közepére
helyezett széken ül, magára hagyatottan,
tehetetlenül, de külső tartását mindvégig
megőrizve. A rendező pontosan beállí-
tott, jól felépített jelenetek sorával jelzi
azt a folyamatot, ahogy a jogi normák
fokozatosan a politika szolgálatába áll-
nak, s ahogy a Marie-Antoinette elleni
lelki dresszúra egyre erősebb lesz. Elő-
ször csak a gúnyos megjegyzéseket kell
kivédenie, majd fia, Louis-Charles terhelő

vallomásáról írt jegyzőkönyvet kell meg-
hallgatnia, hogy aztán a fiával való szem-
besítést se kerülhesse el. A kihallgatói
kérdések egyre szorosabb gyűrűt vonnak
körülötte, egyre testközelibben hangza-
nak fel. A törvényszék elnöke és az ügyész,
mint egy igazi krimiben, úgy záporoz-
tatja a kérdéseket a királynő felé, s köz-
ben egyre szűkülő körben járják körül őt,
hogy a végén szinte rátapadva faggatóz-
zanak. Hatásos megoldás, melyet még
tovább erősít Döme Zsolt sokkoló zenéje.
Ezt használja a rendező a jelenetek
közötti átkötésképp is, némiképp befo-
lyásolva a nézőt, elhitetve vele, hogy a
következőkben fontos és izgalmas ese-
mények következnek. Nem rossz fegyver,
ha utána ki tudja elégíteni a várakozást. S
többnyire meg is teszi, nincsenek
üresjáratai. A néma jeleneteket is tarta-
lommal tölti meg. Ennek egyik legszebb
megoldása, amikor a börtönbeli családi
vacsorát követően két polgárlány leszedi
az asztalt. Amikor magukra maradnak,
egyikük odafut a királynő székéhez, szinte
belefészkeli magát, megsimogatja a
karfát, ahol előtte a királynő keze pihent,
aztán az asztalnál is Marie-Antoinette
helyére ül, úgy veszi ujjai közé a kávés-
csészét, ahogy az úrinőktől látta, majd
mint aki álomból ébredt fel, a megszokott
mozdulattal lerántja a terítőt az asztalról,
és villámgyorsan eltűnik. Csehi Katalin -
aki már a Bodnárné cselédlányaként is
figyelmet magára vonóan játszott -
némajátékában ugyanazokat az érzéseket
éli meg, mint fontosabb szerephez jutott
társai. A királynő iránti csodálatot és az
egyetlenegyszer olyannak lenni, úgy
viselkedni, mint ő vágyát váltja valóra
mozdulataiban.

S a felnőttek mellett a kilencéves
gyerek, Louis-Charles helyét is megta-
lálja a rendező a színpadon. Gyereket
színpadra küldeni csak addig biztos siker,
amíg némán kell ácsorognia; magabizto-

san mozgatni, természetesen beszéltet-ni,
a rendezői feladatok egyik legnehe-
zebbike. A rendezés Louis-Charles-ban
elsősorban a gyereket mutatja meg. A
játékost, az akaratost, a kalandokra vá-
gyót, a még könnyen alakíthatót. Ponto-
san követhetően rajzolja meg, hogy az
ifjú trónörökös a polgári nevelés követ-
keztében fokozatosan eltávolodik az any-
jától. Temple-i lakosztályukban még bú-
jik hozzá, a széken hintázik, miközben
játékélményeiről mesél, s ha az Emberi
Jogok aznapi leckeszakaszát kell Simon
varga utasítására felmondania, még csak
unszolásra teszi, s minduntalan odasandít

Jelenet a Feuchtwanger-darabból (Lamanda László és Gyöngyössy Katalin)



a falon függő „puskára". Még játéknak
tartja a szökési előkészületeket, és sírva
öleli át az anyját, amikor el akarják szakí-
tani tőle. A kihallgatóterembeli szembe-
sítéskor már jól nevelt. Távolságot tart,
polgári szokások szerint viselkedik, és
mesél. Őszintén, gyermekien, fel sem
fogva, hogy anyja ellen használják fel a
szavait. Utolsó találkozásukkor már olyan,
mint egy idegen. Megfaragták, lenyese-
gették vadhajtásait, elfogadtatták vele a
királyfiból koldus szerepet. Ahogy mes-
terétől látta, mint egy kuncsaftot, úgy
járja körül Marie-Antoinette-et, szaksze-
rűen meghatározza facipőméretét, és még
büszke is arra. hogy milyen sok újdonsá-
got tanult. A börtönfalakhoz képest a
suszterműhely csupa változatosság, izga-
lom, jó szórakozás. Hideg köszönéssel
elmenekül, és játszik tovább. A színpadi
játék azonban nem válik teljessé. A ren-
dező ugyanis nem ügyel arra, hogy barna
kis Louis-Charles-jának ne csak a moz-
dulatai, hanem a szavai is természetesek
legyenek. Így inkább csak sejteni, mint
érteni lehet, hogy mit is jelentenek az
elhadart szavak.

Nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy
Szurdi Miklós kikerülje a győri vendég-
rendezőket fenyegető egyik legnagyobb
veszélyt, és ne essen a színpadtechnika
bűvkörébe. Kis Kovács Gergely segítsé-
gével nem hivalkodó, mégis impozáns. az
egész színpadot betöltő díszleteket
tervezett. A Temple-be a királyi foglyok-
hoz méltót, vörösben úszót, előkelően
berendezettet. A háttér üvegajtaján ke-
resztül pedig beszökhetett a külvilág.
Láthatóvá vált, hogy a királyi család tag-
jait nemcsak fizikai valójukban, de sza-
vaikban is szoros ellenőrzés alá helyez-
ték. Elég volt egy hangosabb félmondat
ahhoz, hogy megnyíljék az ajtó, és kí-
váncsi őr lesse a változást. A Tuilleriák
ezüstkék dolgozószobája puritánságával
tükrözte a forradalom szellemét. A legsi-
kerültebb mégis a harmadik felvonás
díszlete. A színpad és a nézőtér közé rács
került, a látogatók hátulról, egy széles
lépcsőn érkeztek Marie-Antoinette cel-
lájába, ahol már csak a legszükségesebb,
a királynőt annyira jellemző bútordara-
bok kaptak helyet: egy paraván és egy
fésülködőasztal. Itt ölti magára utolsó
toalettjeinek egyikét, a nemes egyszerű-
ségével hódító fehér ruhát. De fantázia-
gazdagok az ékes, özvegyi feketék is.
Tordai Hajnal csakúgy, mint a többi nő-
alak felöltöztetésénél inkább az egysé-
gességre, minta korhűségre törekedett. S
nem mérte fukar kezekkel férfialakjainak

ruhatárát sem. Csak az nemigen megfejt-
hető, hogy egyes hivatalnokok fejébe
miért nyomott rizsporos parókát, és má-
sokat miért kímélt meg ettől. Ugyan-
abban a teremben, ugyanazon a tárgyalá-
son, ugyanannak a testületnek a tagjait
miért kezelte különbözőképp?

Szurdi Miklósnál, akinek rendezését
végig a színészközpontúság uralta, az
utolsó jelenetre megbomlik az egység
azzal, hogy a színész elé tolja a színpadi
masinériát. Marie-Antoinette, mint egy
arisztokrata Jeanne d'Arc, szekéren, meg-

kötözve búcsúzik az élettől. A Miatyánk
szövegébe belefoglalja saját imádságait.
Háttérzajként morajlik a tömeg, de éppen
csak annyira, hogy tudni lehessen, nincs
egyedül. Mögötte az utolsó útjára vivő
szűk, valószínűtlen magasságba vezető
lépcső, tetején a gyilkos szerszám, mely
alá a királynőnek fejét le kell hajtania.
Es ekkor betölti a színpadot a működ.
Elnyomja a színésznő színpadi jelenlé-
tét, abszolút egyeduralkodóvá lép elő.
Csak legalább a dramaturgiai funkcióját
meg lehetne fejteni!

A címszereplő Gyöngyössy Katalin a győri előadásban



De szerencsére Gyöngyössy Katalin
drámai súlya sokkal nagyobb annál, hogy
e rendezői kisiklás elhomályosítsa alakí-
tásának erejét. Rég nem látottan tündök-
lik, ragyog, mintha ráöntötték volna mó-
don magára szabja Marie-Antoinette va-
rázsos egyéniségét. Mert Feuchtwanger
ilyennek képzelte el. Hódítónak, az egész
világot a lába elé kényszerítőnek. Mind-
egy, hogy nem igaz, de jól eljátszható. És
a színésznő játssza. Meggyőzően,
színesen. Nemhiába nevezik alattvalói
Madame Deficitnek. Hisz ez a nő nem-
csak az államkasszából, de önmagából is
látszólag mindent kiad. Az indulatokat,
az érzéseket, a szeretetet, a szerelmet. Es
mégis titokzatos és fenséges marad. A
színésznő az önkiadás és a tekintélyt
parancsoló arisztokratizmus nehezen fa-
ragható anyagából teremti meg Marie-
Antoinette alakját. Mára puszta látványa
is figyelmet magára vonó. Nem egysze-
rűen belép, hanem megjelenik, bevonul, s
egy csapásra övé a tér. Egy pillantása
elég ahhoz, hogy az őr szó nélkül el-
hagyja a szobát, hogy az egész királyi
hadtestet életét feláldozni kész csatlósává
tegye, hogy a forradalom legelszántabb
hívét elbűvölje, vagy ha úgy akarja, hát
megalázza. S e külső fenséget mind-végig
megőrzi. Kezdetben minden erőlködés
nélkül, ahogy azt otthon, a Habsburg-
udvarban megtanulta, később egyre
nagyobb erőfeszítést követelően, össze-
szorított fogakkal, de megmaradva büszke
nőnek. Királynőnek. Gyöngyössy Kata-

lin a sok lehetséges közül azt a királynőt
játssza el, aki nincs tudatában történelmi
szerepének. Amilyen könnyedén és
magától értetődő természetességgel vall
kihallgatói előtt személyes kiadásairól,
oly természetesnek veszi azt is, hogy fog-
sága csak átmeneti. Es ez a hiú ábránd
csak fokozatosan omlik össze. A szí-
nésznő hirtelen, gyors váltásokkal, újból
és újból arcot váltva, a belső kétségeken
és a külvilág felé mutatott reménykedé-
sen keresztül csak nagyon lassan juttatja
el Marie-Antoinette-et a végső felisme-
résig, a halál előtti állapot felvállalásáig.
Először csak futó gondolatként jelenik
meg a vég, melyet azonban el is hesseget.
S ahogy a külső történések következtében
fokozatosan eluralkodik rajta a két-
ségbeesés, úgy válik a külvilág felé visel-
kedése megjátszottá. Csak egyedül ma-
radva engedi el magát. A félelemtől
eltorzult arccal, a büszke tartást levetve,
remegő emberré zsugorodva hozza fel-
színre legvalódibb érzéseit. S aztán újra
játszik. Emberfeletti erővel. Legszebben
elkapott jelenete az, ahogy szinte már az
őrület határán állva szerelmesét véli
megjelenni. De helyette Saint-Just érke-
zik. A férfi felé röpülő mozdulata megáll a
levegőben, s egy pillanat elég ahhoz,
hogy a halálos ítéletet tudomásul véve
újra pózoljon, és eljátssza élete legna-
gyobb szerepét. Széles gesztusokkal, foly-
ton mosolygó arccal, cinikusan, gúnyos,
lekezelő hangon alakítja a „mit nekem az
élet" búcsúkettősének női figuráját. Sze-

gény Saint-Just nem is igen tud mit kez-
deni vele, kétségbeesetten kiadja magát,
majd önmagától és Marie-Antoinette-től
megrémülve megfutamodik.

De ez csak az egyik arc a sok közül. A
halálra készülődő, minden reménysugár-
ba két kézzel belekapaszkodó királynő
arca. S mellette ott az anyáé, akinek végig
kell néznie, hogy fiát ellene nevelik,
lánya pedig természetes kamaszösztönnel
lázad ellene. Végtelen türelemmel és
megértéssel próbál tenni ellene. A szere-
tet nevében. Mert a színésznő minden
mozdulatában benne van a gyermekek
iránti ragaszkodás és az az eltökélt szán-
dék, hogy Louis-Charles-ból királyt fa-
rag. Mintha egy felvilágosult
polgárasszony, nem pedig egy gyermekeit
a királyi udvarban minden bizonnyal
ritkán látó uralkodónő érzéseit
fogalmazná meg.

És ott van még a szerelmes asszony is.
A kedvesétől elszakított, az érte rettegő, a
szabadulást tőle váró. A színésznő úgy
játssza el ezt az állapotot, mint a bör-
tönbe kényszerített nő éltető elemét, s
úgy éli meg, mint akinek a puszta léte és
gondolati közelsége is boldog pillana-
tokat jelent. Nehéz ebben a túláradó
érzelmi kavalkádban a szentimentaliz-
must, a zsebkendő-csalogató szituációkat
elkerülni. Gyöngyössy Katalinnak biztos
stílusérzéke segítségével sikerül, és még
arra is marad eszköze, hogy az előadás
zárójelenetében újat mutasson a
királynőből. A letisztultat, az egyszerűt,
az ereje végén járót. Szinte rezzenéstelen
arccal néz szembe a látványosságra éhes
közönséggel. Csak hátulról beadott, az
egész színpadot betöltő belső hangja
jelzi, hogy fogytán a tartalék. De közel
már a vég.

Azoknak, akik őt a guillotine-ig elveze-
tik, legyenek akár hívei, akár az ellenfelei,
jóval kevesebb tér jut. Korrektül, szerepük
helyét pontosan tudva teszik a dolgukat.
S ez a legtöbb, amit egy ilyen egy alakra
komponált drámánál tenni lehet.

Bessenyei Zsófia a sógornő, Elisabeth
szerepében Marie-Antoinette vibráló
osztráksága mellett a higgadt franciát
kelti életre. Ő az, aki nemcsak a politikai
helyzettel van tisztában, de azt is jól
tudja, hogy a családi négyesben Marie-
Antoinette az első az egyenlők között. E
háttérben maradó csendesség ellenére is
van egy nagy színpadi pillanata. Minden-
kitől elfordulva, fülére tapasztott kézzel
szeretné meg nem hallottá tenni, hogy
csak Marie-Antoinette-nek van lehető-
sége a szökésre. Aztán megrázza magát,
és az ügy legfőbb támogatójává lép elő.

Paláncz Ferenc (Simon varga) és Gyöngyössy Katalin (Marie-Antoinette)
(Willingstoffer Lajos felvételei)



négyszemközt

Nem úgy, mint Pajor Eszter Marie-
Thérése-e. Csupa ellenállás anyjával szem-
ben, és öntudatos kékvérűség a külvilág
felé. Néha a kelleténél hangsúlyosabban,
éppen ezért nem belülről fakadóan, ha-
nem megjátszottan.

Bende Ildikó Tissonnéja alázattal és
ragaszkodással tesz-vesz a királynő körül.
Egyetlen apró jelt sem ad, amellyel
elárulná, hogy ő (is) leplezte le úrnője
szökési előkészületeit. Épp ezért a nézőt a
királynő előtti önfeladása éppen olyan
váratlanul éri, mint Mari e-Anto i nette-et,
és értetlenül áll a kisember árulása előtt.

Nem ilyen szemérmes Simon varga.
Paláncz Ferenc a tőle megszokott biz-
tonsággal helyezkedik bele a hirtelen
nagy feladathoz jutott polgár alakjába.
Fanatikusan, a legkisebb utánagondolás
nélkül képviseli a forradalom ügyét, és a
felül lévők fölényével hurrog le minden
arisztokratát. A színésznek a szerepbe vitt
érdessége és az ostobaság hang-súlyozása
is elég ahhoz, hogy megsejtesse, nem ez
az igazán üdvözítő forradalmi út.

Egy másfajta forradalmiságot testesít
meg Maszlay István Hébert-je. A pök-
hendi, a sajtó hatalmát maga mögött tudó,
ezért rendkívül magabiztos túlzó-két,
akiket mindenki utál, de mindenki tart is
tőlük. Es a színész ezt a taszító fir-
kászságot hozza a lehetőségekhez képest
színesen.

Rupnik Károly és Szűcs István hivatal-
nokai a törvények szolgáiként lépnek fel.
Egymást kiegészítve játsszák el a minden
eszközt bevető, félelmetes, de a politiká-
nak bármikor behódolni kész kihallgatók
szerepét.

A sok ellenfél között van egy igazi
barát is, aki nyíltan vállalja a királynő
iránti rajongását. Török András Rouge-
mont-ja igazi romantikus hősként, vér-
ben úszva, de Marie-Antoinette-ért az
utolsó leheletéig kiállva játssza el a ki-
rályasszony lovagját. Nagy vehemenciá-
val, érzelmesen, az előadás hangulatától
némiképp elütően.

Sokkal inkább belülről épül Lamanda
László Saint-Justje. Furcsa szerep az övé.
Haladó, forradalmi gondolatokat kell
közvetítenie, mégsem övé a diadal. A szí-
nész jóval gazdagabb alakot formál, mint
amilyennek Feuchtwanger szánja őt. Egy-
részt azért, mert a rendezői elképzelés
sokrétűbbé teszi, másrészt mert ő maga is
a figura mélyére ás, és egy titkokat rejtő,
érzelmeit jól leplező, bölcs embert húz
elő. Szavaiból nem pusztán a

Rousseau műveiből megtanult ráció szó-
lal meg, hanem az a hit is, mellyel e gon-
dolatokat a sajátjává teszi. Attól kezdve,
hogy kilép Robespierre szobájából, hogy
irányítsa a királynő ügyét, higgadt meg-
fontoltságot sugároz. Tartásában, visel-
kedésében van valami előkelő, hiszen ő is
nemesi származék. Minden reakciójából
az látszik, hogy ha senki más, de ő tudja,
mi az elérendő cél. Elegáns kívül-állása
az irreleváns kérdések hallatán
fokozatosan megszűnik, a kezében tartott
kesztyűt idegességének jeleként metro-
nómszerű ütésekre emlékeztetően moz-
gatni kezdi, majd felpattan, és ő maga
vonja kérdőre a királynőt. Oly szuggesz-
tíven teszi ezt, hogy kettőjükön kívül
jelentéktelenné válik mindenki más. S
ahogy belelendül igéi hirdetésébe és a
vádpontok taglalásába, hangja egyre emel-
kedettebbé válik, mozgása felgyorsul, in-
dulatai elszabadulnak. Ennek végső pontja
az, amikor a kezében tartott kesztyű mesz-
szire repül. Még egyszer hasonlóképp
kivetkőzik önmagából. Fehér kesztyűje
újból a földre kerül, amikor a börtönben
próbálja átplántálni Marie-Antoinettebe a
hitét. Hasztalan, pedig legfőbb vágya ez. S
a színész néhány elengedett, a királynő
felé közeledő mozdulatával jelzi is a
miérteket, hogy a búcsúöleléssel végképp
elárulja magát. A gyűlölet és a szeretet e
bizarr keverékéből alakítja ki Lamanda
László a forradalmár Marie-Antoinette-
hez fűződő kapcsolatát. Finoman jelzett
belső csatában a józan észt hozza ki
győztesen. A deficit pedig ez esetben a
szerelem.

Mint ahogy a Feuchtwanger-mű be-
mutatásának is van deficitje. Éppen annyi,
amennyitől a rendező és színészei tartal-
mas, mához szóló szöveg hiányában
elestek. S ez nem is kevés.

Lion Feuchtwanger: Marie-Antoinette (győri
Kisfaludy Színház)

Fordította: Erdődi Sándor és Vajda György
Mihály. Díszlet: Kis Kovács Gergely m. v. Jel-
mez: Tordai Hajnal. Zeneszerző: Döme Zsolt.
Rendező: Szurdi Miklós m. v.

Szereplők: Gyöngyössy Katalin, Lamanda
László, Bessenyei Zsófia, Pajor Eszter m. v.,
Préts Sándor, Prekop Olivér, Paláncz Ferenc,
Maszlay István, Némedy Árpád, Török And-
rás, Bende Ildikó, Maróti Gábor, Buday István
m. v., Szűcs István, Rupnik Károly, Ajtay
Julianna, Csehi Katalin, Brancsik Vilmos,
Guttin András, Hosztafi József, Károlyi Sza-
bolcs, Koppány Zoltán.

A drámaíró Sarkadi

Beszélgetés Mészöly Dezsővel

- 1981-ben, amikor Sarkadi Imre síremlé-
kének avatása után összegyűltünk egykori
lakásában, örömmelfedeztelekföl az álta-
lam ismert írók, barátok közt téged, akivel
személyesen akkor találkoztam először.
Mindjárt át is gondoltam, te sok olyat tud-
hatsz Sarkadiról, amit csak kevesen. Hi-
szen amikor darabjait bemutatták a Ma-
dách Színházban, ott dolgoztál, s az ötve-
nes évek közepén együtt voltatok drama-
turgok ugyanott. Most, hogy úgy beszélge-
tünk, előttünk a magnetofon, szeretném
megismerni azt a képet, amely benned egy-
kori munkatársadról él. Míg ezt elém vetí-
ted, nem is igen foglak kérdésekkel meg-
akasztani. Aztán ha elmondtad, amit leg-
fontosabbnak tartasz, néhány részlet iránt
érdeklődöm majd: Sarkadi személyiségén
kívül szeretném, ha fölidéznéd a Madách
Színház múltjának azt a szakaszát is, mely
az ő szempontjából érdekes. Kérlek, mondd
hát el, milyennek is láttad barátodat!

- Mielőtt ezt a beszélgetést elkezdtük,
együtt elmentünk a Film Színház Muzsika
szerkesztőségébe, előkeresni egy régi
cikkemet, amit Sarkadiról írtam az
ötvenedik születési évfordulójára. Jó,
hogy ezt az írást előbányásztuk - meg-
mondom a pontos lelőhelyét is: a lap
1971. augusztus 14-i számában jelent meg
-, mert akkoriban, amikor ezt fogalmaz-
tam, sok mindenre pontosabban emlé-
keztem még, mint most. Az alapérzésem
viszont változatlan: Sarkadi ijesztően
korán tűnt el közülünk. Most lenne hat-
vannégy éves. Próbálom őt elképzelni
hatvannégy évesnek. Nagyon nehéz. Én
ugyan, aki hatvanhatodik születésnapo-
mon túl vagyok már, nemis vélem éveim
számát soknak, de amikor Sarkadival
utoljára együtt voltunk, a hatvan fölötti
időket rettenetesen öreg kornak tartottuk.
Azt hiszem, ha Imre élne, és betegség,
alkohol, megpróbáltatások nem tették
volna tönkre a szervezetét, szívós,
fiatalos öregember lenne. Hiszen jó izom-
zatú fiú volt. Remekül úszott. Kitűnő volt
mindenben, amihez testi ügyesség és
kitartás kellett, jól vitorlázott például.

*Csontos Sándor Beszélgetések Sarkadi Imré-
ről című, megjelenés előtt álló kötetének
utolsó fejezete.


