
milyen impozáns is, itt mellékessé válik; a
mozgásnál, táncnál, akrobatikánál stb.
fontosabb az, ami „belső" technikának
nevezhető: a találkozás a szereppel.
Spindler megteheti, hogy teljesen át-adja
magát az operettfigurának, abban a gróf
Endrődy-Wittenburg Taszilóban, akinek
bőrében a színre lép, semmi „operettes"
nincs. Spindler fölénye onnan ered, hogy
tisztában van azzal, Endrődy gróf
mindenképp kreatúra marad, s csak
annyiban él meg, amennyiben ő életre
kelti. Vagyis épp abból meríti az ihletet,
hogy tudja, papírmasé világ az, amibe
életet lehel. A színészi alakítás „lelke" az
a gesztus, amit teremtő altruizmusnak
mondhatnánk: minél inkább odaadja hús-
vér önmagát az operett álvalóságának,
minél inkább eltűnik a „technikai"

távolságtartás, és minél teljesebb lesz
azonossága a szereppel, annál nyilván-
valóbb lesz a színész teremtő egyénisége.
A kívülről tetszés szerint szaporítható
stiláris idézőjelek helyett ily módon az
alkotó gesztusban találja meg azt a mé-
lyebb és értékesebb idézőjelet, ami volta-
képp nem egyéb, mint archaizálás : el-
hiszi az operettet. De attól, hogy elhiszi,
mintegy rákényszerít bennünket arra,
hogy kívülről pillantsunk a játékra is,
magunkra is. Hisz be kell vallanunk,
hogy azért a legellágyultabb operettes
nosztalgiánkban sem vettük ennyire ko-
molyan az operettet.

Felvethető persze, hogy mindez nem
csúszik-e (vagy nem csúszhatna-e) át épp
az ellenkezőjébe, az „operettes" szín-ház
apoteózisába? S ha azt kell állítanunk,
hogy nem, akkor eljutunk a soha teljesen
ki nem elemezhető színészi ti-tokhoz: a
tehetséghez. Spindler Béla titka talán gróf
Endrődy-Wittenburgjának
paradoxonjában érhető tetten a legjobban;
e többrétű alakítás, miközben épp
egyneműségével ragad meg, előzékenyen
betessékel bennünket a Marica grófnő
bájfelhői közé, hogy aztán meg-
mosolyogjuk magunkat. Sőt, hogy meg-
borzongjunk tőle: abban a pillanatban,
hogy megérezzük a színészben a
„mágust", már maga az operett is, gróf
Endrődy-Wittenburg is puszta eszközzé
válik. Spindler úgy játszik, hogy elhiteti
velünk, a játék hatalmasabb az embernél,
s ez a borzongás még akkor is kísért,
mikor mágikus köréből már ki-kerültünk.

SZ. P.

Porszem a bárd alatt

Huszár László
Hochwálder Közvádlójában

Sokféle szörnyeteg van körülöttünk.
Magunk se, de tán ők se veszik észre,
hogy azok, amik. Mert hiszen a ször-
nyetegség lényegi megjelenéséhez vál-
ságkorszakokra, életveszélyesen kritikus
állapotokra van szükség. Ilyen korszak
volt a francia forradalomé, ahol tegnapi
bírák tetemére taposva ítélkeztek hol-
napi áldozatok, tisztaszemű hősök, per-
verz lelkű igazság bajnokai, arisztokraták
és térdnadrág nélküliek.

Egy esztendő alatt két alkalommal
láthattuk Fritz Hochwalder Ködvádló ját ,
amely a francia forradalom egyik jeles
alakjával ismertet meg bennünket, a
szörnyetegek egyik legszínesebbjével. A
pécsi - nagyszínpadra túlságosan kicsi -
előadásban Győry Emil mint Fouquier-
Tinville megkeseredett, gyomorbajos,
gonosz ember, akinek a rosszindulat, a
gyűlölködés soha el nem múló, mély,
keserű ráncokat szántott az arcára. A
Radnóti Színpadon Huszár László evilá-
gibb, alapjában jó szándékú hóhért ját-
szik.

Győry Emil torokszorító pillanata volt,
mikor Fouquier rádöbben, hogy csapdába
csalták, s a vadfogóalkalmatosságot saját
maga szerelte föl saját magának. A
közvádló villámsújtottan, fahasábként
zuhan végig a színpadon. A viselkedés, a
taktikázás, a civilizáció máza fölfeslett
ebben a mozdulatban a hidegen
számítgató közvádló arcán.

A fővárosi előadásból ez az elzuhanás
hiányzott, ez az egy pont volt követke-
zetlen. Huszár úgy fogadta saját halál-
hírét, mintha távoli gyászoló rokona
lenne önmagának. Mégis az ő szerepfor-
málása volt következetesebb, elhihetőbb.
Azok közé a színészek közé tartozik, akik
képesek elkerülni a színpadi fajba,
alfajba, fajtába sorolást. Lerázta magáról
a testalkatra figyelő skatulyákat, nem
játszik kedélyes Sancho Panzát vagy
rengő hasú Porthost. Az évekkel ezelőtti,
gyáván gonosz, „szaharba" hibbant, koz-
mikus Übü királytól hosszú volt az út a
párizsi forradalom közvádlójáig, de
megérte!

Szóljunk néhány szót erről az alakról és
magáról a darabról is. Fouquier-Tin-

ville - mint majd' minden figura a darab-
ban - olyan, hogy csak a váza adott, a
hitelesítés a színészre bízatik. Csalóka
dolog ez, hiszen Hochwálder a klasszikus
dramaturgia aprólékos követésével
látszólag tökéletes darabot termelt; csak a
színpadi lététől megfosztott szöveg elem-
zésekor jönnek elő a mű gyógyíthatatlan
sérülései, melyeket jól-rosszul fedhetnek
be egy-egy előadás ragtapaszai.

A Ködvádló először is olyan krimi, ahol
a szerző nem csupán a harmadik
felvonásbeli gyilkosság tettesét árulja el
az elsőben, de még a gyilkosság módját,
időrendjét is. Izgulnunk nincs miért:
Robespierre és a jakobinusok halottak, a
forradalmi terror vezérkarának egyet-len
túlélője a még hivatalban levő Fouquier
közvádló, a darab szerint a minden-kori
hatalom hóhérbárdja. A thermidori
ellenforradalom „vezérlő angyala", Mme
Tallien a terrortörvény megszüntetésén
fáradozik. A dráma szerint e törvény
segítségével, tisztességes per, meghallga-
tás, tanúk nélkül juttatott ezreket vér-
padra Fouquier. Tallienné azonban tudja,
hogy a törvény megszűnte előtt még el
kell pusztítania a közvádlót, aki egy
tisztességes, nyilvános pörben sok-féle
kellemetlen dolgot fecseghetne ki.

Azonban a közvádló önmagában a ter-
rortörvény. Tehát önmagának kell a
közvádlót halálra ítélnie. Mme Tallien
királycsele ez: „személyes" szívességként
kéri Fouquier-től, hogy ítéljen el egy
embert, akinek neve majd csak ítélethir-
detéskor derül ki.

Fouquier állandó túlélőnek hiszi ma-
gát, belemegy a játékba. A darab a to-
vábbiakban már csak a módszert mutatja
be: ahogy a kiszemelt vad bele-sétál az
általunk ismert csapdába.

Rokonszenvünk semmiképp sem lehet a
hóhéré. De Talliennek és felesé-gének
sem szurkolhatunk; hisz maga a közvádló
olvassa föl titkos dossziéjukból
múltjukat, thermidori kedéllyel:
„hullarablás, csalások - régi ügyek, nem
érdekesek". A thermidori fordulat ezen
vezéralakjai az előző „rezsim" vezetőinek
térdéig se érnek föl, mert ha akkor
folyvást véres volt is a Szajna, azok
legalább meggyőződésből cselekedtek. Itt
a rosszak meg a jók egyaránt rosszak,
önjellemzésükben mintha egy sematikus
filmben a szabotőr vallomását hallanánk.

A nézőt egyvalami kötheti le: az éle-
tért, illetve a győzelemért folyó hajsza és
az, hogy választ kap, miként lehet,
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hogyan lesz valakiből hóhér? Mit érez, mit
gondol magáról?

Hogy a Radnóti Színpad előadása jó,
elsősorban annak köszönhető, hogy erre
hegyezték ki a darabot. Vagyis első-sorban
Huszár alakítása a lényeg. Az ő
megformálásában Fouquier-Tinville busa
fejű, nagy mancsú, alighanem paraszti
származású szelfmédmen, aki két lábon
álló logikájával mindig túljárt a kifinomult
életművészek meg a mindenféle - piha! -
eszmék hívei eszén. A maga és mindenki
más tetteiben az ésszerűséget keresi,
lemeztelenítve az általa fölös-legesnek
tekintett eszmei sárkoloncoktól. Nem hisz
feneketlen indulatokban, az action
gratuite-ben, egy a nagy enciklopédistáktól
elfordult vérgőzös korban már-már ő
képviseli a rousseau-i tiszta észt.

Noha legbelülről látta az elmúlt öt

esztendő könyörtelen, vérhabos logikáját,
mégsem téveszti meg a jelenség a
lényeget figyelve. Közvetlen egyszerű-
séggel, egy történész világosságával
haladásnak nevezi azt a forradalmat,
amelyből neki csak a szenny jutott. „Hát
tehetek én róla, hogy a haladás csapatában
hóhérnak szemeltek ki?" - kérdezi pátosz
nélkül, öblös hangon. Nem tévesztik meg
a túlkapások, melyek a nagy számok
törvénye alapján már-már lényeggé
váltak, hisz „suszterokat elítéltek, hogy
arisztokraták, püspököket, hogy ateisták".
Ugyanígy avval is tisztában van: nincs
különbség az akkor és most közt, noha
Sanson, a szakmáját szerelmes rajongással
imádó főhóhér panaszkodik, hogy segédei
ápolók, újság-írók lettek, az „ipar" pedig
átállt a bék érc.

Még azt is bevallja, nincs ínyére ez a
munka. Ha valaha megkérdezték volna
mint magánembert, talán nem is vállalja.
„Elég régóta vagyok jogász - gyónja meg
titkos vágyát épp Mme Talliennek
szomorú szeméremmel -, tudom, milyenek
a rossz törvények. Szeretném, ha az én
nevemhez jó törvények fűződnének."

Mindez nem egy új kor szelídebb er-
kölcseihez idomított sóhaj; ez a köz-vádló
legbelsőbb vágya. Olyan emberé ezek
szerint, aki alapjában jó, s így tudja,
miben volt bűnrészes? Egyetlen lépés
kellene csak, hogy Fouquier fölmagasz-
tosulva, áldozatként végezze a vérpadon ?

Sosem teszi meg ezt a gondolati lépést.
Soha nem akar nagy ember lenni, és soha
nem is ismeri el, hogy nagy ember. (Ő a
kis porszem, kinek módja sem volt
döntésekre, aki parancsot teljesített. Tör-
ténetesen fejeket kaszál, ahogy ugyan-
ilyen tempósan kaszálna gabonát is. Nem
mert szereti, hanem mert külön-ben nem
lesz termés, nem lesz miből élni.

Új emberfajta első példánya ez a köz-
vádló. A nagy francia forradalomból
született, néhány évtized múlva átvette a
világot, s ki tudja, mennyire van a kezé-
ben még ma is ? Hiányzik belőle a görög
ethosz, a keresztény morál, még Robes-
pierre-nek az az elhivatottsága is, hogy az
új megszületéséért szenvednie kell -
másoknak !

Fouquier nem hisz eszmékben. Fouquier
az ésszerűségben hisz, egy olyan
kopernikuszi világképben, amelynek ő
maga a napja.

Montané, a lelkiismerete miatt bíróból
üldözötté vált moralista kénytelen

végighallgatni a közvádló magyarázatát:
persze hogy elkövetett bűnöket, csalt,
hamisított, elítélt ártatlanokat. De ha nem
tette volna, most nem állhatna itt. Hát
akkor nem volt jogos?!

Szemünk előtt szökken szárba az az
erkölcstan, amely majd a parancsuralmi
rendszerekben növekszik terebélyes fává.
Egyik részről a tökéletes emberi teljesség
- buta, sertéselégedettségben - a négy fal
között, a számára rendelt, szélső
határokig kitöltendő helyen. A másik
oldalról pedig a birkaszemlélet: egy
vagyunk a sokmilliós nyájból, önnön
legbensőbb helyünkön is hely-nélküliek,
helyettesíthetők.

Az egyén, ha valami ostoba „erkölcs"

nevében megtagadja a parancsot, maga is
tagló alá kerül. Persze tettének nincs
értelme, hisz porszemnyi tettét úgyis
elvégzi más. Így a külső moráliák helyét
átveszik az önfenntartás jogai. Így válnak
a törvényalkotók külső, idegen
hatalommá, s a törvénymegszavazó,
eltűrő milliók hallgatag ártatlanokká.

Huszár szerepformálásában mindez tö-
kéletesen megtalálható, élesen megvilá-
gítja a színpadot. Mikor elbukik, nem egy
csapdába csalt kisszerű hóhér pusztul el a
jelentéktelen Tallienek csapásaitól,
hanem olyasvalaki, akinek drámai vét-
sége ez a porszemségben való bűnös hit
volt.

Katarzisra vágyó lelkünknek ezért hi-
ányzik az a fatönkként való eldőlés, az
összeomlás látványos jele. Hogy tudjuk, ő
is megértette, a legvégére rádöbb en t . . .

Vagy ez is a színész trükkje? Az ab-
szurdan kaszaboló bárd mellett álló
porszem mire is döbbenhetne rá, ha
egyszer ő kerül a kés alá?


