
filozófiai összegzés csak gondos, hideg
artikuláció.

Karancz Katalin toprongyos Mirigye
megfelelőképp illeszkedik az előadásba.
Kár, hogy a fiatal színésznő játéka nem
árulta el, miként vélekedik maszkjáról -
az öregségről. Hiszen ez a vasorrú bába
attól gyűlöl mindenkit, hogy ő már nem
lehet Tünde... Vékonyabb festék kért
volna benső ábrázolást. Ledér szerepé-
nek kevés színésznő szokott örülni. Ezt
Horváth Vali sem tette.

Mester Editet viszont a tiszta öröm, a
bizakodás, a kételytelen fiatalság vitte.
Egy rokonszenves kis nevetésből kimoso-
lyogta, végigmosolyogta a figurát. Tündét,
akinek a rendezői értelmezés nem juttatott
„segítő" jelzőket. Tündét - aki tünde.

Nádházy Péter nem felel meg Cson-
gornak. Rendre unalmasan egyformának
látjuk alakításaiban. Ifjúja nélkülözi a
formátumot, a vonzerőt, a hajlékonysá-
got; nevetni még véletlenül sem tud.
Mintha a Tudós lenne, s nem Tünde sze-
relmese. Ambíció, elszántság nem hi-
ányzik Nádházy Péterből, ám ami nem
ritka, talán ő sem a legszerencsésebb
színpadi „image"-t képzeli el magának, s
vagy nem tudják, vagy nem akarják lebe-
szélni erről a monotóniáról. Ha külön-féle
hősök helyett különféle karaktereket
kaphatna gyakrabban színházában, s ha
egy védett figurába bezárkózó néhány
mozdulata (iramukból visszafogott gesz-
tusok, összekulcsolt kezek) helyett nyi-
tottabban, kockáztatóbban, a már készet
alkalmanként föladva merne játszani,
tehetsége már most sem ily sápadt Cson-
gort teremtett volna.

Pályájuk érettebb szakaszaiba érkező
rendezők általában szívesen viszik színre
azokat a darabokat, amelyekkel fiatalon is
sokat birkóztak. Merő Béla a már
tapasztalt, de még fiatal generációhoz
tartozik. Csongorának elgondolása nem
hagy kétséget, hogy idő múltával lesz oka
visszatérni a műhöz; előadása pedig arra
bizonyság, hogy lesz miért.

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde
(zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)

Zenei vezető: Kemény Gábor. Dramaturg:
Duró Győző m. v. Díszlet- és jelmeztervező:
Szakácsi Márta. Asszisztens: Tompa Gábor.
Rendezte.. Merő Béla.

Szereplők: Nádházy Péter, Mester Edit,
Farkas Ignác, Szoboszlai Éva, Karancz Kata-
lin, Horváth Vali, Fekete Gizi, Rácz Tibor,
Wellmann György, Marosi Péter, Fráter And-
rás, Jáger András, Korcsmáros Gábor.

ZELKI JÁNOS

Magyar stukker nem sül el

Görgey-darab Szegeden

Az országgyűlés szokatlanul heves viták
színhelye volt. A kommunista képviselők
erőteljesen tiltakoztak az előző napok
eseményei miatt, és azokért a kormányra
hárították a felelősséget.

Történt ugyanis, hogy a Villa Borghese
parkjában a diákok nekimentek a kivezé-
nyelt rendőröknek. Köveket dobáltak rá-
juk, rohamautóikat felgyújtották, s mire a
karhatalmi erők elvonultak kőtávolon túl,
kavargott a füst a fák között, föl-föl-
hajtva tavaly hullt leveleket, vissza az
ágakra. De nemcsak Rómában dúl a 68-as
tavasz, tizenhárom olasz egyetem már
diákuralom alatt áll március elejére, van
dolga hát a parlamentnek.

Hátrább lapozva a Népszabadság 1968.
március 2-i számában, megtudhatjuk azt
is, hogy Magyarország a reform útjára
lépett, Moszkva utcáin megjelentek az
első szovjet FIAT-ok, s vezetőik dicsérik a
Fiat-Fiatovicsokat, miközben az elegáns
léptű Emmerich Danzer világbajnok lett
műkorcsolyázásban. S van az újságban
egy színházi kritika a Thália Színház
stúdió-előadásáról: Görgey Gábor
Komámasszony, hol a stukker? című
darabjának február 23-i bemutatóját ér-
tékeli Koltai Tamás.

Ugyane napon tőlünk délre „Latinovits
Zoltán, a Thália Színház művésze nagy
sikerrel vendégszerepelt a szabadkai
Nemzeti Színházban". Kicsit északabbra,
Prágában, egy nagygyűlésen Alexander
Dubéek, a CSKP Központi Bizottságának
első titkára kijelentette: „A kultúra
területén dolgozók munkája nem lehet
merev, sablonos, hanem megértést és
igazi nagyvonalúságot követel meg."
Péntek van, február 23-a, a rövid hírek
közt riadt szemű, sovány férfiarc elmosó-
dott képe mellett apró betűkkel áll: „El-
tűnt lakásáról J. I. 42 éves lébényi lakos.
Zöld kockás öltönyt, szürke inget és
barna szandált viselt, mikor utoljára lát-
ták. Ki tud róla?" Szandált, februárban.

Este hét óra után néhány perccel, ki-
lencszázhatvannyolcban, a Thália külön-
termében néhány tucat ember körülül egy
parányi játékteret, ahol a betörőpofa
éppen sakkban tart négy „pojácát" a re-
volverével. Hosszú, mozdulatlan, dermedt
csönddel kezdődik Görgey kis magyar

abszurdja s egyben a darab immár húsz-
éves karrierje.

Hatvannyolcban már nem volt egészen
tilos abszurdot játszani Magyarországon,
Beckett Godot-ját színpadról is ismer-
hette a budapesti közönség. Mennyire
más azonban itt egy hivatalosan engedé-
lyezett „antidráma", egy jóváhagyott el-
lenvélemény fogadtatása, mint ott, ahol
„csak úgy" utat tör magának! Nem lehet
tudni, hogy most akkor ez autentikus és
(ezért) helyénvaló vagy pellengérre van
állítva, és (ezért) köpködni kell rája. Leg-
jobb a békesség, megtapsoljuk diszkré-
ten, bele-belecsípünk mindazonáltal, de
hamar másról kezdünk beszélni. Hát még
egy magyar abszurd, amely nem biztos,
hogy „azokra" mutogat ottan, s nem
biztos, hogy a régi időkre kacsint! El is
telik egy-két hét, mire a lapok beszámol-
nak róla, óvatosan elemző kritikákat írva.
A kialakult bizonytalanság, meg kell
hagyni, a darabban gyökerezik, legalább-
is részben. Ot felnőtt férfit látunk a szín-
padon egymásra kényszerítve egy barát-
ságtalan, zárt helyiségben, az író szavai-
val: ,,...talán előítéleteink, tévedéseink
pincéjében". Aki épp a stukkert tartja:
Cuki, az alvilági figura, fél szemén fekete
szemvédő, karján nyilas karszalag, vele
szemben halálra várva egy föltett kezek-
kel is méltóságteljes arisztokrata, egy
magába roskadt értelmiségi, egy könyök-
védős, becsinált kispolgár és egy rezervá-
tumból szalajtott műparaszt, kellő
bajusszal és matyó hímzéssel. Úgy
látszik, itt vagyunk mindnyájan, csak
később vesszük észre, egyikünk hiányzik:
a kormos képű, fényes tekintetű, csupa
izom munkásember, nyűtt aktatáskával,
melyben dalol a kalapács. Ki tudja, hol
van? Meg-feledkezett a szerző róla, vagy
kihagyta szándékosan a darabból,
„bizonyos meg-fontolásokból"? A
dunaújvárosi lap kritikusát nem lehet
félrevezetni, átlátja a szituációt: „Helyet
kapott a darabban a koalíciós időszak
egyet előre, egyet hátra tojástánca és
végső tanulsága: a bemutatott rétegek,
osztályok közül egyik sem alkalmas a
hatalom birtoklására: a hatalomért folyó
marakodásból egy más erő, egy másik
osztály vezetheti ki az országot." Az
pedig nyilván nem lehet gúny tárgya, sem
a pisztoly céltáblája. Minden-esetre a
teljes társadalmi körkép így hiányos, és
ez a többi figura hitelét is rontja.

„Egy bizonyos történelmi pillanatban -
írja a Hajdú-Bihar megyei Népújság - itt
találkoznak azok a társadalmi figurák,
melyek már annyi bajt okoztak ebben az
országban." Kire gondol vajon a recen-



zens? A professzorra vagy a csordásra?
Az „értelmezésekre" - s persze az ezekre
okot adó írói megoldásokra - van némi
magyarázat. A bemutató előtti napon
például még nem volt játszási engedély,
mondván: a lumpenfigura Cuki nem elég
körülhatárolt. Kompromisszumként aztán
fölhúzták Inke László zakójára a nyilas
karszalagot, így már minden rendben
volt, de a pontos érthetőség kedvéért a
premier előtt Görgey Gábornak ki kellett
állnia a közönség elé Kazimir Károllyal,
hogy a darab eszmeiségéről beszéljenek a
nézőknek.

A jól elnyújtott néma döbbenetből el-
indul a játék. Nem szeretjük Cuki urat,
faragatlan tuskó, aki nemcsak fizikailag
presszionálja a megrémített alakokat, ha-
nem lelküket is tiporja, s amihez Cipollá-
nak bűbájos varázserő kellett, neki elég
egy stukker: mindenkiből kicsikar egy
önmagát alázó fertelmes vallomást. A
méltóságost kiradíroztatja a gothai alma-
nachból, a hólyaghurutos K. Müllert

nem engedi kisdolgot végezni, és nevét is
a marhabőgős Mű-re degradálja, az intel-
lektuális Kissel elismerteti a maga szel-
lemi fölényét, a kackiásakat rittyentő
Mártontól meg elveszi az Iluskáját, mert
neki csak az van. Együtt érzünk ezekkel a
szerencsétlenekkel, magunkat képzeljük a
kényelmetlen székre, s alig várjuk, hogy a
Cuki lankadjon, és a fegyvert elorozzák
tőle. Jó közönség vagyunk, számíthat
ránk az író, csakúgy, minta második rész-
ben, amikor is egy-egy percre hatalomra
kerül a többi osztályelem is sorra, kivéve a
bárkit kiszolgáló kispolgárocskát, de
hiába, a hatalom megvadítja mindet, jól
kiábrándulunk hát belőlük, és megvan a
véleményünk az egészről. Cinkosan össze-
mosolygunk íróval, rendezővel, a hátunk
is kellemesen borzong - kilencszázhat-
vannyolcban. Úgy érezzük, részesei va-
gyunk egy ellenszegülésnek, akárha a
hajunkat növesztjük, mint a „bítleszek".
Azonban a hetvenes évekre már csök-
kent ennek a jelentősége, a rendőr nem

állított meg minden fésületlen fiút az
utcán, ma pedig, mondhatjuk bátran, min-
denki olyan hajat hord, amilyet akar.
Külsőségekben újat nemigen lehet kita-
lálni posztmodern időkben.

Az évek alatt így konformizálódik szé-
pen a stukker: szabad kézbe venni, kicsi-
két forgatni, nincsen csőre töltve. Bemu-
tatja Görgey darabját Sepsiszentgyörgyön
az Állami Magyar Színház, mindjárt 69-
ben, s elviszi még Kolozsvárra, Nagy-
váradra, Marosvásárhelyre. Összecseng
ez a turné az imént átlapozott Népsza-
badság egy másik hírével, mely arról tudó-
sít, hogy „új nemzetiségi lapokat adnak ki
Romániában. A már meglevőkön kívül hét
magyar nyelvű napilap és három hetilap
lesz a standokon". A darab ma nem szere-
pel ott a repertoáron, úgy látszik, a színház-
ban nem megy az abszurd.

Itthon legközelebb 1976-ban kerül szín-
re, a miskolci Nemzeti Színházban
játsszák. „Az előadás valósággal
operettsikert aratott" - írja Szakonyi
Károly, ami két

Görgey Gábor Komámasszony, hol a stukker? című darabja Szegeden



dolgot jelenthet. Vagy idő előtt került le a
műsorról tíz évvel korábban (és csak a
pesti műsorról, természetesen, hiszen
vidékre akkor nem jutott el), vagy még
mindig annyira aktuális hatalomról és
szabadságról beszélni. Változás észlel-
hető a darab „kezelésében" is: adminiszt-
ratív kifogások nem akadályozzák a be-
mutatót, Szűcs János rendezőnek nem
kell a nézőket eligazítania, sőt, inkább
elmondja egy interjúban, hogy „a komé-
dia napjainkban játszódik", eloszlatva az
esetleges kétségeket és a sajtóvisszhan-

gok mindig várható „múltba vetítéseit".
A nagyobb nyomaték kedvéért még meg
is toldja egy jelenettel az eredeti drámát.
Tapsrend után, mintegy véletlenül, beté-
ved a színre egy díszletező munkás (aki-
nek a hiányát reklamáltuk korábban), és
tűnődve nézegeti az ottfelejtett stukkert.
Ha a ruhatárba menet visszanézünk egy
percre, leolvashatjuk arcáról, mit csinál-
na vele ő, ha bevennék a játékba.

Újabb hét év elteltével felbukkan a
darab ismét, ezúttal két színházban gyors
egymásutánban. A Játékszínben Huszti

Péter hagyta rendezésével a színészeket
érvényesülni, az egyébként is legplaszti-
kusabb (és leghálásabb) szerepben, K.
Müller kispolgárként Verebes Istvánt át-
mentve a miskolci sikerből. S bár az ős-
bemutató óta folynak viták - jóllehet,
takaréklángon - a darab jelentőségéről,
arról, hogy abszurdnak nevezhető-e vagy
netán másnak, s ha nem számít is dráma-
irodalmunk legnagyobbjai közé, azért
színháztörténeti szempontból miért oly
jelentős; mindent egybevetve: lehet benne
valami. Valami maradandó.

A 83-as év másik „Stukker"-bemutató-
jának helyszíne az erlangeni Garázsszín-
ház az NSZK-ban. Itt a szerző nem bízta
másra, maga rendezte a művét német szí-
nészekkel. Talán éppen azért, mert ő
tudja legjobban: más ez az abszurd itt,
Kelet-Európában, mint ott, ahol jószeré-
vel csak általános emberi - vagy ember-
telen - kérdésekkel foglalkoznak az e
műfajba sorolt színművek. Míg azokban
könnyen eljátszanak, mondjuk, a kom-
munikáció vagy a mozgás vagy akár a
lét értelmével (vagy értelmetlenségével),
addig mifelénk minden szónak két értel-
me van, ha a rivaldán át halljuk. Különö-
sen egy eleve szimbolikus alaphelyzet-
ben, ahol az alakok is nem titkoltan egy
társadalmi tablón vannak egymás mellé
fényképezve. Görgey Gábor saját szavai-
val: „A közép-európai abszurd nem a lét
abszurditását hirdeti. Nem a lét érdekli,
hanem a hogylét, a történelem szorítá-
sában vergődő ember. Ami a nyugati
közönségnek intellektuális játék, az itt
történelmi élmény."

Zalaegerszegen 85-ben Fráter András
vitte színre, majd újra külföld követke-
zett, az ausztriai Klagenfurt, 1986-ban,
ahol a Neue Volkszeitung kétszer is ír
róla, másodjára egy kisebb tanulmány-
ban arra az aforizmaszerű felismerésre
jutva, miszerint: „Saját szabadságunk fel-
tétele a mások szabadsága, míg a hata-
lom birtokosa egyúttal saját hatalmának
foglya." Négy ország hét színháza tehát
alig húsz év alatt - nem mondható rossz-
nak. Ehhez jön most nyolcadiknak a sze-
gedi Nemzeti Színház produkciója, szep-
tember elejétől itt száll a stukker kézről
kézre, a színház irodalmi vezetője - nyil-
ván egyetértésben az igazgatósággal -
úgy találta, hogy érdemes műsorra tűzni,
s ha már ő egyben a szerző is, hát meg-
próbálkozik a rendezéssel újra, idehaza
először. Ami azzal a tanulsággal minden-
képpen szolgál, hogy Görgey Gábort a
téma továbbra sem hagyja nyugodni,
újrafogalmazni azonban nincsen kedve,

Jelenet a Görgey-darabból (Kovács Zsolt, Kaszás Géza és Bácskai János)



vagy úgy gondolja, jobban nem tudná
megírni. Elég kifejezni a rendezéssel, mi
változott húsz év alatt.

Szembeötlik azonnal, hogy Cukiról
végleg lekerült a nyilas karszalag, ezen-
túl már akárhol és akármikor élhet, hadd
legyen a mondanivaló általános érvényű.
Ha viszont így lerázzuk a konkrét dátum-
hoz kötöttséget, mit kezdjünk a díszpa-
raszttal, akit ma nagyítóval kellene keresni,
nem is szólva a méltóságos úrról, kinek
kínosan fegyelmezett, katonás megjele-
nése, korrekt, úri modora a valóban el-
tűnt arisztokráciával megrekedt a múlt-
ban, aggályai, törekvései minden későbbi
korban anakronisztikusan hatnak, akár
egy gótikus torony az óbudai szalagház
tetején. Mégiscsak jobb lett volna vala-
hogy egy melóst beleírni, mint megtartani
az öreget koloncnak.

Kényes helyzet az a színházban, ha az
író maga rendezi darabját (és ritka is,
egyebek közt épp ezért). A próbák sötét
nézőterén diszkréten meghúzódó szerző-
től rettegnek mindenütt. Azonnal szól, ha
csak egy szót is elhagytak művéből, ami
azért olyan, amilyen, mert úgy tökéletes,
és minden kimaradt bötűjével átvitt
értelemben is megrövidül. Nem lehet hoz-
zányúlni, ne fáradjon a rendező úr, a szí-
nész pedig játsszon, ne a szövegből huzi-
gasson. A direktorok aztán valamilyen
ürüggyel, kedvesen karon fogva kivezetik
a szerzőt a foyer-ba, mondván: ilye-nek
ezek, komédiások, legjobb rájuk hagyni.

Saját szövegéből persze nem húz a
rendező érthető módon, ennek viszont ára
van, hosszú az első felvonás, sok benne a
Cuki uralkodása. A szellemes
párbeszédek egyre kevesebb feszültséget
hordoznak, Márton a lajbiban már kaba-
részintű szóvicceket mond a nagy fara-
gatlanságtól, és csoda, hogy a K. Müller
ilyen sokáig vissza tudja tartani. A ren-
dező Görgeynek ugyanis nem sikerül az
író Görgey egynémely hiányosságát ötle-
tekkel pótolnia. Pedig az abszurd szín-
ház, mely elveti a dekoratív eszközöket,
elvben hallatlanul gazdag színészi arze-
nált kínál. A játéknak szinte nagyobb sze-
rep juthat, mint a drámának: a panto-
mimtól a „szóbeli cselekvésig", az akro-
batizmustól a patetikus átszellemültségig
mindent igényel az előadóktól. A K.
Müllert alakító Kovács Zsolt kivételével
azonban a szereplők egy társalgási darab
eszköztelenségével élnek inkább,
megelégedve a szöveg csapongásaival, s
gubbasztanak a faszéken akkor is, mikor
azt nem indokolja semmi.

A második részben gyorsan követik egy-
mást az események, de nem éppen válto-
zatosan. A nézőtéren itt-ott hangosan szá-
molják, hány pisztolycsere van még hátra,
a fordulatok oly biztosan megjósolhatók, s
ez még egy westernfilmnek sem tesz jót,
nem az abszurd drámának. Eljátszunk
köz-ben a gondolattal: mi lett volna, ha
gyúr Görgey egy feszes egyfelvonásost
máig leghíresebb darabjából,
megengedve magának ezt a kísérletet az
új bemutatón. Mert amit így látunk, az
gyakran megne

vettet, olykor gondolkodtat, sokszor pedig
untat. Felüdülés Kovács Zsolt néhány
bravúros perce, kiváltképp ahogy a Cuki
úr asztalától a helyére szökken vagy
inkább röppen, látványosan ívelt, már-
már mű-vészi alázattal, de jó a folytonos
izgága locsogása is a pisztolyos ember
őszinte szolgálatában. Sajnos többször túl
jó, túl folytonos, túl izgága, a közönség
hallható hálája többre készteti a
kelleténél.

A Cuki szerepét Kaszás Gézára osztani
csak egy dologgal igazolható: karakteres

K. Müller szerepében Kovács Zsolt (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)



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


