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durvaságot gyöngédség vált-
ja fel hányatott lelkében. 
Vogt Károly Villon maga 
előtt is szégyelt gyengédsé-
gét gyengeségnek látatta, 
némely túlságosan is líraira 
hangszerelt betétdal ének-
lésekor pedig egyenesen ér-
zelgősségnek. Ennyit Villon-
ról. . . . és a többiek? A né-
pes szereplőgárdából ki-
emelkedik Maros Gábor já-
téka, Regnier, Villon barát-
jaként. Igazi komédiás, öt-
leteiből még arra is futja 
hogy ne legyenek mindig 
ötletei; mellékesen kitűnően 
énekel és táncol. Duci Mar-
goiként Szabó Éva játékát 
dicsérhetjük, aki minden 
külsőséges közönségességet 
kerülve, egy egészségesen, 
néhol már-már megható 
szajha örömével-bánatával. 
s végül atavisztikus átkok 
közti pusztulásával jut sze-
repe csúcsára. Márton And-
rás néha talán túlságosan is 
okos Colinje sikerült figura; 
miként a Cotart mestert 
formáló Makay Sándor, a 
Sermoise kanonokot alakító 
Horváth Gyula, az Orléans-i 
herceget megjelenítő Bánffy 
György, és az egyetlen epi-
zódban is fontos emberi tar-
talmakat közvetíteni tudó 
Margittay Ági (Mathilde) is 
gondosan kidolgozott alakí-
tással ajándékozott meg 
bennünket. Kaló Flórián 
Louvois- ja már kevésbé 
mondható sikerültnek, ami 
annál is fá jóbb, mert a da-
rab egyik kulcsfigurája lett 
így erőtlenné. Sajnálatos, 
hogy a csuklyás haramia-
vezért is ugyanazon a han-
gon játszotta, mint a nemes-
urat, így csak keveseket ér-
hetett meglepetés a darab 
végén. A Catherine-t alakí-
tó Borbás Gabi édeskéssé-
gével, nem túl szerencsés 
énekhangjával tűnt ki, Sze-
rencsi Éva (Jeaninne) 
ügyetlen közönségességgel 
próbálta leplezni: nem na-
gyon ismeri a figurát. 

A mozgások megszerve-
zése, különösen a bordély-
jelenetekben suhogó színes 
szoknyáké, nem állította túl 
nehéz feladat elé Geszler 
Györgyöt, Cotart mester 
ravatalozásának jelenetében 
viszont kissé mesterkéltnek 
érezzük a koreográfiát. A 
székek, asztalok, gyertya-
tartók, ládák rusztikus tö-
mörsége végig jól szolgálta 
az előadást (díszlet: Csinády 
István) — miként Kemenes 
Fanny kellemes jelmezei —, 
talán a gótikus ívek moz-
gatása lehetne egy kissé ki-
dolgozottabb. 

Az előadást Seregi László 
rendezte, s a gyakori tap-
sokból nem nehéz megjósol-
ni: a sikert és pénzt kedvelő 
Villon mester hosszabb 
ideig marad fővárosunkban, 
a József Atti la Színház szín-
padán. 

Temesi Ferenc 

József Attila Színház 

Villon és a többiek 
Francois de Montcorbier, 

alias des Loges, más-
ként Gogo, költői nevén Vil-
lon, több évszázada tartó 
csavargásai során a múlt 
héten fővárosunkba érke-
zett. „A szabad művészetek 
és tudományok mestere", 
makacs pénzzavarát enyhí-
tendő, elvállalta egy rock-
musical címszerepét, Mi, 
akik eddig csak verseiből 
ismertük őt, tépett életű, 
rossz külsejű, koravén i f j ú -
nak képzeltük, sikeres köl-
tőnek és sikertelen szerel-
mesnek, aki csizmaszárában 
kést, íarkasmosolya mögött 
gyengédséget rejteget. Az 
előadás némiképp rácáfolt 
várakozásunkra, jóllehet a 
költőnek saját élete utolsó 
szakaszát kellett eljátszania, 
nagyrészt úgy, ahogy már 
Testamentumából megis-
merhettük, s miként azt 
magyar írókollégája, Kar-
dos G. György színpadra ír-
ta. Még verseit is elmond-
hatta — mit mondhatta: 
mikrofonba énekelhette — 
a Gemini és a Syrius együt-
tes zenészeinek kíséretével, 

Victor Máté invenciózus ze-
néjére. Mészöly Dezső iga-
zán mai fordításában külö-
nösen haramia-verseinek 
ízes zsargonja maradt meg 
fülünkben. 

A darab azt mondja el. 
hogyan lesz hősünkből, a 
Sorbonne első diákjából a 
„kagylósok" utolsó útonál-
lóinak egyike. Némi zavaros 

antifeudális ideológiával fé-
nyesre mázazott kaland-
vágy, dühös antiklerikaliz-
mussal párosult hiszékeny-
ség, szerelmi csalódás és 
jellembéli gyöngeség viszi 
költőnket egyre le j jebb a 
bomló társadalom útvesz-
tőiben. „Rohadt a nagyvi-
lág", énekli a többiekkel, 
amikor barátja megismer-
teti a nagyon is egyszerű 
bölcsességgel: „Francois, az 
igazság az erszényben la-
kik." Nem véletlen, hogy az 
előadás legjobb percei a 
bordélyjelenetek. Hőseink-
nek ez szellemi táptalajuk, s 
— vigaszuk is. A mulato-
zások hatásos el lenpontját 
Mathilde, a megvénült utca-
lány sötét jóslatai, és Cotart 

mester, a részeges teológus 
keserű bölcsességei jelentik. 
A szövegkönyv írójának 
szellemes leleménye, hogy 
Villon jótevője, Louvois, a 
műpártoló nemes, azonos a 
költőt tönkretevő, végül ha-
lálba küldő haramiavezér-
rel. Ez a kettősség, drama-
turgia funkcióján kívül, le-
leplezi a darabbeli Vil lon 
társadalmi eszméinek gyön-
geségét, hatástalanságát is. 
Hősünk és hasonló sorsra 
jutó társai úgy halnak meg, 
hogy nem is t u d j á k : eszkö-
zök voltak csak egy anar-
chisztikus eszméket beléjük 
plántáló, hitüket ellenfelei 
elpusztítására felhasználó, 
rablógyilkosból királyi ke-
gyenccé lett ember kezében. 
A némiképp Fatia Negrá-
ra emlékeztető alak, még a 
fiatalok, Francois és Cathe-
rine szerelmét is akarata 
alá képes hajtani . A lendü-
letes, kissé tán hosszúra 
nyúlt első részt követően 
már nem olyan mozgalmas 
a cselekmény. Nem is lehet: 
Villon orléans-i száműzeté-
séről, ú j a b b lebukásáról, és 
a musicalekben szokatlan 
kegyetlenséggel a néző elé 
tárt pusztulásáról szól. 

Hagyan állta meg helyét 
költőnk a színpadon? 

A z o k k a l a pil lanatokkal 
maradt adósunk, amikor a 
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