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megjelenik, kezével kislányosan eltakarja arcát,
s józanságot próbál magára erőltetni, miközben
azért arrébb mozdul térdein, hogy szoros testkö-
zelben adhasson helyet az ifjúnak; vagy az a
mozzanat, amelyben Wurm (Quintus Konrád),
miután kizsarolta Lujzából a végzetesen ármá-
nyos levelet, időszerűnek találja a pillanatot arra,
hogy a lány nyakába csókoljon, s kicsit meg is
hökken, mikor az átkokat sziszeg a fülébe.

Quintus Konrád Wurmja egyébként az elő-
adás legárnyaltabb alakítása. Ez a keménykala-
pos, folyton hajlongó hivatalnok - akinek való-
színűleg hideg, nyirkos és puha az érintése -
nevéhez méltóan féregszerű: nesztelen léptű,
sima mozgású, megkövült mosolyú, alattomos
élősködő. Remekül tud helyezkedni: bármely kor
bármely rendszerében sikeres apparátcsík le-
hetne. Mozdulatait, mondatait gyakran lefékezi
egy-egy másodpercre: fürkészi a hatást, és a re-
akciókhoz igazítja a folytatást. Az viszont, hogy
Wurm mindezzel együtt mennyire szánalmas és
szerencsétlen, már halványabban jelenik meg
Quintus játékában. Zborovszky Andrea (Lady
Milford alaposan megkurtított szerepében) és
Létay Dóra (Miller Lujzaként) figuráiknak szintén
a minden korban átélhető vonásait hangsúlyoz-
zák. Zborovszky nagyon szép és a szokásosnál
jóval fiatalabb Ladyja esendő, de vonzó szemé-
lyiség, akivel kapcsolatban egyáltalán nem tűnik
hihetetlennek, hogy akár Ferdinánd párja lehes-
sen. Létay Lujzája rajongó szerelmesként is és a
végzettel elszántan szembenézni kész nőként is
visszafogott, pátoszmentes. A két alakítás közös
jellemzője azonban, hogy kissé színtelen, súlyta-
lan figurákat mutatnak meg; egy-egy túl direkt
gesztus, hamisan csendülő mondat pedig színé-
szi bizonytalanságról árulkodik. Igaz, a két szí-
nésznő a legkevesebb segítséget sem kapja
meg a Ferdinándot játszó - egyébként vitatha-
tatlan tehetségű - Kuna Károlytól, aki az igazá-
ért, érzelmeiért elszántan küzdő hősből
tökéletesen erőtlen, mindenféle emberi méltóság
és ön-tudat nélküli ifjút formái. Igen nehéz
elképzelni erről a Ferdinándról, hogy sorsokat
eldöntő szenvedélyek középpontjában álljon.
Hangja, hanghordozása, arckifejezése olyan,
mintha minden pillanatban sírva akarna fakadni
- rá-adásul a színész erőlteti is mindezt;
alakításában nyoma sincs közvetlenségnek,
őszinteségnek. Szerémi Zoltánnak nem sikerül
elérnie, hogy ne parodisztikus játéka, hanem az
általa megformált ripők Von Kalb udvarmester
viselkedése tűnjön kulisszahasogatónak. A
kancellár (Matus György) és a Miller-szülők
(Szegedi Dezső és Péva Ibolya) külsődleges
gesztusokkal illusztrálják szövegüket, egyikükről
sem érezni, hogy igazán köze lenne a figurához.

A színpadra állítás ellentmondásait, az elő-
adás egyenetlenségeit a díszlet (Dávid Attila
munkája) is leképezi. A forgószínpadon körben

sorakozó stilizált színhelyeket hatalmas, szaka-
dozott vászonnal (vagy bőrrel) borított kupola
foglalja egybe. Hasonló anyag borítja - foszlott
porvédő huzatokra, pókhálókra emlékeztetően
- az egész díszletet is, amely meghökkentő lát-
ványvilágával kiragadja ugyan a drámát a meg-
szokott, múzeumszínházi miliőből, de nem kínál
jobbat helyette. Hiába izgalmas a látvány
önmagában, ha a színpadi történések
szempontjából jelentés nélkül való, sőt, seszínű
egyformaságával egybemossa az udvarit a
polgárival, holott erről az ellentétről szól a
tragédia. Hiába teszi lehetővé a forgószínpad,
hogy gyors egymásutánban követhessék
egymást a jelenetek, ha ez egyúttal azzal is
jár, hogy szinte mindegyik ugyanazon a kis
részen (elöl és középen) játszódik. A díszlet nem
kínál a színészeknek birtokba vehető tereket,
Zeke Edit klasszicizáló jelmezei

1965-ben, amikor Osborne a Redlt (A Patriot for
Me címen) megírta, darabja még ki-hívóan
szemtelen, sőt - pikáns politikai felhangjai
miatt - veszélyes műnek számított Angliában.
A cenzúra alaposan meg is nyesegette a
darabot, bár inkább csak a homoerotikus
utalásokat gyomlálta ki, az igazán provokatív
üzenetek kiszűréséhez ugyanis az egészet be
kellett volna tiltani. Osborne ebben a történelmi
félmúltba helyzett drámában a konzervatív
polgári társadalom és a militáns, előítéleteken
alapuló patriotizmus baloldali kritikáját adja.

Egy magas rangú katonai vezetőről, az ural-
kodóház által is pártfogolt kedvencről kiderül,
hogy homoszexuális és kém. A lojalitásáról is-
mert, szorgalmas és alázatos mintakatona lelep-
leződik, tudomást szereznek másik, titkos életé-
ről, amely egyszerre deviáns, perverz és
hazafiatlan. A vezérkar gáláns urai, az egykori
barátok a tiszt kezébe nyomnak egy
browningot, hogy végezzen magával: a
rendszerben mutatkozó hibát meg nem történtté
kell tenni, az okok (az elvek) felülvizsgálata
helyett a következményt kell szankcionálni. Nem
csoda, hogy bár a darab a végnapjait élő
Osztrák-Magyar Monarchiában játszódik, fél
évszázaddal később is veszélyes szellemiségű
műnek számíthatott a még mindig
szertartásosan monarchikus Angliában. (Az új

pedig fura, idegen színfoltnak tűnnek ebben a
környezetben.

Az előadás egésze úgy hat, mint egy vetítés-
sel kísért, sokadszor előadott élménybeszá-
moló: látom a képeket (némelyik tetszik is), hal-
lom a mondatokat, mégis kívül maradok mind-
azon, amiről szó van. Nem minden csalódottság
nélkül.

Friedrich von Schiller: Ármány és szerelem (Miskolci
Nemzeti Színház)
Fordította: Vas István. Mai színpadra alkalmazta: Káin
Péter, Hegyi Árpád Jutocsa. Díszlettervező: Dávid At-
tila: Jelmeztervező: Zeke Edit. Dramaturg: Ungár Júlia
m. v. Világítástervező: Bányai Tamás. Zenei munka-
társ: Bankó Éva m. v. Rendező: Hegyi Árpád Jutocsa.
Szereplők: Kuna Károly, Létay Dóra, Matus György,
Zborovszky Andrea/Takács Katalin m. v., Quintus
Konrád, Szerémi Zoltán, Szegedi Dezső, Péva Ibolya.

értékrendeket kereső mai Magyarország politi-
kai elitje - egyelőre még - kevésbé érezheti ta-
lálva magát.)

A Redl expresszionista stációtechnikával
megírt dráma, mely végig egyetlen központi
alakra koncentrál, az ő útját követi nyomon hu-
szonhárom filmszerű snittben. Osborne nem
sokat bíbelődött a környezetrajzzal, a
mellékalakok árnyalásával; csak az az
aspektusuk érdekelte, amely kihatott Redl
sorsának és jellemének alakulására. Így aztán
ebben a darabban igazán nagy szerep csak egy
van, a többi jobb esetben is mindössze „hálás". A
Thália Színház előadása Gáspár Sándorra van
kitalálva, rajta áll vagy bukik szinte minden (talán
ezért van néhány szerep kissé alulosztva, ami
meglehetősen egyenetlen-né teszi az előadás
színészi színvonalát). Gáspár pontos is intenzív
játékkal, követhető fázisokban mutatja be egy
jellem kontúrjainak lassú elmaszatolódását, az
öntudatos embert felőrlő belső eróziót. Redl az
első jelenetben párbajsegédként vesz részt
legjobb barátja ritualizált fel-koncolásán, míg az
utolsó képben vele végeznek a katonai etikett
szabályai szerint (mindkét eset-ben az
eszményi férfi, bajtárs és katona, Von Taussig
fegyvere osztja a halált). Redl először csak
szemtanúja annak, hogyan bánnak el a ma-
gafajtával, aztán rajta teljesedik be jó előre
sejthető végzete. A hangsúlyos kezdő- és
végpont
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között Gáspár fokozatosan árnyalja a színészi
jellemrajzot.

Redl „alulról jött", s fegyelmével, szorgalmá-
val, protekció nélkül küzdötte fel magát népszerű,
sikeres tisztté. Előrejutásának egyik biztosítéka
volt, hogy teljes egészében a magáénak vallotta a
K.u.K.-hadsereg értékrendjét. Ezért érte csapás-
ként a felismerés, hogy hivatalból olyan dolgokat
tekint értéknek, amelyeknek valójában nem akar
s ezért nem is tud megfelelni. Szorongását csak
Siczynskivel, egy másik deviánssal oszthatja
meg, akit származása és homoszexualitása miatt
közösítettek ki bajtársai. Szabados Mihály gyen-
ge és védtelen embernek játssza Siczynskit, aki-
nél csak szerep a seregben kötelező bohém
arrogancia és kötekedő hősiesség. Aki látszólag
könnyedén veszi a dolgokat, pedig legbelül már
dermedt a halálfélelemtől. Szánalmas
igyekezeté-ben minden bizalmát abba a Redlbe
veti, aki szánja ugyan, de nem engedi közel
magához, és végső soron meg is tagadja,
nehogy rá kelljen is-mernie saját félelmeire.

Redl, bár Siczynskit érzi közel magához, Von
Taussigra akar hasonlítani, ezért a világ előtt őt
vallja barátjának (pedig semmi közük egymás-
hoz; a kuplerájbeli kedvetlen mulatozás pontos
képet ad kettőjük hazug viszonyáról). Von Taus-
sigot minden adottsága nagyívű katonai karrier-
re predesztinálja: arisztokrata származású, csi-
nos és tehetséges, aki a szolgálatot halálosan
komolyan veszi, de egyszersmind „tud élni",
azaz cigányozni, inni, kártyázni és kurvázni. Se-
ress Zoltán kételyek nélküli, korrekt és üres Von
Taussigja hatásos ellenpontja Redl folytonosan
őrlődő figurájának. Mikor Redl végre fölvállalja
igazi lényét (legalábbis önmaga előtt), a legjobb
barátból értelemszerűen a legfőbb ellenség lesz.
Viszonyuk végül annyira megromlik, hogy Redl
már kiszolgáltatná Von Taussigot az oroszok-
nak, ám ezúttal is a nómenklatúra embere kere-
kedik felül, és Redl lebukik, mielőtt legnagyobb
árulását elkövethetné.

A többiek közül a Redlt csak hazugság árán
toleráló s ezzel örökös rejtőzködésre késztető
külvilág tipikus figurája a begyöpösödött monar-
chista, Von Möhl alezredes (Győry Emil). Bár
nem érti gyötrődéseit, őszintén szereti Redlt az
oroszok által felbérelt szerető, Deljanov grófné
(Kubik Anna). A Szirtes Gábor által cinikus pojá-
cának játszott Kunz katonai ügyész tökéletes mi-
mikrivel, kételyek nélkül képes élni a Redl-féle
kettős életet, s ezért lebuktathatatlan.

Csanádi Judit kovácsoltvas díszlete csak a
térelemek kontúrjait rajzolja ki, s ezzel úgy képes
tagolni a szűk stúdióteret, hogy az közben min-
den oldalról átlátható marad. A rendező, Csiz-
madia Tibor maximálisan kihasználta a színpad
számára felszabadított teret (a két nézőtér közti
hosszúkás részt és az erkélyszerű galériát), a
sűrű helyszínváltásokat pedig átúsztatott világí-

Bubik István (Oblenszkij) és Gáspár Sándor
(Redl) (Koncz Zsuzsa felvétele)

tással és zenei bejátszásokkal igyekezett gyors-
sá és zökkenőmentessé tenni. A darab alapvető
dramaturgiai problémáját azonban nem sikerült
feloldania. A drámában túl sokáig tart az előké-
szítés, Redl viszonyainak és körülményeinek be-
mutatása, igazi konfliktus csak a második felvo-

nás második képében jön létre, így az első felvo-
nás, a tulajdonképpeni expozíció, mindenkép-
pen vontatottnak tűnik. Csak akkor indul be
igazán a játék, mikor az oroszok kompromittáló
fotókkal megzsarolják Redlt, hogy kémkedjen
ne-kik. Csak ekkor, a következmények
ismeretében nyer tragikus mélységet a grófné
árulása, csak ekkor válik élessé a hajdani
mintakatona belső konfliktusa. Ekkor értjük meg,
hogy mit konspirált Oblenszkij ezredes (Bubik
István) és a hallgatag
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zárnysegéd (Gőz István) az első felvonás „mo-
ológjaiban". (Bubik magánszámai kétségtele-
ül szórakoztatóak, ugyanakkor ki is lógnak eb-
ől a puritán stílusú előadásból.)
Redl tragédiája, hogy ő maga is megérde-
eltnek tartja saját bukását. Férfiatlannak,

ecstelennek, tehát rossz katonának érzi magát,
mikor meg kell tagadnia mindazt, amiben hitt,
ert zsarolhatóvá tették szenvedélyei (behódol-
i a szenvedélynek az ő szemében gyengeség).
sborne darabja azért érdekes, mert nemcsak
rról van szó, hogy mi történik, amikor a külvilág
em tolerálja a másságot, hanem azt is vizsgálja,

A maga nemében hibátlan iparosmunkával
lőállított Illatszertár és a maga elegánsabb
álfajában príma kézművesterméknek
inősíthető Black Comedy utána József
ttila Színház könnyűműfaji vonulatának
egújítására harmadszor is segítségül hívott
enedek Miklós most göcsörtösebb fába vágta
fejszéjét. Nem feltétlenül azért, mert ez-úttal

enés darabról van szó (már a Budapest

rfeum óta tudható, hogy a művész e műnem-
ek is művésze), hanem azért, mert Békeffi Ist-
án harmatgyenge operettlibrettót barkácsolt
ssze, Lajtai Lajos pedig feledhető, slágergya-
útlan muzsikát szerzett hozzá.

De hát létezik-e egyáltalán jó librettó abban a
űfajban, amelynek „monumentális idiotizmu-

áról", ha szélsőséges megfogalmazásban is,
e alapjában joggal ítélkezett Witold Gombro-
icz? A műfaj klasszikusainak csacskaságait a
sárdáskirálynőtől a Víg özvegyen át a Sybillig
egírásra nem érdemes fóliánsokban lehetne

ajstromba venni. Ám egyetlen törvénye azért
an az operettnek: szerelem do lgában nem is-
er tréfát. A bonviván és a primadonna, a szub-

ett és a táncoskomikus érzelmeinek őszintesé-
éhez és hőfokához nem szabad, hogy kétség

érjen, s a tisztes őszes halántékkal kistafírozott
dős bonviván érzelmi nosztalgiája sem lehet
zéllelbélelt. A szerelem az, ami az operettben
alálos komolyan veendő; szent dolog, ami
zentesíti a csacskaságokat is.

A Párizsi divat komolytalanul, tövibe-hegyibe
sszehányt cselekményfoszlányait azonban
em tartja össze a szerelem koherenciateremtő

hogy milyen pusztítást okoz valakiben, ha egy
időleges társadalmi értékrendhez viszonyítva
nem képes elfogadni személyisége sajátos
adottságait. Ha nem tud az lenni, aki.

John Osborne: Redl (A Patriot for Me) (Thália Stúdió)
Fordította: Prekop Gabriella. Díszlettervező: Csanádi
Judit. Jelmeztervező: Papp János. Dramaturg: Szere-
dás András. Rendezőasszisztens: Czipó Gabriella.
Rendező: Csizmadia Tibor.
Szereplők: Gáspár Sándor, Seress Zoltán, Győry
Emil, Kubik Anna, Bubik István, Gőz István, Szirtes
Gábor, Safranek Károly, Szabados Mihály, Kovács
Éva Rebecca, Molnár Tamás, Kákonyi Tibor, Virág
István, Ligeti Attila.

ereje. Hogy miért lesznek a harmadik felvonás
végén egy, azaz két váratlan ötlet hatására egy-
máséi Virányi Dolly, a szubrett funkcióját betöltő
színművésznő és Tivadar úr, a főszabászi tán-
coskomikus, amikor két és fél felvonáson át a
vonzalom szikráját sem táplálták egymás iránt,
már eleve érthetetlen, és a zsöllyék tájáról sem-
miféle empátiát nem csiklandozhat elő; az pedig
már bűnnél, sőt hibánál is többnek, patologikus
jelenségnek minősülhet, hogy első találkozásuk-
kor Tivadar úr még csak rá sem ismer a kezében
tartott fényképről az ugyancsak jellegzetes meg-
jelenésű hölgyre, aki ráadásul törzsvevője is a
szalonnak, ahol a fiatalember működik. Ebből
aztán persze a második felvonásban méretes
spét számazhat, de ennek a spétnek dramatur-
giai értéke annyi, mintha valaki, kezében, mond-
juk, Torgyán József (vagy Cseh Mária) fényké-
pével csak megismerkedésük után hetekkel, kül-
ső körülmények kényszerítő hatása folytán is-
merne rá Torgyán József re (vagy Cseh Máriára).

Virányi Dolly fényképeivel egyéb bajok is van-
nak. Ha elpártolt kedvese, Tassy László, a dél-
ceg földbirtokos fülig beleszeret az édes pesti
lánykába, az örök Mancikába, és éppen a laká-
sára várja mint reménybeli aráját, miért nem rá-
molja el legalább a legfeltűnőbb helyekről a mű-
vésznő plakátnyi, hőkeblűen dedikált fotóit,
amelyek ráadásul már terhére is lehetnek? Az
effektus persze itt is beüt: a süsses Pester Mád-
chen kétségbeesve elrohan - ez azonban nem
menti fel snájdig lovagját a maga patologikus rö-
vidzárlata alól.

Itt van továbbá a tisztességesen deresedő

idősb bonviván, Hoffmann úr, a divatszalon-tu-
lajdonos, aki Mancitól Dollyig minden útjába ke-
rülő nőre lecsap, s villájába invitálja őket, de ezt
maga sem veszi komolyan; Manciról egy nagy-
lelkű vállrándítással lemond, Dolly jelenléte meg
mintha a tudatáig sem jutna el. Egy modern szo-
ciodrámában még kiderülhetne róla, hogy impo-
tens vagy a prosztatájával kínlódik; operettben
azonban csak az az egy betegsége van, hogy a
librettista nem figyelt oda rá.

Ebbe a szövegkönyvbe egyetlenegy, még
említendő mozzanat kivételével minden elem
csak a pillanatnyi célszerűség kedvéért került
bele. Hogy most már túlmenjünk a szerelem vé-
szes komolytalanságában elmarasztalható fő-
szereplőkön, itt van akár még az obligát, szerel-
mileg amúgy elkötelezetlen idős buffó is, Miska
pincér itteni utóda, Recege, a boltiszolga (kény-
szerűségből fiatal színészre bízva), aki másodál-
lása miatt viccesen vánszorog örökös álmossá-
gában, hogy aztán virgoncul feltámadva még to-
vábbi állásokat is vállaljon - pusztán csak ama
ridegen funkcionális okból, hogy beavatottként
(és a néző jó ismerőseként) az összes helyszí-
nen kommentálhassa a látottakat; ráadásul tau-
tologikusan megduplázza Hoffmann úr funkció-
ját, és miután a második felvonásban elnyomott
kispolgári férjként adott elő egy elégikus panasz-
dalt, nem sokkal utána olyan nosztalgikusan
mond búcsút a Lizsének, a vén platánoknak meg
a hercig kis nőknek, mint egy kiöregedett arsz-
lán; ez a szám ebben a darabban csak Hoffmann
úré lehetne (de persze neki már van egy, az ősz
gavallér búcsúja, mellesleg az est legépkézlá-
babb zeneszáma).

Benedek Miklósnak ebben az esetben két vá-
lasztása lehetett, már amennyiben a feladat va-
lóban csábította, efelől pedig miért lenne kétsé-
günk? Elvégre vonzhatta a színes miliő, a húszas
évek általa mesterfokon ismert Pestjét idéző at-
moszféra, a figurák változatos skálája, az iróniá-
ra bő teret nyújtó talmi belvárosi polgárosodás
rajza, és persze, korántsem elítélendő módon, a
vállalkozásból már az olvasópróba előtt is áradó
sikerszag. Nos tehát: vagy alapos rendezői-dra-
maturgiai munkával legalább a legbárgyúbb,
leghiteltelenebb mozzanatokat és fordulatokat
kiiktathatta volna a szüzséből (ezzel mellesleg
célszerűen le is rövidítve a túlontúl elnyúló estét),
és gyárthatott volna egy operettet, amely nem
sokkal rosszabb a műfaj klasszikusainál; avagy
megtart mindent, s aztán kiforgatja-megbolon-
dítja úgy, hogy azért a nézők kilencvenöt száza-
lékát se zavarja a tömény andalodásban.

Benedek a második megoldást választotta, a
rá jellemző ízlést, szellemet és stílusérzéket jo-
gos, bár talán túlméretezett óvatossággal kom-
binálva. Több, jelkép értékű apró mozzanat kö-
zül hadd idézzek egyet, amikor a hűvösvölgyi lu-
xusvillába a maga egyszerű „kis fehér batisztru-
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