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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-

SZÁNTÓ JUDIT

DRAPP PIPACSOK
LAJTAI-BÉKEFFI: PÁRIZSI DIVAT



 KRITIKAI TÜKÖR 

hájában" beállító Manci valami igéző toalettért
esd Hoffman úrtól, s annak csak tapsolnia kell: a
szobalány a következő pillanatban már hozza is,
mintha helyzet is, ruhadarab is elő lett volna ké-
szítve, a csábos mályvaszín klokéköntöst. Az
ilyen pontokon a csacska abszurditás már-már a
művészi abszurdig lendül.

Vannak persze átfogóbb koncepcionális ele-
mek is. Valóban csak a vájtfülűbbek jöhetnek rá
például, hogy a nyolc - egyébként igen szemre-
való és jómozgású - masamódlány állandó kó-
rusként (nem énekkarként: görög kórusként) való
multifunkciós felléptetése olyan helyeken és
alkalmakon, ahol józan ésszel semmi keresniva-
lójuk nem volna, ironikus túlpörgetése a darab-
beli álomvilágnak; amikor, teszem azt, a finálé-
ban nemcsak a két tényleges jegyespár számára
teremtődik elő esküvői toalett, hanem a váratla-
nul és minden ok nélkül felbukkanó nyolc leányka
számára is egyik pillanatról a másikra kerül hab-
fehér menyasszonyi ruhaköltemény, a derék kö-
zönség érezhetően ellágyul: ennyi jó már nekik
sem lehet kevés, és alig néhány szájzugban --
pont annyiban, amennyi kell - játszik ironikus
mosoly. Ugyanígy a felvonásvégeken körbefor-
duló színpad, egyes pontjain a jellegzetes pó-
zokban elhelyezett figurákkal a többség számá-
ra csak szép, magyar viszonylatban már-már
fényűző eleganciájú látvány; az, hogy ezek a pó-
zok egyszersmind kivonatai a szereplők közhe-
lyességének, és szellemesen kommentálják
műviségüket, nagyon helyesen a rendező és egy
nézőtéri kisebbség édes titka marad. Ehhez a
kettős hatáshoz igen kifinomult arányérzék
szükségeltetik; Benedek a birtokában van. (Leg-
följebb az kifogásolható, hogy a második felvo-
násban többször is él ezzel a karusszel-effektus-
sal, ezáltal hamis finálé-várakozásokat keltve).

A társulattal csodát a rendező sem művelhe-
tett, legföljebb annyit érhetett el, hogy a bántóan
hamis ripacskodást száműzte a színpadról. A
prózai színházakban játszott operettek és egyéb
zenés darabok művészi hatása tudniillik a színé-
szeknek nem elsősorban zenei képességeitől,
hanem prózai talentumától függ, s a József Attila
Színház mostani gárdája e tekintetben nem épp
bikaerős. A káprázatos toalettjeit kissé feszélye-
zetten hordó Fehér Anna Virányi Dollyként
például a kelleténél többet s főleg több
külsőséges modort hozott át a prózából; nem
bretli-műdémont, hanem már-már egy valódi
démont, egy intrikus Marlborough hercegnőt
alakít, elnehezítve szerepét. Vele ellentétben
Mihályi Győző ez-úttal is szerény mértékben
kamatoztatja Miskolcon valaha megszerzett
nem jelentéktelen prózai tapasztalatait; merev
jóképűségében már-már igazi
operettbonvivánnak hatna, ha a zenei adottságai
megvolnának hozzá. És kiket kéne feledtetniök a
többieknek! Schnell Ádám Tivadar úrként
precízen jajcicázik a masamódokkal, de

Mihályi Győző (Tassy László) és Gubás Gabi
(Manci) (Németh Juli felvétele)

hol van Rátonyi Róbert elemi erejű játékkedvétől,
dinamizmusától?! Besenczi Árpád korrekt és
diszkrét a tisztes őszes halánték szerepében,
csak feledhetné az ember egy Csortos, egy Ajtay
vagy legújabban a Csókos asszonybeli Darvas
Iván színpadot betöltő méltóságát, csendes sér-
tettségét, rezignált, önironikus eleganciáját!
Benedek egyik legnagyobb rendezői
teljesítménye,

hogy Háda János Recegéjének két énekszámát
nyíltszíni tapsvihart arató bombasikerré stilizálja
fel, de attól még a színész, valahányszor
„csupán" színészként, egy Feleki Kamill
funkciójában kellene részt vennie az
előadásban, alig véteti észre magát, s ugyanez
mondható el a többi epizódszerep alakítójáról
is. (A Méltóságos aszszonyt játszó Szabó
Éváért különösen kár; a fölös kilókat gyűjtve
valahol útközben elvesztette a rá egykor oly
jellemző szívhez szóló emberséget, amellyel
egykor főszerepeket is átmelegített.)



SUMMARY

Korábban utaltam a librettó egy kivételes-ki-
váltságos mozzanatára; most hozzáteszem,
hogy éppenséggel igen lényeges mozzanatról
van szó: Manciról, a schnitzleri bécsi és széper-
női pesti édes kislányok e kissé tinglitangli
rokonáról, aki elkövet ugyan a darabban egy-két
talányos bohóságot, de egészében koherens
személyiség, és ami a fő: valóban, őszintén,
tiszta szívből, igazán szerelmes. Ezt a figurát el
lehet játszani jól, és a műfaj szintjén hitelesen, és
nagy trouvaille rá a főiskolás Gubás Gabi, aki,
bevallom, a Radnóti Színház Szerelem-
előadásán nem keltette fel érdeklődésemet;
hadd hízelegjek kritikusi hiúságomnak azzal,
hogy talán a darabot és a figurákat arányaikból
kimozdító rendezés nem ihlette meg, s ha ez így
volt, akkor alig-hanem színészi alkatának ez idő
szerint legfőbb erénye állt ösztönösen ellen a
rendezői önkény-nek. Ez az erény az elemi
erejű őszinteség. Fogalmam sincs, nem is
szabad, hogy legyen, mit tart Gubás Gabi
Manci kisasszonyról; annyi bizonyos, hogy
teljes odaadással lényegül át belé,

annyi naiv bájjal, fájdalommal és tisztasággal ál-
modozik, szeret, szenvedés győz, hogy ez külö-
nös, egyszerre filmes modernségű és preraf-
faelita szépségénél, valószínűtlen karcsúságá-
nál is jobban megejti a nézőt, aki elsősorban az ő
kedvéért drukkol Ámor diadaláért.

Írásom címében a szöveg egyik poénjára
utaltam, amelynek értelme több irányban is
kiterjeszthető. Pipacsnak bizony elég drapp ez
az operett. Másfelől a pipacspiros pipacsból is
megártana a sok; Benedek jól tette, hogy helyen-
ként drappra színezte. De azért a botanikai hibrid
mégsem kelthet igazi esztétikai hatást.

Lajtai Lajos-Békeffi István: Párizsi divat (József Attila
Színház)
Díszlet: Horesnyi Balázs m. v. Jelmez: Szekulesz Judit
m. v. Szcenikus: Éberwein Róbert. Zenei vezető: Szi-
lassy Nelly. Koreográfus: Bóbis László. Rendező: Be-
nedek Miklós m. v.
Szereplők: Mihályi Győző, Fehér Anna, Besenczi Ár-
pád, Gubás Gabi f. h., Radó Denise, Schnell Ádám m.
v., Háda János, Szabó Éva, Haffner Anikó.

In the last week of June Budapest will be playing
host to the XVIIIth Festival of UNIMA, the
International Association of Puppetry where,
with the exception of Africa, each continent will
be richly represented within the framework of
an official and an "off" program. The first
section of this issue is devoted to this important
event and to puppet theatre in general. After an
introduction by György Székely Polish
aesthetician Henryk Jurkowski analyzes this
very special art on a theoretical level; Gábor
Bóta presents a general survey of the
Hungarian puppet stage, with special accent on
our internationally known State Puppet Theatre
and also talks to Vera Bródy, a leading
Hungarian puppet designer now living in Paris.
Ildikó Kovács, eminent personality of Hungarian
puppetry in Transylvania (Rumania) writes
about the experiences of her rich career, Emőke
Mészáros introduces the puppetry collection of
the Hungarian Theatre Institute and Museum,
Eszter Ábrahám talks to Czech artist Jan
Dvorak, founder of the renowned Drak Theatre
of Prague, while Márta Tömöry reveals the roots
and the practice of one of the Festival's
highlights, the Water Puppet Theatre of Vietnam.
Finally Hungarian puppet play director Géza
Balogh, while succinctly introducing the
companies and individual artists invited to the
Festival, outlines also his expectations
concerning the artistic balance of the event.

The program of the annual Festival of Hunga-
rian Theatres - to be held this year in Debrecen -
is drawn up each year by a single competent
theatre personality. In 1996 it was the turn of critic
István Nánay, vice-editor of our review who saw
in the course of the season some 160 produc-
tions in the capital and in the regions as a basis
for his selection. lnterviewed by our collaborator
László Bérczes, he exposes the difficulties of his
task and the aspects which motivated his final
choice.

In our regular critical column we can read this
time reviews by István Sándor L., Henrik Fe-
rencz, Péter P. Müller, Katalin Saád, Adrienne
Dömötör, István Tasnádi and Judit Szántó, shar-
ing their impressions of, respectively, Federico
García Lorca's The Blood Wedding (New
Theatre), Shakespeare's As You Like It (Kecs-
kemét), Ibsen's Peer Gynt (at the Kecskemét
theatre's small house and at Kaposvár's Csiky
Gergely Theatre), G.B. Shaw's Saint Joan
(Nyíregyháza), Friedrich Schiller's lntrigue and

Love (Miskolc), John Osborne's A Patriot for Me

(Studio of the Thália Theatre) and Paris Fashion,

an operetta by Lajos Lajtai and István Békeffi at
the József Attila Theatre.

A Soros Alapítvány stúdiószínházi programjának
pályázati felhívása

A program értékes stúdió- vagy alternatív színházi produkciókatkíván segíteni, nem
finanszíroz színházakat vagy intézményeket.

Pályázati feltételek: jelen pályázati felhívás az 1996. december 31-ig megvalósuló
produkciók támogatását célozza. Pályázatot lehet benyújtani kész produkciók külföldi
vendégszereplésének támogatására is. A pályázaton olyan színházi alkotók és al-
kotócsoportok vehetnek részt a társművészetek köréből is (tánc-, mozgás-, gyerek-, illetve
bábszínházi produkciók, illetve létrehozóik), akik, illetve amelyek igényes mű-vészi
elképzeléseiket stúdió- vagy alternatív színházi formában és körülmények között tudják és
akarják megvalósítani.

Stúdiójellegűnek azok a színházi előadások tekinthetők, amelyekben három-tíz színész
legfeljebb százötven személyt befogadó térben játszik.

A program nem támogat kommersz típusú előadásokat, előadóesteket, monodrámákat,
performance-okat, oktatási célú produkciókat, valamint amatőr együtteseket.

A pályázatot a darab rendezőjének kell összeállítania, és a stúdióval rendelkező
színház, illetve - alternatív együttesek esetében - a csoportot befogadó intézmény
nyújthatja be. Együttesenként csak egy pályázatot lehet beadni.

A pályázat beadási határideje: 1996. június 10.
A kuratóriumi döntés várható időpontja: 1996. július 10.
Az egyes pályázatokra 400 ezer forint alaptámogatás és maximum 100 ezer forint

többlettámogatás nyerhető el.
Pályázati kérdőív és további információ a Soros Alapítvány irodájától levélben kérhető:

1525 Budapest. Pf. 34.
Tel.: 315-3030

AzUNIMABudapestentartandóXVII.világfesztiváljánnagyérdeklődésretarthatszámotavietna-
mivízibábszínház,amelynekegyikbábja láthatóaképen.


