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A királynő katonái

Bemutató a Madách Kamarában

Arnold Wesker darabjának magyarul csak
nehézkesen visszaadható eredeti címe
Chips with everything (Sültkrumpli
mindenhez vagy minden fogáshoz). A
furcsa, figyelemkeltő címekhez vonzódó
Wesker életművében nem ez az egyetlen
kulináris fogantatású címadás : híres,
munkástárgyú trilógiájának első darab-ja a
Tyúkleves gerslivel, nálunk legismertebb
műve pedig A konyha.

A jelképes értelmű megfogalmazás
egyben a darab egyik alapszlogenje. Pip, a
főszereplő egy lerobbant East End-i
kocsmába vetődve bukkan rá: „Egyszóval
nézem azt a teával leöntött étlapot -
gyönyörű, idegen írással írták -, és azt
olvasom a tetején, hogy »Rósejbni minden
fogáshoz«. Rósejbni minden rohadt
ételhez. Gyereket csináltok - és rósejbnit
esztek minden fogáshoz."

Az 1960-70-es évek Angliájának szinte
táplálkozási jelképe - akárcsak korunké a
hamburger vagy a hot dog - a tömeg-
méretekben, szenvedéllyel fogyasztott,
vendéglőben vagy papírzacskóban utcán át
árult chips. Az egyszerű, olcsó tömeg-
koszt Weskernél némi általánosítással az
uniformizáltság, a sekélyes tömegízlés, az
igénytelenség jelképévé válik. A „Gyere-
ket csináltok - és rósejbnit esztek" a darab
egyik kulcsmondata, amit Pip provokatív
szándékkal, többször is társai arcába vág,
felrázni próbálva őket a bőszítő
birkatudatból, nyájszellemből, tespedt-
ségből, a készen kapott formákba, min-
tákba való kritikátlan beletörődésből. A
magyar változat némileg közérthetőbb
címéből ez a jelképesség, provokatív
célzat teljességgel hiányzik, s ez a
tompítás -- dekonkretizálás - bizonyos
értelemben tisztázás jellemző a mű jócskán
megkésett, némileg átértékelt hazai
recepciójára is.

Talán a véletlen akarta úgy, hogy az
évad második felében az angol színház új
hullámát legpregnánsabban képviselő
Osborne és Wesker egy-egy művének
időben közel eső felújítása, illetve be-
mutatója szembesítésre késztessen azzal a
jelenséggel, amit némi leegyszerűsítéssel
az angol „dühös fiatalok" mozgalmának
szokás nevezni. A mozgalom

elindulása óta eltelt közel harminc év alatt
nagyot változott a világ: mindaz, ami az
1950-es évek végén az újdonság varázsá-
val hatott - a valóság szociologikus áb-
rázolása, a társadalmi ellentmondások
szókimondó feltárása, korábban szinte
elképzelhetetlen témák és hősök szín-
padra vitele -, ma már szinte közhely-
számba megy, ma a korábban tabunak
tekintett kérdések színre vitele sem sok-
kírozza a nézőket. A történelmi távlat
most már lehetőséget nyújt annak el-
döntésére, mennyiben értékállók ezek a

darabok, s mennyi bennük a korhoz kötött
aktualitás.

Wesker, az 1956 utáni „nagy áttörés"

drámaírói nemzedékének talán legharco-
sabb képviselője, a mester, Brecht nyom-
dokain haladva olyan agitációs fórumnak
tekintette a színházat, ahol a közönséget új
témájú, radikális hangvételű darabokkal
kell felrázni, mobilizálni ; s nemcsak
drámaírói, hanem gyakorlati színházszer-
vezői tevékenységével, a Centre 42 lét-
rehozásával is igyekezett az új színház-
eszményt szolgálni. Sokat vitatott, heve-
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sen támadott darabjainak bemutatóit
hangos botrányok övezték: közönség és
kritika értetlenül, ellenségesen állt szem-
ben kevéssé szalonképes témaválasztásá-
val, éles, bíráló hangjával, agitatív cél-
kitűzésével. Korai korszakának legje-
lentősebb darabjai (elsősorban munkás-
tárgyú trilógiája, és nálunk legismertebb
műve, A konyha) az 1960-as évek Angliá-
jának szorító politikai-társadalmi problé-
máit ragadták meg: a munkások és mun-
kásmozgalom felemás viszonyát vagy a
lélektelen, embertörő mechanizmusba zárt
egyén kiszolgáltatottságát. Ennek az
alkotói periódusnak talán leghatásosabb, s
még Angliában is egyértelmű kritikai
sikert aratott színműve, A királynő katonái
huszonkét évvel az ősbemutató után jutott
cl Magyarországra, mikorra az egykori
fenegyerek nimbusza már némileg
megkopott. Wesker nálunk egyéb-ként is
jobbára csak egyműves szerző-ként ismert
(noha A királynő katonáit 1964-ben a
Néphadsereg Művészegyüttese, a
Gyökereket pedig a Nemzeti Szín-ház is
játszotta). Igy aztán a Madách
Kamaraszínház mostani bemutatója,
amellett, hogy a színház eddigi műsor-
politikájának örvendetes bővülését jelzi,
bizonyos értelemben adósságot is törleszt.
A megkésett magyar bemutató kapcsán
azonban óhatatlanul felvetődik a kérdés:
mit mondhat nekünk 1984-ben az egykor
revelációként üdvözölt, de olyannyira az
1960-as évek angol valóságához kötődő
darab?

A királynő katonái mint a weskeri életmű
számos darabja - sokat merít a szerző
személyes tapasztalataiból. Wesker is a
Royal Air Force kötelékében töltötte
kötelező katonai szolgálatát, itteni
élményei egy korábbi darabjában
(Tyúkleves gerslivel) is lecsapódtak. A
nyolchetes kiképzés - akárcsak korábban
egy konyhai nagyüzem világa parabolisz-
tikus értelmet nyer: a szerző egy szeg-
mentumban, jelen esetben a RAF lakta-
nyájában, kívánja az élet teljességét meg-
mutatni. Ez a technika a színhelyből és a
magánszféra teljes kizárásából adódóan
jóval kevésbé alkalmas átfogó kép felvá-
zolására.

Az ábrázolás szükségszerű korlátai
Wesker célkitűzése szempontjából bizo-
nyos előnyökkel jártak ugyan: a hadsereg
mint a legtisztább parancsuralmi forma
kiváltképpen alkalmas a szerző által fel-
állított tézis igazolására. A seregben egy-
értelműek a frontvonalak, a hatalmon le-
vők és az alávetettek világosan elkülö-
nülnek, kapcsolatuk a parancs-engedd-

meskedés pólusaín törvényesen szabá-
lyozott, s különösen élesen jelentkeznek a
gerinctörő, testileg-lelkileg megnyo-
morító, uniformizáló törekvések. Ugyan-
akkor mindez a sematikus ábrázolás ve-
szélyét is magában rejti, s Wesker nem
mindig kerüli el ezt a csapdát. A társa-
dalmi ellentétek megszemélyesítése a
laktanya világában némileg didaktikus, a
szituáció pedig eleve magában hordozza a
végkifejletet: a küzdelem kimenetele nem
is kétséges. A darab epikus szer-
kesztésmódján, nyíltan parabolisztikus
jellegén, a zárókép ironikus, elidegenítő
megfogalmazásán erősen érződik a brechti
hatás. Wesker azonban nem tudta anya-
gát igazán koherens drámai művé ötvöz-
ni. Műve a jól kiválasztott szituációk, a
hatásos képek, a markáns karakterek el-
lenére komoly dramaturgiai hibákkal, elvi
tisztázatlanságokkal terhes. A politikai
célzatosságot minduntalan megsínyli a
drámai szerkezet, s különösen a spekulatív
végkifejlet kimódoltsága szem-beszökő.

A darab gyengeségeire paradox módon
éppen a Madách Kamara precízen
kidolgozott előadásának nagy sikere hívja
fel a figyelmet. E színház közönsége,
amelyet az utóbbi időben nem ké-
nyeztettek el túlságosan igényes, gondo-
latébresztő művekkel, látható érdeklő-
déssel, figyelemmel kíséri a remekül ki-
dolgozott életképet, a katonaélet mulat-
ságos és szomorú eseményeit, de a darab
eszmeiségével, s különösképpen a zavarba
ejtő végkifejlettel nem tud mit kezdeni. S
nemcsak a megoldás dramaturgiai
előkészítetlensége, sutasága miatt. A da-
rab a maga nyerseségével, némileg túlzó,
patetikus hevületével, néhány sarkított
megoldásával kissé nehezen emészthető
tézisdráma, amit az előadás némi lekere-
kítéssel, általánosítással igyekszik fo-
gyaszthatóvá tenni, tompítva a túlságosan
direkt politikai célzatosságot és ki-
gyomlálva néhány belterjes vagy speciá-
lisan angol vonatkozást. A produkció az
angol munkásosztály és értelmiség
ellentmondásos kapcsolatánál általáno-
sabb érvényű, bizony os szempontból di-
vatosabb, a csoportlélektan által is vizs-
gált kérdésekre helyezi a hangsúlyt: egy
összezárt csoport közösséggé formáló-
dását, a csoporton belüli viszonyok ki-
alakulását vizsgálja, s a főhős, Pip sorsá-
ban a lélektelen környezetbe beilleszkedni
képtelen individuum konformizmusba
torkolló lázadásának diagnózisát állít-ja
fel. Ez természetes is, hiszen mára el-
sősorban a darab agitatív célkitűzése, di-

rekt, osztályharcos jellege kopott meg, a
Weskert leginkább foglalkoztató proble-
matika, a felsőosztálybeli értelmiségi ve-
zéregyéniség és a munkások ellentmon-
dásos kapcsolatába rejtett figyelmeztetés
kevésbé tűnik aktuálisnak.

A rendező, Huszti Péter Pip és társai
sorsában általánosabb érvényű képletet
lát: a felszínen teljesen szabatos katonai
kiképzés, a laktanya életének mindennapi
eseményei zajlanak, a tisztek a fizikai
megtörés és a lelki terror eszközeivel
próbálják az újoncokat betörni a rend-
szerbe. A pontos látlelet, a lealacsonyító
testi-lelki megtörés precíz ábrázolása
mögött a rendező felerősíti a másik vo-
nulatot: érdeklődését az összezárt közös-
ség formálódása, reagálása, s különös-
képpen Pip kiemelkedése és konfliktusa
köti le.

Pip Thompson született vezéregyéniség:
tehetséges, okos, logikus elme, in-
telligenciájával, kialakultabb személyisé-
gével, felnőttes gondolkodásmódjával ki-
emelkedik társai közül. Mint a kiváló
emberek általában, Pip is meglehetősen
kellemetlen természetű. Első perctől fel-
hívja magára a figyelmet izgágaságával,
arroganciájával. Adatok rajtatok" - van az
arcára írva, miközben a tisztek beszédét
hallgatja. Mindenkit provokál:
vállveregetően beszél Hill tizedessel, pi-
masz hányavetiséggel, kimérten válaszol-
gat a tiszteknek, a többi újonccal mind-
untalan érezteti fölényét. Kétértelmű
mosollyal gúnyos kis tanmeséket ad elő
East End-i „expedíciójáról", a francia for-
radalomról, családja meggazdagodásáról.
Részt vesz ugyan a fiúk szórakozásaiban,
játékaiban, de csakhamar megelégeli a
dolgot, félrevonul, mint ahogy hamar ráun
az emberekre is. Távol áll tőle, hogy a
többiekkel vegyüljön, vagy közösséget
vállaljon velük: inkább taszítják, mint
vonzzák, nem lát bennük fantáziát.
Provokatív, kioktató megjegyzései
érthetően irritálják társait, akik utálják
állandó okoskodását, de irigylik is
rátermettségét, szellemi fölényét. S mivel
Pip nem mentes az úrifiú-lázadók
tenyérbemászó allűrjeitől sem (többször
felemlegeti vagyonát, életmódját, s még
elkényeztetettségével is dicsekszik),
óhatatlanul felmerül a gondolat, hogy
megengedheti magának az ellenzékiséget,
könnyű neki biztos családi háttérrel, tá-
bornok papával a háta mögött lázadónak
lenni.

Holott Pip nem jódolgában lázad, nem
akar sem mártír, sem néptribun lenni. Az
ellenzéki szerepbe is többé-kevésbé



belekényszerül. Szellemi fölénye, vele-
született intelligenciája, éles esze miatt
jóval érzékenyebb társainál, jobban meg-
szenvedi a hatalom autoritárius megnyil-
vánulásait. A kiképzés szükségszerű
drilljénél is jobban nyomasztja a tisztek
átlátszó taktikája, lekezelő magatartása,
kikéri magának, hogy lebecsüljék. Ezt
bizonyítandó, ellenállást szít társai között,
ellenakciókat kezdeményez (mint a tisztek
megleckéztetése a karácsonyi mu-latságon
vagy a szénlopás), amik az újoncokat a
tisztekkel, az elfogadott renddel
szembeállítják. Deviáns magatartásával
bármennyire is sikerül megzavarnia a ki-
képzés rutinszerű menetét, rá kell ébred-
nie, hogy sem a tisztek, sem az újoncok
nem veszik „hőzöngését" komolyan.
Bármit is tesz, számukra mindig csak
Thompson tábornok fiacskája marad.
Ennek végső konzekvenciáit éppen leg-
látványosabb lázadásának, a bajonettgya-
korlat megtagadásának teljes kudarcából és
a főhadnagy cinikus szavaiból kell
levonnia. Társai teljesen félreértik indí-
tékait, az emberi méltóság utolsó szikrá-
jának megőrzésére tett akcióját, a teljes
elgépiesedés elleni tiltakozását csak újabb
hőzöngésnek, feltűnési viszketegségnek
tartják. A tisztek közömbös céltudatossága
nem sok kiutat hagy számára. („Le-pereg
rólunk az egész, Thompson. Akár-mit
csinál - akár a falra hányt borsó.) ... (A
türelmünk abból fakad, hogy nem vesszük
tudomásul, amit nem akarunk" - közli vele
a főhadnagy.) Ezzel Pip végképp légüres
térbe kerül, s nyilván ekkor születik meg
benne a régóta érlelődő végső elhatározás
(ez ugyanis sem a darabból, sem az
előadásból nem derül ki egyértelműen). Fel
kell ismernie, hogy egyetlen lehetséges
választása az integrálódás. Döntése a darab
első percétől fogva teljesen logikusan
adódik a körülményekből, dramaturgiailag
mégis előkészítetlen. A Pipben végbemenő
változást, elhatározásának megszületését
az elő-adásnak sem sikerül érzékeltetnie,
így aztán átállása a tisztekhez nemcsak
mell-bevágó, hanem zavarba ejtő is: az
első pillanatban nem is értjük, mi történt
tulajdonképpen.

Pip jóval tudatosabb, következetesebb,
saját normarendszere szerint cselekvő lá-
zadó, mint A konyha látszólag hasonló
Petere. Sorsában Wesker általánosabb
érvényű, őt magát is szorító problémákat
fogalmaz meg: hangot ad keserűségének a
lázadás hiábavaló volta miatt, és fel-méri
annak lehetetlenségét is, hogy az
értelmiségi a munkásokkal azonosuljon.

A hatalom birtokosai erejük tudatában
gúnyos elnézéssel térnek napirendre az
ellenzékiség fölött: bármit is tesz Pip, a
tisztek közönyös kegyetlenségének fa-
lába ütközik. De Pip társaihoz sem tud
őszintén közeledni: képtelen levetkőzni
korábbi beidegződéseit, szokásait, mint
ahogy nem tudja elviselni bennük az
igénytelenséget, a kritikátlan tekintély-
tiszteletet, a kezdeményezőkészség teljes
hiányát.

Cseke Péter sikerrel kelti életre Pip
ellentmondásos, vonzó-taszító személyi-
ségét, ha néha túl is hangsúlyozza az
arroganciát, az úrifiús allűröket. Alakí-
tásában csak akkor érezhető némi bi-
zonytalanság, mikor kétségbeesett őrlő-
dése némi szentimentális felhangot kap.
Félelmetes az átváltozása a megtérését
jelző nyíltszíni átöltöztés után (a jelenet
meglehetősen emlékeztet a Jövedelmező
ál lás záróképére). Egy másik Pip áll
előttünk, tökéletes ellentéte egykori ön-
magának. Külseje, mozdulatai is a teljes
integrálódást tükrözik: korábbi lezser,
fesztelen mozgása kiszámított fegyelme-
zettséggé, mindig kicsit rendetlen, bo-
hémes külseje kínos eleganciává, arca
merev, kifejezéstelen maszkká változik.

Pip figuráját egy kiemelt melléksze-
replő, Mosolygó Washington tragiko-
mikus alakja ellenpontozza. Pip és Mo-
solygó párhuzamosan futó, majd hom-
lokegyenest ellenkező végkifejletet vevő

Jelenet Arnold Wesker Madách kamaraszínházbeli előadásából (előtérben Gáti Oszkár és Cseke Péter)
(Iklády László felvételei)

sorsa hivatott Wesker intenciói szerint a
társadalmi determináltság tézisét igazol-ni.
Mosolygó tragédiája - hiszen őt szinte a
semmiért kínozzák meg s kerge-tik
csaknem az őrületbe - még jobban
aláhúzza a tisztek „irreális" elnézését
Pippel szemben. Már a kezdet kezdetén
felfigyelnek mindkettőjükre: Pipre arcátlan
fölényessége, Mosolygóra arcki-fejezése,
„letörölhetetlen", ostoba vigyora miatt.
Mosolygó csaknem mindenben Pip
ellentéte, csendes, szelíd, igénytelen,
visszahúzódó fiú. Eltűr minden megaláz-
tatást, olyan kicsire igyekszik összehúzni
magát, amennyire csak lehet. Szerencsét-
len vigyora miatt azonban ő lesz a csapat
fekete báránya, hiába ismételgeti mind
mániákusabban: „Én nem mosolygok... én
így születtem." Míg Pipnek minden sikerül,
ő az abszolút peches: minél jobban
igyekszik, annál többször hibázik. A
kiképzés második felében már egyre
jobban érzi fenyegetettségét, egyre
idegesebb, s idegességében egyre több
hibát vét: elkattintja a ravaszt, kiejti
kezéből a puskát, ügyetlenkedik. Fásult,
riadt beletörődéssel tűri az elképesztő
megaláztatást, a két tizedes aljas, gonosz
mocskolódását, s még ekkor is igyekszik
kedvükre tenni. A testi-lelki tortúra végül
má r a z ő tűrőképességét is meghaladja,
ekkor megszökik. Monológja a kihalt,
hideg éjszakai országúton még
érzelgősségében is szívbe-



markoló: addig visszafojtott szenvedése
elemi erővel tör ki kínzói ellen.
Gyabronka József külsejével, apró,
rebbenő gesz-tusaival,
visszafojtottságával hitelesen formálja
meg a félénk, gátlásos fiú alak-ját , jól
érzékelteti igyekezetét, hogy terepszínűvé
váljon. l l . felvonásbeli nagy-jelenete
azonban meghaladja erejét. A monológ
hiteles színészi megvalósítása igen nehéz
feladat, s itt rendező és színész egyaránt
érzelgősségbe és némi hatásvadászatba
csúszik át. A hangsúlyozottan teátrális
efiéktusok (artisztikus világítás,
hanghatások, színészi megoldások) célt
tévesztenek: megrendülés helyett inkább
kínos feszengést érzünk.

Wesker az újoncok alakjában igen ke-
mény kritikával illeti „Anglia jó öreg
munkásosztályát": közömbösségüket,
igénytelenségüket, cselekvésképtelensé-
güket. Ezek a fiúk a kiképzést szükséges
rosszként fogják fel, nem érzik az emberi
méltóságuk megtörésére, testi-lelki uni-
formizálásukra irányuló törekvésben rejlő
fenyegetést. Piphez fűződő viszonyu-
kat noha tagadhatatlanul imponál ne-kik -
is ez a közömbösség-értetlenség
motiválja. Közülük talán Andrew a
legöntudatosabb, legintelligensebb,
jóllehet Csernák Jánosnak nem sikerül
eléggé érzékeltetnie a fiú tiszta
keménységét. A naiv, romlatlan,
megkapóan tudásszomjas Charlie kevésbé
kialakult egyéniség, határozatlan, könnyen
befolyásolható. Végül mégis ő teszi meg a
döntő lépést: ő száll szembe elsőnek a
tisztekkel Mosolygó érdekében. A
kamaszkorból épp csak kinőtt, al ig
tizenkilenc éves fiúk kiforratlan
személyiségek, Wesker kevés egyéni
vonással ruházza fel őket. igazi
kamaszként viháncolnak, idétlenkednek,
természetesek közöttük az apróbb súrló-
dások, nézeteltérések. Az előadás kitű-
nően érzékelteti megtöretésük, végül
teljes apátiába süllyedésük folyamatát
(kiállásuk Mosolygó mellett teljesen
spontán reakció csak). Remek a kont-
raszthatás az első rész vidám tervezgetése,
felszabadult játékossága és az utolsó
jelenetben további állomáshelyük felolva-
sását érzelemmentesen hallgató újoncok
közönye között.

A darab talán legérdekesebb figurája és
az előadás másik legjobb alakítása a Hill
tizedest játszó Gáti Oszkáré. Hi l l sajátos
határhelyzetben van: utálja a tiszteket,
azok lenézik őt, de az újoncokkal sem
akar keveredni. Magányát, megke-
ményedettségét szerény szórakozások,
altiszti zsargon, jovialitás és kegyetlenség
mögé rejti. Ellentmondásoktól hemzse-

gő bemutatkozó beszédébő l egy dolog
derül ki: mindenáron imponálni akar.
„Hivatásának" megszállottja, minden
becsvágya, hogy kvalitásait értékeljék.
Gáti igazi, bár mérsékelten mocskos szájú
kiképző tisztet játszik. Kitűnő, sokszínű
alakítása némi fekete humorral,
meggyőzően állítja elénk a „sistergő"

szavajárású, mulatságosan durva, ám ko-
rántsem veszélytelen tizedes alakját. Tel-
jesen szabatosan, fáradhatatlanul, elké-
pesztő szózuhatag kíséretében mutatja be
a gyakorlatokat, produkciójával többször
is nyíltszíni tapsot aratva.

Az előadás rendkívül élvezetes. Kitű-
nő, ötletesen megkoreografált képek je-
lenítik meg a katonaélet eseményeit, hal-
latlanul precíz, életszagú kiképzési jelene-
tek teremtik meg a környezet hitelét.
Huszti Péter rengeteg apró, szinte panto-
mimszerű játékkal, a zenei motívumok
átvezetésével tölti ki és kapcsolja össze a
csaknem filmes technikával egymás mellé
tördelt jeleneteket. Jók a beállítások, a
képi megfogalmazás igen színvonalas. A
díszlet valójában egyetlen, jól funkcionáló
tér, jelzésszerű elemekkel. A ferde síkban
elhelyezett deszkabarakkot maguk az
újoncok rendezik át néhány mozdulattal
(az ágyak Felhajtásával, né-hány szék,
asztal elhelyezésével) a kívánt
helyszínekre, egyetlen díszletmozgatás a
szénraktárt jelző rács leengedése.

A bravúrosan kivitelezett életképek
azonban kicsit lekerekítettnek tűnnek,
nem mindenhol sikerül a darab groteszk,
sőt helyenként abszurd helyzeteit
kiaknázni (Andrew és a főhadnagy, illetve
Pip és Charlie dialógusai). A rendezés
néha enged a pompásan megoldható élet-
képek csábításának, elfeledve, hogy a
laktanya világa csak annyiban érdekes,
amennyiben a szereplők magatartását,
drámáját motiválja. Néha érezhetően túl-
teng a környezetrajz, Huszti belefeled-
kezik egy-egy hatásosan kivitelezett jele-
netbe. Nyilván ez is okozza, hogy a lát-
ványosabb, szellemesebb s a színészi já-
tékban is felszabadultabb első felvonás-
hoz képest a második rész csikorog egy
kicsit, többször is kisiklik az érzelgősség
irányába. Némi szentimentális felhang
egyébként sem idegen az előadástól: már
a bevezetőt, a Máté Péter által meg-
zenésített Burns-verset is meglehetősen
érzelgősnek és hosszadalmasnak érezzük,
hasonlóképpen az első felvonás záróké-
pét, s különösen Mosolygó monológjának
megoldását. A laktanya világa nem tűnik
kellőképpen nyomasztónak, ember-
telennek, s a feljebbvalók hatalma sem

elég fenyegető. Szerepet játszik ebben a
tisztek alakjának kissé sematikus megfor-
málása is.

A légierő tisztjeinek felvázolásában
tagadhatatlanul sok a célzatosság, a szte-
reotípia. Wesker szinte egy-egy maga-
tartás- és gondolkodásmód paródiáját
rajzolja meg bemutatkozó beszédük kap-
csán : az alezredes pattogós bornírtságát,
az őrnagy közhelyek hajtogatásában ki-
merülő, üres szócséplését, a repülőoktató
főhadnagy komikumig fokozott hi-
giéniaőrületét, a saját szövegének „köl-
tőiségébe" szerelmes repülőőrmester ön-
telt butaságát. A szabvány katonakari-
katúrák mögül azonban a későbbi jele-
netekben előbukkan a rejtett fenyegetés, a
lehengerlő fölény, a provokációt kö-
zönybe fullasztó félelmetes céltudatosság.
A színészi alakítások azonban jórészt az
első, parodisztikus szinten maradnak, s
ezzel mind a mű alapkonfliktusa, mind
megoldása veszít hitelességéből: ezeknek
a tiszteknek legfeljebb az apatikus újon-
cok fölött lehet hatalma, Pip számára
nem ellenfelek. Lőte Attilának nem sike-
rül az alezredes elementáris újoncgyű-
löletének abszurditását érzékeltetni, Ba-
silides Zoltán csupán nagyhangú, Bodor
Tibor őrnagya súlytalan. Még a legjobb
karakteralakítás, Cs. Németh Lajos puha
mozdulatú, skatulyából kihúzott, ragyo-
góra borotvált , kígyósimaságú, mézes-
mázosan fölényes főhadnagya, az ,,új
kurzust" meghirdető, lehengerlő ciniz-
musa, a szájába adott kulcsfontosságú
mondatok ellenére is inkább nevetséges,
mint súlyos figura.

A legalapvetőbb értelmezési-tisztázási
problémák az előadás suta befejezésével
kapcsolatban merülnek fel, noha ezt el-
sősorban a darab megoldatlansága impli-
kálja. Mivel a rendezés nem foglal egy-
értelműen állást Pip megtérésének hát-
terét illetően, nem sikerül a dramatur-
giailag előkészítetlen pálfordulást hitele-
síteni, a megoldás hézagosságait áthidal-
ni. Igy nemcsak az ellenzékiség feladá-
sának folyamata követhetetlen, de maga
az átállás is motiválatlan marad.
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