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 KRITIKAI TÜKÖR 

. 8. Shaw: Szent Johanna (nyíregyházi Móricz Zsig-

ond Színház)
ordította: Ottlik Géza. Díszlet: Kis Kovács Gergely m.
. Jelmez: Torday Hajnal m. v. Asszisztens: Fülöp
ngéla. Rendezte: Verebes István.
Szereplők: Varjú Olga, Bede-Fazekas Csaba, Bárány

Beszari alak (...)! Játsszon inkább otthon a
aját micsodájával!" - kiáltotta a miskolci
lőadásban Miller városi zenész Wurrn
iniszteri magántitkárnak, elutasítván
int leánya kérőjét. [Két korábbi „szöveg-

áltozat" szerint: „er (ist) ein Hasenfuf3, (... er)
oll auf seinem Gánsekiel reiten" - Friedrich
chiiller; „anyámasszony katonája, (...) menjen,
s bújjon az anyja köténye mögé" - Vas István,
kinek fordítását a színlap szerint egyébként
iskolcon is játsszák.]
Semmiképpen sem csatlakoznék a nézők

zon táborához, akik az efféle mondatok kap-
sán gyalázatot, szentségtörést emlegetnek
ahogyan a látott előadáson a nézőtéren ülő idő-
ebb urak és hölgyek kis csoportja fennhangon
ette). Nem hagyománytiszteletből és nem a
yelvi eszmény féltése miatt, hanem a színpadra
llítás szempontjából tartom elhibázottnak Káin
éter, Hegyi Árpád Jutocsa és a dramaturg, Un-
ár Júlia szövegkezelését.
Nem vitatom, szükség volta textus megrövidí-

ésére, felfrissítésére: Schiller cizellált monda-
ainak áradása, áriaszerű, hosszadalmas mono-
ógjainak nyelvi-érzelmi felfokozottsága alkal-

asint idegenül csengene a mai fülnek. A nyelvi
tigazítás azonban - mint ezt az utóbbi évek ro-
antikus (és újromantikus) drámákon alapuló

emutatói bizonyították - akkor állja meg igazán
helyét, ha nemcsak egyes szavak és kifejezé-

ek cseréltetnek fel ma természetesebbnek ha-
ókra. Ha tehát az alkotók nemcsak a mondato-
at fordítják át, hanem a bennük feltáruló világ-
zemléletet, a beszédben és tettekben megnyil-
ánuló viselkedést is sikerül korközelbe hozniuk
ilyen volt például a Forgách András rendezte
chroffenstein család). Láttunk rá példát, hogy a

étay Dóra (Lujza) és Kuna Károly (Ferdinánd)
Strassburger Alexandra felvétele)

Frigyes, Gados Béla, Horváth László Attila, Megyeri
Zoltán, Kerekes László, Tóth Károly, Czikéli László m.
v., Gazsó György, Hetey László, Petneházy Attila,
Felhőfi-Kiss László, Bajzáth Péter, Avass Attila,
Koblicska Kálmán, Tóth Tibor, Róbert Gábor, Kocsis
Antal, Tűzkő Sándor e. k., Tucker András e. k.,
Horváth Réka e. k.

konvenciókat sutba hajítva kifordítják a teljes
eredetit: szikárrá, keménnyé, vaddá teszik a já-
tékot (mint például Zsótér Sándor A kaméliás
hölgyet, Hölgy kaméliák nélkül címmel). Máskor
az előadás stílusát fordítják vissza a nyelvhez:
poétikusra, erősen az érzékekre hatóra hangol-
ják (ahogyan például Hargitai Iván a Homburg
hercegében tette). A különböző törekvésekben

ugyanaz a szándék valósult meg: hozzáilleszte-
ni a cselekvést a szóhoz, a szót a cselekvéshez.

Hasonló szándék vezérelhette Hegyi Árpád
Jutocsát is, a létrejött előadás azonban felemás-
ra sikerekedett. A szavak nemcsak a cselekvé-
sektől, hanem gyakran egymástól is eltávolod-
nak. A maivá durvított és a patinás-poétikus
mondatok elegye kisrealista játékmóddal társul,
melyet néha mintha Schiller széles gesztusokat
előíró szerzői utasításai is megihletnének. A
„kurvázás", „pofázás" meg a nagy érzelmek ro-
mantikus világa nem ér(ik) össze, éppen csak le-
fokozódik az a ünnepélyesség, veszít hőfokából
az a szenvedélyesség, amelynek varázsáért
játszani szokták Schillert, aki - Szerb Antallal
szólva - „nem ismer hétköznapokat, nem veszi
tudomásul az élet tompaságát és kicsinyessé-
gét". A romantikát ekképpen magába ágyazni
akaró rendezői elképzelés és a díszlet kínálta tér
(erről később lesz szó) a színészi játékban a
megérzékítés helyett a megmutatásnak kedvez:
gyakran kapunk régóta kész, klisészerű gesztu-
sokat a bensőből vezérelt színészi megnyilvánu-
lások helyett. Ritkák az afféle szép, kidolgozott
részletek, mint például az, amelyben Lujza (Létay
Dóra) imazsámolyon térdepelve érzelmeiről és
félelmeiről beszél, majd mikor Ferdinánd
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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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