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MADÁCH SZÍNHÁZ

A Warrenné mestersége Shaw legkedveltebb,
legtöbbet játszott darabjai közé tartozik. A
maga korában rendkívül bátor, sőt
forradalminak számító színmű volt; ma
már inkább a pontosan és költőien megírt
jellemek éltetik. Két egy-mástól élesen
különböző felfogású ember, anya és lánya
harca egymásért és egymás ellen.

A Madách Színház valószínűleg e két
kitűnő szereplehetőség miatt tűzte mű-
sorára a Warrenné mesterségét. Ez azon-
ban különösebb rendezői elgondolás,
üzenet nélkül, kevésnek bizonyult. Egy
rendkívül kulturált, szép, stílusos, de kicsit
ritmustalan, hosszú és helyenként unalmas
előadást láthattunk.

Ádám Ottó a társalgási darabok szelíd
hangján, Szinte Gábor hagyományos,
szecessziós, funkcionális díszleteiben és
Mialkovszky Erzsébet precíz, korhű
jelmezeiben rendezte meg a darabot.
Túlontúl bízott a két nagyszerű lehetőséget
kínáló szerepben és a két, egyéb-ként
kitűnő képességű színésznőben. Kevés
gondot fordított a darab ma is érdekes,
örök emberi problémáira.

Shaw darabjai valóban tág teret adnak,
hogy a színpadon a színészek saját egyé-
niségük kelléktárából színesítsék alakjai-

Káldy Nóra és Tolnay Klári a Madách színházi
Warrennéban (lklády László felv.)

kat, hogy egy -egy nagy színésznő bemu-
tathassa színészi képességeit, eszköztárát.
Tolnay Kláriról már régóta tudjuk, milyen
nagyszerű színésznő. Káldy Nóra sem
okoz csalódást. Mégis hiányérzetünk
támad. Az előadásban nem érvényesül
eléggé a shaw-i humor és szellemesség.
Az egész előadás túlságosan visszafogott,
hangsúlytalan. Tévedés tehát csupán
szerepdarabnak tekinteni Shaw-nak ezt a
művét.

A Madách Színház előadásának egy-
értelműen Vivie a főszereplője. Ot a tár-
sadalmi igazságtalanságok háborítják fel
és szakítják el anyjától. Tolnay Klári
Warrennéjából hiányzik a kellő vitalitás,
temperamentum. Teljesen érthetetlen
módon egy intellektuális, kifogástalan
modorú, választékos angol hölgyet ját-
szik. Sem viselkedésében, de még öltöz-
ködésében sem találunk semmi kivetni-
valót, egy apró kis hibát, árulkodó jelet,
amely elárulhatná múltját, foglalkozását.
Warrennéja minden nyersességtől, mes-
terségével járó közönségességtől, de még
indulatoktól is mentes. Warrennénak nem
annyira anyai szeretetből van szüksége
Vivie-re, mint inkább a magánya előli
menekülés miatt, és hogy élvezhesse,
dicsekedhessen cambridge-i neveltetésű
lányával. Tolnay Klári alakításában a
gyöngédség, a halkszavúság, a kiszolgál-
tatottság érzése dominál. A darab végén
egy lányát elvesztő, kétségbeesett, sze-
rencsétlen anya áll előttünk, aki rájön,
hogy nem lehet másként élni és gondol-
kodni.

Káldy Nóra nőiessége, határozottsága
már sokkal hitelesebb, hiszen ő valóban a
legjobb neveltetésben részesült. A fiatal
színésznő finom megjelenésével,
természetességével, játéka egyszerűségé-
vel tökéletesen érzékeltetni tudta Vivie
ragaszkodását elveihez. Érzi és érzékel-
tetni tudja menthetetlen magára maradá-
sának kínját.

GYŐR

A győri Kisfaludy Színházban, ahol szin-
tén műsorra tűzték Shaw e népszerű
darabját, sem Warrenné, sem Vivie nem
magasztosul fel. A rendező egyformán
szereti és ítéli meg mindkettőjüket.
Meczner János nem annyira a társada-
lomkritikát - bár ez sem hiányzik az elő-

Spányik Éva, a győri Warrenné
(Kaszás János felv. )

adásból -, hanem anya és lánya vitáját,
összecsapását hangsúlyozta, ezt érezte
mainak. A darab szereplőinek összetett,
bonyolult magatartását igyekezett ki-
bontani, ugyanakkor a rendező figyelmét
nem kerülte el a külső világ felvázolása
sem. A rendezőnek világos modanivalója
van a műről és a művel. Vivie tulajdon-
képpen megérti anyja „üzleteit", csupán az
fáj, az kényelmetlen neki, azt szégyenli,
hogy még mindig folytatja. Nem a pénzt, a
pénzszerzést utasítja el, hanem a
pénzszerzés módját, hiszen ő is üzlet-
asszony akar lenni, csak más, elfogadot-
tabb, „tisztességesebb" üzletágban, egy
ingatlanügynökségnél. Meczner nem tesz
különbséget a két üzlet között, számára
mindkettő ellenszenves, Vivie nagyon is
anyja lánya, csupán egy jobb anyagi és
társadalmi helyzetből ítélkezik. Míg
Warrennét körülményei, kényszerítik
„mesterségére", addig Vivie anyja fog-
lalkozásának szégyenétől, csupán kép-
mutatásból tagadja meg anyját, és választ
szalonképesebb munkát.

A győri előadás rendezője az együttes
játékra épített. Összefogottan, stílusosan
tolmácsolta Shaw művét. Jól segítették
ebben Csikós Attila stilizált, jelzésszerű



díszletei és Csengey Emőke szép jel-mezei
is.

Spányik Éva Warrennéja érett, kidol-
gozott alakítás. Játékában a sokszínű figura
minden összetevője benne van. Nem angol
ladyt játszik, meg sem próbál az lenni.
Közönségessége nem a halas-kofa-anya
vaskosságából származik, ha-nem sokkal
inkább abból a londoni lányéból, aki maga
is tevékenyen részt vett nyilvánosházának
működtetésében. Virtuóz váltásai vannak.
(Például a tette-tett siránkozóból hirtelen
átcsap düh-kitörésbe, onnan
finomkodásba.) Egy-szerre tud
közönséges, érzéki, vonzó, elesett, számító
lenni. Az ő Warrennéja őszintén szereti
lányát, az anyai érzés az egyetlen szívől
fakadó érzése. De nemcsak szereti, hanem
meg is érti döntését, és ezen a ponton lánya
fölé nő.

Igazi meglepetés Vennes Emmy alakí-
tása. A rendező elképzeléseit maradékta-
lanul megvalósítja. Vivie-je minden te-
kintetben egyenrangú partnere Warrenné-
nak. Konok, öntudatos, vívódó, gondol-
kodó, keserű nőt állít elénk.

SZ. M.

VESZPRÉM

A széptevő

A széptevő Shaw második, nagyon ritkán
játszott darabja, amelyet írója nem kedvelt
különösebben mechanikus bohózat és
realista mocsok kombinációja, amely
alapos undorral töltött el" - írta később
művéről. A darabba foglalt gondolatok a
mai néző vagy olvasó előtt nevetségesen
túlhaladottnak, elavultnak tűnnek. A
veszprémiek előadása ennek ellenére
közönségsiker. Shaw ezúttal sem azzal hat,
amit mond, hanem ahogyan mondja. A
nevetés a shaw-i éleslátásból,
szellemességből fakad.

A s z é p t e v ő mintegy összekötő láncszem
Shaw korai és későbbi drámaírói stílusa
között. Előrevetíti és felvázolja Shaw drá-
mairói fejlődésének fő vonalait. Az egész
cselekmény Charteris, a széptevő (Fonyó
István) körül forog, aki nem annyira
üldöző, mint inkább üldözött. Júlia
(Takács Katalin) az elemi nőiesség kép-
viselője és Grace (Egri Katalin) a haladó
gondolkodású nő megtestesítője verseng a
csélcsap férfi szerelméért. Végül más-más
okból, de mindkét lány lemond
Charterisről, és így az a két szék között

a pad alá esik. Szatíra és bohózat ötvözete
ez a darab. Keveredik benne a helyzet- és
jellemkomikum. Az előadásban a
rendezés jóvoltából elsősorban a bohózati
elemek erősödtek fel, kaptak hangsúlyt.

Pethes György rendezése nagyon he-
lyesen nem a darab régen aktualitását
vesztett társadalmi mondanivalóját hang-
súlyozta, hanem a bohózat jól bevált
eszközeivel, groteszk és abszurd elemek-
kel fűszerezett, élvezetes, ötletgazdag,
mozgalmas, pergő ritmusú komédiát
rendezett.

A színészek önfeledten tréfálkoznak.
Szórakoztatják a közönséget - és egy.

kicsit saját magukat is.
Sz. M.

VIDÁM SZÍNPAD

Lehetünk őszinték?

A jubilánst csak hódolat illeti meg, nem
bírálat, legalábbis így honosodott meg
nálunk, akár 75 éves írót, akár fennállása
25. évfordulóját ünneplő színházat kö-
szöntünk. Ezúttal az utóbbiról, a 25 éves
Vidám Színpadról van szó, amelyet most
dicsérni illenék, és amely színház ebből az
alkalomból jubiláris műsort mutatott be.
Egy színház, ahová bátor szókimondást
hallani és vigadni járnak a nézők, kerek
évfordulójára nem emlékezhet vigyázzál-
lásba merevedő ünnepi műsorral. Stil-
szerűen kabaré tehát az ünnepség műfaja,
ezzel a címmel: Lehetünk őszinték?

Provokáló cím ez, hiszen egyik leg-
szellemesebb konferanszában Kellér
Dezső már sok évvel ezelőtt kifejtette,
hogy jelenlegi helyzetünkben már nem
kell nagy merészség a szókimondáshoz,
sőt, az elhallgatás kíván bátorságot. hogy
hát nyugodtan lehet őszinte a Vidám
Színpad, mert ez társadalmilag támogatott
és egyetértéssel pártfogolt bátorság. És
talán a címbeli őszinteség megengedi a
recenzensnek is, hogy szókimondó legyen.
Sajnálatos - hogy a műfaji lehetőség az
egyes jelenetekben - talán csak a tévé
Fórumát perszifláló számot kivéve -
elsikkad, és a néző egyetértő véleményére
apelláló, a jelenségek mélyére ásó, a tüne-
teket láncolattá fejlesztő humor jobbára
csak Kellér Dezső konferanszában tapasz-
talható. Ha tehát a címbeli kérdést fel-
szólítássá változtatjuk, akkor őszintén
megvallhatjuk : ez a jubileumi műsor csak

némely pontján idézi föl a színház elmúlt
negyedszázadának legfontosabb ered-
ményeit.

Persze Kellér Dezső elsősorban az, aki
személyének bájával és varázsával, pallé-
rozott irodalmiságával, gondolatiságával
reprezentálja ezt a 25 éves időszakot.
Aztán itt vannak a színház vezető művé-
szei, akik a jubileumra emlékezhetnek: a
könnyed blődlitől az emberábrázolás felé
tartó Kibédy Ervin, az alkata, haj-színe
kínálta triviális humortól a komikumnak
olykor tragikus mélységéig is eljutó
Kabos László, a snájdig rezonőrből
figyelemreméltó jellemszínésszé lett Zen-
tay Ferenc, a valamennyi poénját a töké-
lyig csiszoló Kazal László, a most is
dekoratív, finoman pikáns mosolyú
Balogh Erzsi, a kabaréskiccek
fölrajzolásának állandóan fejlődő
művésze, Forgács László, meg a többiek,
régiek és újak: Turay Ida, Bús Kati,
Csákányi László, Horváth Tivadar,
Szuhay Balázs, Viola Mihály. Művészi
fejlődésükben egy szín-ház fejlődésének
története tükröződik, természetesen
buktatókkal megterhelve.

A Zsudi József által rendezett műsorban
jelenetek és magánszán ok váltakoznak,
ahogyan ez a kabaréban szokás. De a régi,
Nagy Endre alapította kabaréban még egy
valami honos volt: az irodalom. Ennek a
hagyománynak fölélesztése szintén a
VidáM Színpad elmúlt 25 évének
krónikájához tartozik, Kár, hogy erre
elfelejtett emlékeztetni a jubileumi
műsor.

G. L

Kellér Dezső konferál (Iklády László felv. )



NEMZETI SZÍNHÁZ

A gamma-sugarak hatása
a százszorszépekre

Paul Zindel darabja közhelyek, konyha-
filozófia, felhígított tudományos nézetek
gyűjteménye. Egyetlen pozitívuma van:
négy jó színésznői alakításra nyújt lehe-
tőséget. Beatrice - a korábbi évek alakí-
tásaira emlékezve - nem Berek Kati
szerepe. Am a színésznő rácáfol az elő-
ítéletekre. Mintha nem ugyanazt Berek
Katit látnánk, mint két-három éve. Ön-
feledten játszik, élvezi a színpadi szituá-
ciókat, tudja és meri pillanatonként vál-

Berek Kati Zindel darabjában
(Iklády László felv. )

tani a legvégletesebb érzelmi állapotokat.
Kamaszosan kacér és közönségesen férfi-
éhes, átgondolatlanul terveket szövő és
helyzetébe belefásult, a jelent utáló és
múltjából táplálkozó, lányait hol babus-
gatja, hol kiebrudalja, szórakozott és
felfortyanó, de mindenekelőtt végzetesen
kiszolgáltatott. Ő a családi börtön leg-
reménytelenebb, legtöbb szeretetet áhító
tagja, a féléletet élő, „félcédulás" Betty.

Berek Kati sohasem elégszik meg a
szituációk elsődleges jelentésének bemu-
tatásával. Vidámságában ott bújkál a ke-
serűség, dühkitöréseiből egy perc alatt
kizökkenthető, s amikor a legkiábrándul-
tabb, akkor is van valami feloldó, reményt
sugalló vagy csak megmosolyogni való
gesztusa, vonása. Berek alakításában egy
szemernyi szentimentalizmus sincs, pedig
a darab és maga a szerep is

igencsak kínálja erre az alkalmat. Még az
olyan jelenetben is, mint amikor az őt
előzőleg vérig sértő idegbajos lányát,
Ruthot csillapítja le, megtalálja a leg-
egyszerűbb s éppen ezért sokat mondó
megoldást. A csapkodó, életét, családját
utáló anya rutinmozdulatokkal készíti el a
fekvőhelyét, és nyújtja karját Ruthnak, aki
addig harapja, amíg a görcs alábbhagy, és
a lány megnyugszik. Közben Berek arcán
semmi fájdalom, semmi el-lágyulás,
semmi önfeláldozás. Itt felcsillan a régi
keménység, de új minőségben.

Berek Kati szinte a darab jócskán
meglevő fogyatékosságait is feledtetni
tudja. De időnként azért felvetődik ben-
nünk: miért éppen ezt az amerikai szín-
művet kellett bemutatni? Miért éppen a
Nemzeti Színház vállalkozik erre a
bemutatóra? S végül: nem túl könnyed
feladat ez a Beatrice a Nemzeti Színház-
ban hosszú idő után ismét bemutatkozó
Berek Kati számára? A kérdések kapcsán
úgy tűnik: néha pazarlóan bánunk a
művészi, szellemi, anyagi értékekkel,
lehetőségekkel.

N. I.

Lengyel karikatúrák
magyar színészekről

Kevés hazánkban járt külföldi karika-
turista örökítette meg századunk nagy
magyar színészegyéniségeinek arcvoná-
sait. A kivételek egyike a közismert
lengyel újságíró és rajzoló, Jerzy Szwaj-
cer, a népszerű „Jotes" (1892-1967).

A második világháború idején a német
megszállás elől sok tízezer lengyellel
együtt menekült Magyarországra, s itt
honfitársai körében mint publicista igye-
kezett hasznossá tenni magát. A budapesti
lengyel sajtó egyik vezéralakja volt. A
varsói újságolvasók korábban jól is-
merték mint karikaturistát; e tevékeny-
ségét 1939 után - nemcsak kedvtelésből,
hanem megélhetése érdekében is - nálunk
folytatta.

„A színházban, ahol elkezdtem karika-
túrákat rajzolni, kénytelen voltam szinte
kizárólag mutogatással megértetni ma-
gam... Csak követségünk magyar nyelvű
ajánló levele segített abban, hogy meg-
egyezhettem a színészekkel, akiket le
akartam rajzolni" - olvassuk Ze wspomnien

karykaturz ysty (Egy karikaturista
emlékeiből) címen 1960-ban Wroclawban
kiadott könyvében. Magyarországi tar-
tózkodásának terjedelmes fejezetet szen-
telt, amelyből sok érdekességet megtu-

Somlay Artúr

dunk a lengyel menekült értelmiségiek és a
budapesti szellemi élet jelentős kép-
viselőinek kapcsolatairól is.

„Magyar színészeket nemcsak a szín-
házakban rajzoltam, hanem a filmgyárban
is, ahol az egyik filmvígjátékhoz fő-
szereplőiről egy karikatúrasorozatot ké-
szítettem. Ezeket a rajzokat lefotózták, él
belekomponálták a film reklámozó-
ismertető részébe" - írta a magyarok
rokonszenvét, segítőkészségét gyakran
emlegető Szwajcer. Színészkarikatúrái-nak
többsége 1940-1943 között az Esti Újság,
a Függetlenség és a Délibáb című
lapokban jelent meg. Visszaemlékezései-
nek kötetét többek között Goll Bea, Mezey
Mária és Somlay Artur jellemző
vonásainak megörökítésével illusztrálta.

Jerzy Szwajcer - könyve tanúsága szerint
- megismerkedett a magyar kulturális élet
számos neves egyéniségével. Ezt jórészt
annak köszönhette, hogy sok helyen
rajzolt. „Miután befejeztem a munkát a
«Japán»-ban, áttettem szék-helyemet a
közelben levő nagy «Opera» kávéházba,
amely egyszerűen onnan kapta nevét, hogy
az Operaház szomszédságában állt. E
kávéház törzsvendégei énekesek, valamint
a balett művészei voltak" - vallotta. M. I.

Mezey Mária


