
hangsúlyos; mert a második felvonás
különféle felvonásvég-verziói helyett a
Gált megszemélyesítő Paál László egyéb-
ként igen mulatságos falánkság-gegjére
kellett figyelni, és mert Bárány Frigyes,
ellenállhatatlan komikummal bár, de
mégis egy olyan túlzott bohózatstílust
képviselt, hogy a színfalak mögött el-
hangzó inkriminált szöveg szellemes
szerepcseréje helyett a néző azon mulat,
ami csak másodlagos humort képvisel a
darabban: mint leckéztetnek meg egy
nevetséges, beképzelt szoknyapecért.

Konter László rendező nem tette he-
lyesen, hogy G y ő r y Emilt Turai szerepé-
ben ennyire öregre maszkírozta, mert így
a színészt cinizmus helyett óhatatlanul is a
Páger-féle szerepfelfogás, a kissé ra-
vaszkás, de jóságos bölcs felé terelte, és
ezzel élét vette a szerző mind önmagát,
mind a színházat, mind pedig az életet
illető szarkazmusának; s ebben a meg-
formálásban Turai dermesztő intellektu-
sának nagy része is odaveszett. Így aztán,
különösen az első felvonásban, Gál nem-
egyszer túljár az eszén, ami mind a
cselekmény, mind a szerepek egyensú-
lyában eltolódást okoz a későbbiekben.

Vallai Péter a komoly és a karikírozó
ábrázolás közt vergődött, Garai Róbert
pedig mint titkár, ahelyett, hogy gazdái-
nak reprezentánsaként egy nagyképű

hólyagot ábrázolna, kedvesen buta alakot
játszik rokonszenvesen.

Galambos György inasa viszont reme-
kül ábrázolja azt a figurát, aki - mintegy
Turai kontrásaként - elég malíciával és
éleslátással figyeli e tollhegyre tűzött
társaság életét.

Á darab igazi stílusát Sír Katalin talál-
ja el. Mintha egyrészt Titkos Ilonaként a
„szatíra vizein lebegne", másrészt, mint
Ruttkai Éva, egyszerre kívülről és belül-
ről ábrázolná groteszken bájos szerepét.

Romvári József díszletének kopottsága
nem azért fáj, mert valami „szép"-et
akarunk látni a színpadon, hanem, mert
az elegancia hiánya csökkenti az elegáns
világ ellen irányuló persziflázst. Az óriási
sakktábla jól szimbolizálhatná a Pünkösti
említette „marionettséget", de mivel nem
eléggé épül be a darabba, puszta
dekoráció marad.

Sír Katalin jelmeze (Borsi Zsuzsa
munkája) a 20-as évek divatjához igazod-
va jól jellemzi az örök primadonnaságot,
de kár, hogy a rendező a zenével és a
kellékekkel is e kort akarja felidézni.
Jobb lett volna, ha egy teljességgel maivá
komponált előadás szemlélőjeként nem a
múltat, hanem a jelent, a napjainkban
még mindig vidáman tenyésző effajta
színházat, játékot és életet nevethettük
volna ki.

BUDAI KATALIN

Shaw-rakozunk?

Az utóbbi évadokban mintha kevesebb
operett került volna színre vidéken, mint a
korábbi években. Helyüket többek között
Shaw foglalta el. Két dolog indokol-hatja
a választást: az ír mesternél utólagos
lelkiismeret-furdalás nélkül bevall-hatjuk,
hogy jól szórakoztunk, hiszen Shaw
igényes szerző, ha tünedezőben is a
nimbusza. Másrészt pontos szerkesztésű
jelenetekben lehet kipróbálni a fiatal
színészeket: a jó szerepek, hálás poénok,
nagy entrček és abgangok szárnyakat
adhatnak.

Mármost, ha ilyen nyilvánvaló az elő-
adások közönségcsalogató jellege, az,
hogy az előkelő csomagolás vidor brettli-
szükségletünket hivatott kielégíteni: akkor
elvárhatjuk, hogy hatásfokban azt kapjuk,
aminek a helyére, ízlésnevelő szándékkal
Shaw-t lopták be.

Amire e darabok esetében rendezőileg
égető szükség van, az a típusok megjele-
nítőinek gondos kiválogatása. Shaw -
akármennyire egyéníti, aprólékosan jel-
lemzi figuráit - végül is szerepkörökben
gondolkozik. Apa, anya, idősödő jóbarát,
cserfes vagy hűvös leányzó, rafinált
nőiességű feleség: aligha hiányoznak
színpadáról. A típus leghívebb hordozó-
ját meglelni s általuk többre mutatni:
ebben rejlik a nehézség, habár buktatót
aligha sejtene ma már e művek körül
bárki is. Mégis - a most látott három elő-
adás is bizonyíték erre - ezen a ponton
akad el a gépezet, ami egyébként úgy
mehetne, mint a karikacsapás.

A két színmű lényege: ahogyan a véde-
lem módszerei alakulnak, aszerint módo-
sulnak a támadáséi, és a nemek közötti
csatában éppen úgy, mint a harctéren. A
két vígjáték e kölcsönhatás illetve
huzakodás megfogalmazása különböző
szinten. A Sosem lehet t u d n i b a n a témáról
való bölcsködést el tudja nyomni a
civakodás, melyben a rengeteg beszéd
követhető nyomokon halad; míg a Tanner
John házassága filozófiai traktátus,
életelvek gyűjteménye ugyancsak e tárgy-
körből. Fajsúlyukban, rendeltetésükben
különböztek szerzőjük szándéka szerint, a
mai színpadon azonban e különbségek
jórészt eltűnnek.

Molnár Ferenc: Játéka kastélyban. Garai Róbert (Titkár), Galambos György (Lakáj), Bárány Frigyes
(Almády) (Pécsi Nemzeti Színház)



A Sosem lehet tudni is görgeti maga előtt
az aktuális léthelyzetek szellemi
kipreparálására váró visszásságait, de
könnyen szabható át pergő komédiává,
mert tipikus figurái, általánosan mókás
szituációi most is érvényesülhetnek és
tudnak is érvényesülni. A hangsúlyok
áthelyeződnek: a korabeli közönség
roszzallotta, hogy elvetemült, istentagadó,
szabadgondolkodó hölgyek csak ilyen
szelíd fricskákban részesülnek, vagy ép-
pen ezek a dámák háborogtak, hogy
haladó eszméikről azt bizonygatják:
éppúgy torz elképzelések, mint viktoriá-
nus álerkölcsös illemkódex ük.

A Tanner John házassága Pécsett

Nem így a „felsőbbrendű ember" játéká-
ban. A századforduló gondolkodástörté-
neti breviáriuma John Tanner házasság
elől való menekülése. Bergson nagy ha-
tású „életerő" (élan vitale) elmélete
ugyanúgy bennefoglaltatik, mint Nietz-
sche „übermensch"-e vagy wagneri
gondolatok. Nemcsak egy nőgyűlölő igába
hajtása a darab, hanem a fejlődés, a
tökéletesedés, az önmegismerés, az anyag
és szellem viszonyának tisztázására tett
kísérlet. Akkor sem utalhatnánk a poros
kézikönyvek polcára, ha kevésbé időálló
és fontos hatásokat összegzett volna benne
Shaw. Azonban, ahogy Kosztolányi írta,
„Shaw a legnagyobb túlgondolkozó". A
hosszúra nyúlt érve-léseket sem 1903-ban
nem tudta, se most nem tudná végigülni a
közönség. (Lassan kiderül, hogy Shaw
olvasva egyre magvasabb, sőt
szórakoztatóbb, mint nézőtérről
hallgatva.) A Tanner gondolati szervező
hátteréről tehát nem lehet olyan
könnyűszerrel lemondani, mint a „kelle-
mes színdarabok" egyikében, a Sosem lehet
tudniban. Ezért születik általában „se hal,
se hús" kompromisszum, legutóbb néhány
évvel ezelőtt Veszprémben, ahol még az
eszmei lényeget sűrítő „Don Juan a
Pokolban" álomrészt is (amit legtöbbször
teljesen elhagynak) kivonatolták. Pécsett
nem hagytak meg belőle semmit, ettél
viszont még nem lett gördülékenyebbé az
előadás. Valami baj van a búzásokkal: a
teoretikus részletek indázatai egy-két
mondat erejéig vannak megkurtítva, de
nem biztos, hogy a legjobbak képviselik
homályban hagyott töméntelen társukat.
Érdekes módon nem lesz szellemesebb a
színjáték attól sem, hogy a humoros
hasonlatokat sorakoztatják egymás mellé:
hiszen hiányzik a közeg, amelyből
kiugorhat a nevetséges. (Ezalatt azonban
nem azokat

az erőltetett gesztusokat kell érteni,
melyekhez néha folyamodnak a színészek
s melyek ebben a miliőben kifejezetten
visszatetszőek.) Vérszegény, kurtán-fur-
csán lecsupaszított Tannert kapunk, igazán
se hahotázni, se mélyre szántó
gondolatokat csiholni magunkból nem
tudunk. Marad a soványka alapigazság:
nem a férfi veszi el a nőt, hanem az sze-
meli ki áldozatát. Hogy ennek a fordított-
helyzetnek tétje, szenvedélye, stratégiája
van: alig kap megvilágítást. Az árnyalat
nélküli megvalósítást korrigálhatta volna
a színészi játék. Shaw tudja, hogy az
epizodisták is megkaphatják a tipikusság
vonásainak összegyűjtéséhez szükséges
támpontokat. A pécsiek nem élnek
lehetőségeikkel. Gáll Ernő rendezése,
éppen a nyitva hagyott, egyértelműen ki
nem dolgozott értelmezéssel ugyan, sza-
badjára engedte volna a figurateremtést,
mégis indiszponált, fáradt, kedvetlen
alakításokkal találkozunk. (Része lehet
ebben az akkori influenzajárványnak is!)

Egy példa: az első felvonás a szereplők
mibenlétét, egymáshoz fűződő kap-
csolatait hivatott tisztázni. Mindez olyan
tempótlan csigalassúsággal történik,

olyan szürke, hogy az ember a büfében
való tolongásra kezd áhítozni. Tévedés
volt Bárány Frigyesre bízni Roebuck
Ramsden, az atyai jóbarát s Tanner
ellenlábasának szerepét. Shaw hosszú
leírások formájában jelzi, kit kell látnunk
a színpadon: ruhájuk, frizurájuk, szemük
színe is fejtegetések tárgya. Nincs az a
rendező, aki be tudná szerezni a
megfelelő bútordarabot vagy a kívánt
arcvonású, a bejelölt helyen őszülő vagy
szemölcsös színészt. A lehetőségek sze-
rint azonban mégis ajánlatos alkalmaz-
kodni a leírásokhoz. Legalább annyiban,
hogy Ramsden legyen kissé öregebb
Tannernél, máskülönben párviadaluk
aligha szemléltetheti két generáció össze-
ütközését. Ramsden a magát örökké
haladónak hivő konzervativizmus, nyárs-
polgáriasság és szertartásosság proto-
típusa, s nem nyalka, harmincas legény-
ember. Ha Tanner s közte nincs külsőben
is megmutatkozó ellentét, szópárbajaikra
sem kerül hangsúly, ezzel pedig éppen
Tanner gondolkodói előélete marad
tisztázatlan.

John Tanner „épater le bourgeois"

mentalitása, kusza, de rokonszenves el-

G. B. Shaw: Tanner John házassága a pécsi Nemzeti Színházban. Hol l István (Tanner John), Miklósy J u d i t
( An n a ) é s Bá r á n y F r i g y e s ( Ro e b u c k Ra ms d e n ) j e l e n e t e



vei, meggondolatlan, de szeretnivaló
tettei is egyneműsödnek Holl István
megformálásában. Talál viszont egy ívet,
amire alakítását következetesen kifeszít-
heti: a lelkileg, fizikailag üldözött, szű-
kölő, bekerített nagyvad hánykolódását.
Vergődésén áttetszik a belenyugvás tu-
data. Hiányzik viszont az öngúny, a
szellem emberének elkeseredettsége és az
eszme védelmére tett erőfeszítések ku-
darca fölötti fájdalom megjelenítése.

Miklósy Judit Annája elkerüli a túl-
feszített női rafinéria és a csábmanőverek
kínálkozó csapdáit. Mértéktartása viszont
néhány erőteljesebb színtől foszt-ja meg
játékát.

Az epizódszerepekben Labancz Bor-
bála Whitefieldné jellegtelen figurájából
bontotta ki a sarokba szorított anyát.
Örvendetes, hogy a fiatalok, Melis Gá-
bor, Horváth István dikciója tiszta,
érthető.

A hiányzó humoradagot a díszlet, a
jelmez és a zene pótolja. Az utóbbi az
áthangolt Auld Lang Syne-ból és a
Mendelssohn-nászindulóból áll. Najmá-
nyi László díszletei a nyitójelenet dolgo-
zószobájának falán tűnnek fel először,
festmény formájában. Így is és megeleve-
nedett környezetként is szándékosan
ízléstelenek és ezáltal jellemzőek. Köz-
vetítik azt a hangulatot, amelyet maga az
előadás nem tud, nevezetesen a kép-
mutatás, az álerkölcsök szülte feszengést.

Mialkovszky Erzsébet ruhái csipkelő-
dőek, a hölgyek igazán hitelesen teljesít-
hetik benne az életerő apaszerzésre kény-
szerítő parancsát.

A Sosem lehet tudni Szegeden
és Veszprémben

Ami Pécsett a színmű kényes pontját
jelenti, nem okoz problémát a szegedi
Kisszínházban és a veszprémi Petőfi

Színházban. A Sosem lehet tudni ugyanis
nem férjfogó női ragadozókról szól,
hanem az ilyesmit nagyon is megvető,
felvilágosult leányzókról. Szüfrazsettnek
lenni éppolyan szűklátókörűség, mint
hagyományosan szendéskedni. Angliában
meg különösképp egyazon társadalmi kör
szülötte mindkét magatartás. Ez Shaw
gondolatmenete. A feminizmust nem kell
bemutatni, inkább pszichés kompenzáció,
semmint reális követelés. Századfordulós
formájának brit birodalmi magyarázata
sem érdemelne különösebb figyelmet,
mint ahogy a többi alapfigura sem: rideg
gyáros, akinek kőszíve meglágyul
tizennyolc éve nem látott gyermekei
láttán; pénztelen fog-orvos, aki a modern
nők ellen a modern hadviseléssel veszi fel
a harcot: szerelem helyett kémiai
affinitásról beszél, saját csapdájával ejtve
el a vadat. Az események néhány nap
alatt egy tengerparti fürdőhelyen
zajlanak, két ügyvéd és egy pincér
közreműködésével. Végül az apa, a
harcos feleség, a három gyermek, plusz a
jövendőbeliek összeborulnak. Ha az
aktualitások robbanótöltete nem is puk-
kan, szórakoztató marad, amit látunk, s
nem omlik össze az építmény. A hipok-
rata magatartás, a magát haladónak hivő
ódivatúság mindig mulatságos. Bájos,
vattacukor könnyedségű előadásokat vá-
runk. A két rendező, Félix László Szege-
den és Pétervári István Veszprémben
tisztában volt azzal, mi az a maximum,
ami ebből a darabból kihozható. Hogy a
produkciók mégsem érnek fel lehetősé-
geikhez, azért a bevezetőben szóvá tett
jelenségek a felelősek. A kis elcsúszások
leginkább akkor tűnnek elő, mikor a
néhány évvel ezelőtti Madách színház-
beli Sosem lehet tudnira emlékezünk.

A humorért Clandonné ifjabb gyer-
mekei, az ikrek felelősek. Őket nem fer

tőzte brit levegő, Madeirán nevelkedtek
elvált anyjuk, a feminista írónő óvó szár-
nyai alatt. Vadságuk természetes viselke-
dés, megbotránkoztatónak csak a dohos
angol környezetben tűnik. Szegeden Rácz
Tibor, Veszprémben Faragó József meg
is felel a modellnek. Az ikerhúg
Szegeden Nagy Anikó - róla ez már nem
mondható el. Övé a legtöbb poén, de
ezeket, sajnos, nem nagyon hallani. Moz-
gása hiába kifejező, ha érteni nem értjük,
amit mond.

Málnai Zsuzsa a másik Dolly. Kevés
ilyen szép beszédű ifjú színésznőnk van.
Poénjait lassan, kivárva „viszi be".
Nyíltszíni tapsok sora a jutalma. Érdeme
néhol hátrány: a játéktempót - ami
egyébként sem túl fergeteges - lassítja.
Mintha a messzi szigeten nevelkedett
bakfis anyanyelvét is csak most ízlelget-
né. Mégis kedves, színes, mozgékony:
motorja és állandó humorforrása az
előadásnak.

Ezen a helyen kell szólnunk a jelme-
zekről. Vágvölgyi Ilona illetve Hruby
Mária szép ruhái egy ponton dramaturgiai
hátramozdítók lesznek. Ez a pont az ikrek
jellemrajzának képi kiegészítése. Ők
ugyanis harsányan, extravagánsan, apjuk
szerint egyenesen botránykeltően
öltözködnek. Amikor viszont néhány órás
együttlét után bűbáj gyermekei lelki
terrorja alá kerül, kénytelen kimondani:
az ikerpár ruházata igenis finom és mér-
téktartó. Ez a lélektani megtöretés s a
vidám jelenet csattanója elmarad, ha a
fiatalok inkább unalmas ízléstelenséggel
vannak öltöztetve, semmint bohókásan,
ahogy ez Szegeden történt. Veszprém-
ben kísértetiesen megismétlődik ez a
baklövés. Legalább ötpercnyi üresjárat, és
a poénra kihegyezett jelenet értelmet-
lenül ér véget: a gyerekek itt még fel-
tűnőbben szolidak, Hruby Mária hófehér
tüllbe és bordó bársonymellénykébe búj-
tatja az álarcosbálban Colombinaként
tündöklő Dollyt.

A továbbiakban a szerepfelfogások
különfélesége miatt érdemes a két elő-
adást egyenként vizsgálni.

Gloria szerepe igen hálás. Szegeden
Hartmann Teréz főiskolai hallgató azon-
ban nem talált rá a szerepben rejlő lehe-
tőségekre. Gloria ugyanis nem tudja,
milyen elragadó is ő valójában, s nincs
szebb, mintha egy Darwinon és Stuart
Millen nevelkedett leányról kiderül, hogy
a szerelem éppoly ostobácskává és
zavarodottá teheti, mint műveletlenebb
társnőit. Bezzeg tudja ezt a tapasztalt
fogorvos, Valentine. Ifj. Újlaky László

G. B. Shaw: Sosem lehet tudni. Barta Mária (Clandonné) és ifj. Újlaky László (Valentine) (Szegedi
Nemzeti Színház) (MTI fotó)



valósággal lubickol a kitűnő szerepben,
minden fordulatát aprólékosan kimun-
kálja, remekül vált át tudálékoskodó
széptevőből hősszerelmesbe, racionális
érvelésből romantikus lángolásba.

Barta Mária, Kátay Endre, Nagy Zol-
tán, Forgács Tibor sem érik be megszokott
gesztusokkal, friss elevenséggel ko-
médiáznak.

Külön kell szólnunk Máriáss József
figyelmes, mindent elsimító diplomata
pincéréről. Udvariasabb az arisztokraták-
nál, ravaszabb az ügyvédeknél. A figura
tragédiáját is eljátssza. A pincér fia ügy-
véd (méghozzá nem is akármilyen,
„barrister", azaz az udvari kamara tagja),
aki a Crampton család zilált ügyét tisz-
tázza, de fia jelenlétében Máriáss pincére
le sem mer ülni. Máriáss József egyszerre
érzékelteti a büszkeséget, az alázatot és a
megszégyenülést. Bölcselő fölényét
azonban egy percig sem adja föl, hiszen az
ő szavajárása: „sosem lehet tudni".

Varga Mátyás díszletei azért jók, mert
ez a fürdőhely összetéveszthetetlen pél-
dául egy Rivierán levővel.

Veszprémben Neogrády Antal díszletei
nem utalnak a fürdőhelyjellegre. A
veszprémi játékmodort talán ez is
lankaszthatja. Az előadás ritmusát, a
jelenetsor céltudatosságát ugyan hiányol-
hatjuk, ám néhány, alakítás markánssá,
színessé sikeredett. Így Demjén Gyöngy-
vér Clandonnéja. Anyaszerepben is mer
csinos és vonzó lenni, rigorózus elveit
élvezetes humorral vegyíti. Tánczos Ti-
bor családfővé avanzsált hajógyárosa jól
körvonalazott figura: elég utálatos ahhoz,
hogy tizennyolc évig feléje se nézzen a
famíliája, és elég sajnálatra méltó, hogy
ismét megszeressék. Szoboszlay Sándor
szintén hangsúlyos karakter: fontossá
tudja tenni magát az események
menetében.

Dr. Valentine kissé megilletődöttebb,
mint ahogy azt egy szívtiprás terén tíz
esztendeje fáradozó fiatalembertől elvár-
hatni. Bácskai János ágrólszakadt fog-
orvosa kicsit érdes még: több szál köti a
természetes vidámsághoz, mint a nő-
csábászok trükkjeihez, ám épp ez benne az
üdítő.

Sápadt, nehézkes Takács Katalin Glo-
riája. Hanghordozása, merev mozgása
szikárrá, sérthetetlenné formálja a főhős-
nőt. Hartmann Teréznél a rutin hiánya
látszik, nála egyfajta rutin kialakulásának
folyamata. (Váratlan harsányságára, nem
eléggé összeszedett jelenlétére vagy hang-
képzésében a túl hátulról hozott, a szük-

ségesnél zártabb magánhangzóira gondo-
lunk.)

Dobák Lajos a pincér. Ez főszerep
lenne. Nála nem az. Dobák Lajos meg-
elégszik egy angol hidegvért és jó modort
utánozni vélő stílussal.

Végül is Shaw neve még nem elég
garancia arra, hogy bevált fogásokkal,
ügyes rutinnal sikeres produkció szüles-
sen, mint ahogy az sem szabály, hogy
régi vicceken nem lehet nevetni. Hiszen
Tanner John filozófiáján még mindig el
lehetne töprengeni, s az angliai fürdő-
hely perpatvarán továbbra is lehetne
szórakozni.

G. B. Shaw: Tanner John házassága (Pécsi
Nemzeti Színház)
Fordította: Ottlik Géza. Rendezte: Gáll Ernő.
Díszlet: Najmányi László. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet m. v.

Szereplők: Labancz Borbála, Miklósy
Judit, Pogány György, Vári Éva, Holl
István, Melis Gábor, Bárány Frigyes, Péter
Gizi, Galambos György, Horváth István,
Szivler József.

G. B. Shaw: Sosem lehet tudni. (Szegedi Nem-
zeti Színház Kisszínháza)
Fordította: Ottlik Géza. Rendezte: Félix
László. Díszlet: Varga Mátyás. Jelmez: Vág-
völgyi Ilona.

Szereplők: Barta Mária, Hartmann Teréz,
Nagy Anikó, Rácz Tibor, Kátay Endre, ifj.
Újlaky László, Forgács Tibor, Máriáss
József, Nagy Zoltán.

(Veszprémi Petőfi Színház)
Rendezte: Pétervári István. Díszlet: Ne-
ogrády Antal. Jelmez: Hruby Mária.

.Szereplők: Demjén Gyöngyvér, Takács
Katalin, Málnai Zsuzsanna, Faragó József,
Tánczos Tibor, Bácskai János, Szoboszlay
Sándor, Dobák Lajos, Vitai András.

Takács Katalin (Gloria) és Demjén Gyöngyvér (Clandonné) Shaw: Sosem lehet tudni című darabjában
(Veszprémi Petőfi Színház) (MTI fotó)


