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Színészvarázslat

A Kedves hazug
a Madách Kamaraszínházban

A Kedves hazug című művet pár évvel
ezelőtt a Katona József Színházban
láthattuk Lukács Margit és Major Ta-más
közreműködésével.

A Kedves hazug nem is-igazi színdarab,
hanem G. B. Shaw és Mrs. Campbell le-
velezéséből kompilált színpadi szkeccs.
Úgy is mondhatnánk, két nagyszerű szí-
nész közös önálló estje az angol író-
óriásról. Erénye, hogy nem akar több-nek
látszani, mint ami: két óra kellemes
szórakozás. Az összeállítás legfőbb értéke
az a csípős szellemesség és angol humor,
amely nemcsak Shaw szín-darabjaiban,
hanem minden megnyilvánulásában, így
veleiben is helyet kap. Imádta kigúnyolni
az életet, az érzelmeket, a hazug eszméket,
a polgári társadalom képmutatásait.
Szerencsére önmagának sem
kegyelmezett. Ez teszi levelezését
hallatlanul élvezetes, bizarr olvasmánnyá.
Shaw a paradoxonok nagymestere volt:
megvetette, színműveiben kigúnyolta a
szerelmet, és ugyanakkor hoszszú
évtizedeken át folytatott szerelmi
levelezést. E küldemények címzettje leg-
többször színésznő, előbb Ellen Terry,
később Mrs. Patrick Campbell. Ez utób-
bival - akit leveleiben Stellának ne-

vezett -- több mint negyven éven át tar-tó
levelezés fűzte össze, amely a múlt század
végén kezdődött, és 1939-ben, Mrs.
Campbell halálával szakadt meg. Shaw
ekkor már nyolcvanhárom éves - társnője
hetvennégy volt -, és matuzsálemi
életkorával valamennyi szerelmét túl-élte.

Miről szólnak ezek a levelek, amelyek a
színjáték gerincét alkotják? Nos, el-
sősorban magáról Shaw-ról, az íróról.
Műveiről, terveiről, sikereiről, darabjai
születéséről és fogadtatásáról. A levelezés
kezdetén dolgozik korai művén, a Caesar
és Cleopátrán (1898), a Pygmaliont már
kifejezetten Mrs. Campbellnek írja, és a
legutolsó darab, amelyről említés történik,
a Szent Johanna (1923). Szó van e
levelekben politikáról, társadalomról, a
viktoriánus Anglia erkölcseiről,
vegetarianizmusól, betegségről,
pénzhiányról, de legfőképp és mindig:
szerelem-ről, féltékenységről,
kibékülésről. Shaw gyakran említi
feleségét, akiért felelősséggel tartozik,
Campbell pedig az évek során
megözvegyül, majd újra férjhez megy. Az
élet tehát zajlik körülöttük: Stella fia
elesik az első világháborúban, később
lánya férjhez megy, ő maga nagymama
lesz, többször turnézik Amerikában
(ilyenkor többnyire Shaw-darabokkal,
amelyeknek nincs igazán sikerük a
tengerentúlon!); a betegség, a nélkülözés,
végül a halál Párizsban éri a második
világháború küszöbén. Shaw ez idő alatt
alig mozdul ki a jó öreg Angliából, ahol
hangos sikerek és zajos bukások kísérik
színpadi és írói pályáját.

A levelezés vége felé iróniája halkul, éle
finomodik, egy beteg, bölcs öregember írja
végső, letisztult szentenciáit életről,
halálról, kettőjük kapcsolatáról.

A levelezés - és így a belőle készült
összeállítás is - valamiféle ívet ír le a
megismerkedéstől a halálig. Ez az ív
többé-kevésbé egységes, csak Időnként töri
meg egy-egy melodramatikus részlet,
amilyen például Shaw leírása anyja
temetéséről, amely nem nélkülözi a fáj-
dalmas humort, de egészében véve mégis
hosszadalmasra sikerült kitérő. A Kedves

hazugnak mint színdarabnak a legjobb
részei a „színház a színházban" jelenetek.
Ezek többnyire a Pygmalion, közös szín-
padi sikerük próbajelenetei, amelyek a
színésznő lakásán zajlanak az író felügye-
lete alatt. Kétségtelenül ezek a legszín-
padszerűbb részek, amelyek ugyanakkor
jól rávilágítanak a színésznő-író ambi-
valens viszony lényegére. Az író zseniá-
lisnak tartja művét, s annak minden betű-
jéhez ragaszkodik. A színésznő eljátszha-
tatlannak ítél bizonyos dolgokat, de a hibát
nem önmagában, hanem az íróban keresi.
Ahogy közeledik a premier, a feszültség
egyre nő, a vádaskodás egyre hangosabb.
Már gátlástalanul tehetségtelennek nevezik
egymást, s lassan önmagukban is
elbizonytalanodnak. A színésznő ráadásul
sztár és színháztulajdonos, aki beleszól a
szereposztásba, és legszívesebben egymaga
játszaná az egész da-rabot. Az író rendez,
végszavaz, instrukciót ad, terrorizál,
kritizál. Kettőjük kapcsolatának
ellentmondásai remekül csúcsosodnak ki a
Pygmalion első jelenetének és Mrs. Higgins
teadélutánjának próbáin. Ezek egyébként
Kilty da-rabjának is legmulattatóbb részei.

Minden, ami ezen felül élvezetessé és
élvezhetővé teszi a Madách Kamara-
színház előadását, az a két remek színész
játékának köszönhető. A színész-rendező
Huszti Péter a háttérbe vonulva hagyja
játszani kitűnő kollégáit. A csöppnyi,
kettéosztott tér Makai Péter
díszletelhelyezése szerint puritán dolgo-
zószobára és női budoárra oszlik, ahol a
spanyolfalat Tolnay Klári régi filmjeinek
fényképei díszítik. Kevés kellék és még
kevesebb jelmez, egy lila sál vagy egy
korabeli felöltő ad korhű hangulatot. Ilyen
kevés külső eszköz segítségével teremt
színpadi varázslatot a két ki-tűnő színész:
Tolnay Klári és Mensáros László.

Tolnay Klári igazi színésznőt alakít,
minden mozdulatában, gesztusában, apró
játékában benne van a sztár, Anglia

Mensáros László (G. B. Shaw) és Tolnay Klári (Mrs. P. Campbell) a Kedves hazugban
(Madách Kamaraszínház) (Iklády László felv.)



fórum
ünnepelt színészkirálynője. Szerencsére
ennek a paródiáját is eljátssza a harmincas
évek öregedő hollywoodi díva-maszkjában,
hosszú szipkával, vastag piros szájjal,
félrecsúszott tollas turbánnal és nagy-nagy
öniróniával. Minél színésznősebb az íróval
való kapcsolat kezdetén, annál őszintébbé,
emberibbé válik a vége felé, amikor
megöregedve magára marad párizsi
hotelszobájában, A primadonnaallűröket
az' öregség tétovasága és valami végtelen
egyszerűség váltja fel - hangban,
viselkedésben, játékban egyaránt, Szinte a
szemünk lát-tára fiatalodik-öregszik
negyven évet. Amennyire megformálható
jellemfejlődés egy ilyen kollázs-szerű
műben, azt Tolnay Klári játéka
megvalósítja.

Kevésbé változó Mensáros László ala-
kítása. (5 már a darab elején az, aki a
végén: az angol irodalom nagy öregje,
kész, kiforrott személyiség, akin már a
szerelem sem változtat. Leveleinek tónusa
is csaknem mindvégig ugyanaz: gyilkos,
senkit és semmit nem kímélő gúny, remek
aforizmák, sziporkázó paradoxonok, talán
csak élete végén válik mindez bölcs
derűvé. Mensáros Shaw-ja egy önimádó
zseni, aki tisztában van saját írói
képességeivel és férfiúi korlátaival, bár ez
utóbbit nem mindig hajlandó elismerni.
Szerelme csupa ellent-mondás:
„megtartlak-elengedlek", „haragszom rád-
megbocsátok" érzelmi ambivalencia, amit
cseppet sem könnyű a másik félnek
elviselni. A próbajelenetekben egymaga
testesíti meg a szerzőt, a rendezőt, a
partnert, sőt a szigorú kritikust is. Ezekben
a részekben játéka tele van
ellenállhatatlanul komikus, miniatűr
színházi poénokkal. Tónus-váltásai,
ritmusérzéke hibátlan színpadismeretről
tanúskodnak. A darab végén a matuzsálemi
életkorú írót nem annyira külső, mint
inkább belső eszközökkel ábrázolja. A
fázósan télikabátba burkolózó, hajlott hátú
öregember lélekben megfáradt, rezignált
bölccsé érett: már nem ír színdarabokat,
filozófiával foglalkozik. Még mindig
szelíd gúnnyal ostorozza társnője
elmaradhatatlan pekingi pincsijét., de
hangjába, habitusába már belopózott egy
eddig ismeretlen érzés: a részvét és a
másik ember megértésé-nek képessége.

Vannak olyan ritka színházi pillanatok,
amikor az eredeti mű értékét jóval ma-
gasabbra emeli a színészi játék. Ez történik
most a Madách Kamaraszín-házban két
igazi művész, Tolnay Klári és Mensáros
László jóvoltából.

SIVÓ EMIL

Védettség

Felszabadulás utáni színházi életünk, az
államosítást leszámítva, napjainkban, leg-
alábbis ami az anyagiakat illeti, a leg-
nagyobb átalakuláson megy keresztül.

Ezeknek a kedvező változásoknak az
eredményeit elsősorban a színházak dol-
gozói érzékelik, mert az eddig elég gyenge
lábakon álló anyagi helyzetük előnyösen
változik. Természetesen ehhez szükséges a
színházvezetői leleményesség, a bátor
kezdeményezés és a színházon belüli több,
néha megfeszített - az eddigieknél is
feszítettebb - munka, és elmaradhatatlan a
siker.

Az új rendszerben érdemes lesz a szí-
nésznek a színházban játszania, és mi-nél
többet, mert ma már a színháznak is van
lehetősége jobban megfizetni a munkát,
mint eddig bármikor. Azt azonban most is
látnunk kell, hogy a külső fellépésekkel az
anyaszínház anyagilag most sem állhatja a
versenyt. A külső fellépés ugyanis mindig
jövedelmezőbb lesz.

Az átalakulásnak ez a színházat érintő
vetülete. De miképpen érzékeli ezt az új
rendszert a legfőbb tényező, a közönség?

Véleményem szerint a színházak foko-
zottabban fogják keresni a közönséget,
mert a többletbevétel jelentős forrása az új
rendszer megvalósításának. .A szín-
házaknak figyelembe kell venniök a kö-
zönség igényeit, de az ideális az lenne, ha
ez nem járna együtt a művészi szín-vonal
leszállításával. Miért mondom ezt? Mert
ennek a kultúrpolitikailag káros
jelenségnek vagyunk a tanúi a tévé mű-
sorában, ahol olyan „művek" kerülnek nap
nap után a képernyőre a bonyodalmak
elkerülése végett hadd ne írjak címeket - ,
amelyek nem méltók erre, és amelyek
rendkívül nagy károkat okoz-nak a
közönség igényességre való neve-lése
terén. Tisztelet a kétségtelenül meg-lévő
kivételeknek, de - bár nagy tévénéző
vagyok - egyre ritkábban tudom kinyitni a
készüléket. Pedig az ugye vitathatatlan
tény, hogy a közönség íz-lése tekintetében
igen sok még a. tenni-való. De az az
irányzat, mely most alakult és alakul ki,
nem kedvez a közönség ízlésszintje
emelésének.

A színház mindig is költséges művé-
szeti ág volt, bár ha a közönségre gya-
korolt hatását nézzük, akkor azt kell
megállapítanunk, hogy feltétlenül meg-éri
a befektetett nagy összegeket. Nagy
összegeket írtam, pedig ha ezeket az
anyagi tételeket a teljes állami költség--
vetés tükrében nézzük, akkor ezek a
milliók elenyészően csekélyek. Megjegy-
zem, hogy amikor színházról beszélek,
mindig jó színházra gondolok, olyanra,
amelyik színvonalas is, és amelyiknek kö-
zönsége is van, mert csakis az ilyen szín-
ház éri meg a befektetést.

Mondanivalóm elején átalakulásról be-
széltem, ez részben már meg is történt, de
van még: a sok között egy nagy vitát
kiváltó kérdés, mely e pillanatban is
megoldhatatlannak látszik. Ez pedig a
színészek védettségének a kérdése. Az
illetékes állami szerv és a szakszervezet
már hosszú idő óta viaskodik egymással,
megegyezés azonban nem született, és az
álláspontok ismeretében egyelőre nem is
látható a kibontakozás módja.

Miről van itt szó tulajdonképpen?
A Munka Törvénykönyve minden

magyar állampolgárnak a nyugdíjkorhatár
elérése előtt öt évvel védettséget biztosít.
Ez a védettség a színészek esetében
azonban nem öt, hanem tíz év. Ami azt
jelenti, hogy egy színésznőtől
negyvenötödik, egy színésztől pedig öt-
venedik életéve után csak egészen kü-
lönleges esetekben lehet megválni. Ez a
Színészszakszervezet részéről rendkívül
jelentős és igen nemes vívmány, de a
színházvezetés oldaláról nézve ugyanez
nagyon nehéz helyzetet teremthet egy
adott színházon belül. A szakszervezet
álláspontja az, hogy aki a főiskola elvég-
zése után ekkor általában huszonkét
évesek -- még húsz-huszonöt évig a pá-
Iván tud maradni, azt már idősebb ko-
rában ne lehessen elbocsátani a színház-
tól. Ugyan hová is mehetne, mihez fog-
barna előrehaladott korában egy színész,
aki már több mint két évtizedet eltöltött
ezen a rögös pályán, és jogosan hitte el
önmagáról, hogy színész? Egy ipari
munkás vagy egy más területen dolgozó
negyvenöt-ötven év körüli személy
mindenesetre könnyebben talál más
munkahelyet magának, vagy esetleg
időben átképezik más munkára, de egy
színészi pályán eltöltött fél élet után
ugyan mivé lehet az illetőt átképezni? Hol
és miképpen tudja az eddigi életétől
teljesen különböző szakmában meg-állni a
helyét? Én azt hiszem, ebben az
álláspontban a szakszervezetnek mint ér-


