
ves. Miközben igyekszik árnyékszerű
maradni, szegényke önkéntelenül is részt
vállal rá sem hederítő gazdái minden
örömében-bajában; felragyog a gyere-
kektől, diszkréten suhan, ha Nóra és
Rank Léte-á-Léte-lét kell egy pillanatra
megzavarnia, rebbenve riad meg Krog-
stad sűrű látogatásaitól. Szegényke való-
ban azt hiszi: ha csak cselédszinten is, de
otthon van - holott gazdái, ha elmenne a
háztól, másnap már a nevére sem emlé-
keznének.)

De visszatérve Krogstadra: a szereplők
közül ő az egyetlen, aki nincs hézagtala-
nul megelégedve magával, aki pontosan
tudja, hogy a szükség és a nyomor milyen
sötét utakra sodorta, s szenved is tőle. Ha
Helmer negyedannyit foglalkozna Nórá-
val, negyedannyira ismerné az asszonyt,
mint a zsaroló, akkor a házasság soha
nem jutna csődbe. Krogstad valósággal
gyengéd Nórához, boldogan megmen-
tené, ha ezzel ő sem menne tönkre; min-
den lényegeset tud Nóráról is, Helmerről
is, és iszonyúan gyötrődik amiatt, hogy
bajt kell hoznia rájuk. Korábbi előadáso-
kon megborzongtunk, valahányszor fel-
tűnt a végzetes árnyék; itt valósággal
szánjuk a szegény mumust állandó vesz-
szőfutásáért. Megható-szépen fogadja
Kiss Jenő a váratlan boldogságot is a
Lindénével való jelenetében: mordul,
gyanakodva, szüntelen félrenézve, fizi-
kailag is elhúzódva a csábító, de bizonyára
hazug reménytől, majd lassan, szé-
gyenlősen oldódva; látszik, azt hiszi, nem
érdemelte meg ezt a kincset. Mi ugyan
sejtjük, mi vár r á - de lehet, hogy e
megtiport Krogstadot pont az ilyen
kardos boldogság üdvözíti, s örömest
vezekel majd az új házasságban minden
bűnéért.

Ritkán látni színpadainkon ennyire
sűrű előadást, melyben minden mozzanat
nemcsak tökéletesen megkomponált, de
egyszerre hihető s meghökkentően ere-
deti; ahol, pillanatnyi üresjárat nélkül, a
térben állandóan vibrálnak a nyílt és rej-
tett igazságok, egymást kiegészítve, egy-
másnak ellentmondva; melyben a színé-
szek nemcsak egyszerűen megértették és
elfogadták, de alkotón tovább is fejlesz-
tették a rendező koncepcióját és minden
gondolatát. Ha a női emancipációról nem
is, de az emberi együttélés titkairól és
gyötrelmeiről sokkal többet tudunk meg
általa.

Henrik Ibsen: Nóra (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Németh László. Díszlet: Szlávik

István. Jelmez: Szakács Györgyi. Zene: Novák
János Rendezte: Valló Péter.

Szereplők: Takács Katalin, Bálint András,
Kern András m. v., Egri Kati, Kiss Jenő,
Náray Teri, Tóth Ildikó f. h.

TARJÁN TAMÁS

Bohóskodás

Shaw-bemutató a József Attila Színházban
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Fegyvert s vitézt énekel 1894-es datálású -
mint Egri Péter megállapítja: „könnyű
kézzel felvázolt, játékos és kalandos" -
komédiájában George Bernard Shaw, hi-
szen eredetileg nagyjából ezt jelenti a mű
címe: Arms and the Man. Tehát, a shaw-i
szatirikus világszemlélethez szegődve,
annyit máris tudunk: se fegyver, se vitéz.
Jelenünkre (és a vígjáték később
elemzendő lokális vonatkozásaira) gon-
dolva ez a fölismerés lehetett a József At-
tila Színház darabválasztásának egyik
oka. A Király Színház 1904-es ősbemu-
tatója, Moly Tamás fordítása is ironikus
értelemben használta a mára már félre-
tett Hősök címet (némi ódon báj, hogy
ott még Peskoff Pál őrnagy, Szoranoff
Szergiusz őrnagy és Bluncsli kapitány
szerepeiben lépett föl Vágó Béla, Thury
Elemér, Papp Mihály); idézőjeleket akart
kitenni Hevesi Sándor címvariánsa, A hős
és a katona is. Mindkettő a múlté, Zrínyi
Miklós eposzára véletlenszerűen és ok
nélkül rájátszó Fegyver és vitéz, ám azért
célszerű fejben tartani e szerény je-
lentőségű darab föltűnően sok címválto-
zatát, mert ha például Lukács György A
modern dráma fejlődésének története
című munkájában, a magyar kritikatörté-
netben vagy újabb szakkönyvekben kí-
vánunk olvasni róla, mindenütt másként
mutatkozik. Hevesi elegáns kis Shaw-
breviáriuma szerint az angliai premieren
Shaw is „le volt fegyverezve" az osztatlan
sikertől: „nem volt ellenzéke". A Blunt-
schlit játszó Mr. Yorke Stephens emléke-
zete mégis ehhez az alkalomhoz köti a
híres anekdotát: „Mindössze is egy em-
ber tiltakozott - a karzaton. De ez elég
volt ahhoz, hogy Bernard Shaw vissza-
nyerje önmagát. Fölnézett a harcias szel-
lemű tiltakozóra, s lekötelező mosollyal
mondta: Barátom, én teljesen egyetértek
önnel - de mit tehetünk mi ketten annyi
ellen?"

Ha az író meghajolt volna most az
újabb budapesti bemutatón, valószínűleg
hiába tekingetett volna a karzat felé. A
József Attila Színház halványan közepes
előadásának, tapasztalatom szerint, „nem
volt ellenzéke" (bár akadt, aki az első
szünetben elinalt. Rosszul tette: a színmű
a harmadik felvonásban a legjobb). Réz
Ádám hűvösen nagyvonalú, tapintatosan
kaján fordítása a tartalom szerint
leghívebb A hős és a csokoládéka-

tona címmel látta el a darabot. A hős sok-
kal kevésbé hős, mint amennyire a csoko-
ládékatona csokoládékatona; a könnyű,
játékos és kalandos vígjáték pedig azért
jóval kevésbé csoki annál, semhogy cse-
megézve fogyasztható édes árut kellett
volna készíteni belőle.

2

Az előadás létrejöttének - bizonyos ak-
tualitás és a kétségtelen sikerkeresés
mellett - indoka lehetett Iglódi István rá-
termettsége Bluntschli szerepére; bár a
figura ismeretében itt rátermetlenséget is
kellene mondani. S valóban, a fő vonzerő
Iglódi nem problémamentes, de meggon-
dolkodtató és mulatságos alakítása.

Az első felvonás szerint a svájci ille-
tőségű, a bolgárok és a szerbek háborújá-
ban az utóbbiaktól zsoldot húzó botcsi-
nálta katona, Bluntschli, végveszélyben
mentve a bőrét, betámolyog az előkelő
bolgár leány, Raina hálószobájába - ahol
a legnagyobb becsben egy fénykép áll. A
hős Szergejnek, Bluntschli legfőbb el-
lenségének a fényképe. Az éppen diadal-
maskodó hős vélhetőleg hamarosan be-
nősül e házba, melynek feje a bolgár ha-
dakat vezénylő papa.

Pikáns francia vígjátéknak is díszére
válna ez a nyitány. Az ellenség már a
hálószobában van; de az ellenséget el kell
dugni az ő ellenségének (meg a kedves
mamának, meg a szolgálónak) a szeme
elől, mert nemes a lelkünk, s mert az el-
lenség némiképp kezd tetszeni nekünk.
Iglódi antimilitáns föllépése, nyiszlett,
csetlő-botló antikatonasága azonnal a
vesztes és azonnal a civil oldalára állít.
Kemenes Fanny, aki különben ízlésesen
kihasználta a jelmezekben a balkáni mű-
vészet ornamentikus és színkavargását,
népi - és nemcsak népi - tarkaságát, s a
nyalkától a nevetségesig a katonaruhák
adta jellemzési lehetőségekkel is élt, a
kétbalkezes kapitányra olyan öltözéket
adott, amely a maga jellegtelen egy-
szerűségével semlegessé, mindenki
mástól különbözővé, a szőnyegek, függö-
nyök, takarók drapériái közt pedig vad-
idegenné tette Bluntschlit.

A színész a harsányságig technikás
gesztusrendszerrel, a sulykot el nem vet-
ve karakterizálja a szánalmas, ám kedves
és szellemes, sőt sejthetően okos fickót.
Késleltetett reakciói - „spétjei" - hibát-
Ianul működnek; mesterien rogyadozik,
dülöngél, cidrizik; ha megesküszik, hogy
nem alszik el a fáradtságtól, akkor az át-
menet fokozatait pontosan betartva, ki-
játszva zuhan a hortyogásba.

Érintkeznek a clownsággal ezek a
megoldások. A bohóc - ezúttal a háború



bohóca - mindig megnyeri szívünket.
Különösen, midőn egy szinte filozófiai
bohócmutatványra kerül sor. Aminthogy
a cirkuszi bohóc puskájában is csak vízlö-
vedék, ágyújában pingponglabda rejlik,
Bluntschli is bonbonokat hord a töltény-
tárában. E hasábokról is ismerős egyik
kitűnő színészünk vallomása: ő a nehéz
időkben nem ellenállt, hanem ellenivott.
A csokoládékatona elleneszik. Nem a há-
ború ellen tiltakozik így, hiszen - hogy
bonyolultabb legyen a kép - abból él.
Helyzetének képtelenségéről mond (il-
letve szopogat) véleményt az édesszájú-
sággal: mire menne ő, a tüzér, néhány
aprócska golyóbissal? Vagy megbízhat az
ütegeiben - ahogy nem bízhat meg, mert
azok bedöglenek, s ellenfele, a hős éppen
ezért vezényelhet sikeres, vakmerő lo-
vasrohamot, mely normális ágyúállapotok
mellett a bolgár sereg öngyilkossága
lenne csupán, és Raina gyászszalagot
köthetne ostoba parancsot kiadó imá-
dottjának fényképére -, vagy inkább a
csokoládéban bízik, noha abban is hiába,
mert épp a legrosszabbkor kifogyott a
készlet. Lehet, hogy perceken belül le-
puffantják, és tessék, nincs nála egy szem
bonbon! Iglódi izgatottságába, idegessé-
gébe beleremeg a páratlan shaw-i komé-
diásság: jó, jó, kényelmetlen, ha agyonlö-
vik az embert, de az kibírhatatlan, ha
édességéhében ugrál a vércukra!

A József Attila Színház vendégrende-
zője, a darabbal nem először találkozó
Kapás Dezső kellemetlen és érthetetlen
meglepetést tartogat arra a pillanatra,
amikor a megszeppent bolgár úrilány
desszerttel kínálja a követelőző jöve-
vényt. Itt teli szájjal kellene falni a cuk-
rot, csokoládét (vagy bármit, amit annak
hihetünk). Ehelyett Iglódi orrig belehajol
egy hitvány kis dobozba, ügyetlenkedve
és imitálva matat, papírokkal zörög.
Játszhatná azt, hogy szinte legeli a csoki-
rétet; ízlelgethetne, mint igen jó milch-
schokoládékhoz szokott svájci; hirtelen
rálegyinthetne: ha már megvan, akkor
nem is kell olyan nagyon; és főleg ehetne
mámorosan, ehetne az életéért, a csoko-
ládéfilozófiáért, vagy mert tán valóban
szereti a desszertet. Ehelyett kapjuk az
elkapkodott, tisztázatlan pillanatot, a szi-
tuációtörmeléket. Nem egyetlenként az
előadásban. S ettől olyan az egész, mint a
csokoládéfigura: kívül formás, ígéretesen
édes - és belül üres.

A harmadik felvonás - számos félreér-
tés és fordulat, főleg többszereplős sze-
relmi bonyodalom után - ismét a győztes
bolgár főkatona hajlékában találja a ba-
ráttá és tanácsadóvá lett, kiurasodott
Bluntschlit. Az újabb epizódok színhelye a
(természetesen nem -létező) műveltsé-

gére és európaiságára büszke „Peskoff
Pál" könyvtárszobája. Azt még elfogad-
hatjuk az előzőekben is vázlatos és össze-
vissza díszleteket tervező Fehér Miklós-
tól, hogy alig néhány darab könyv árvál-
kodik a polcokon - ám ahogy e polc és a
többi berendezési tárgy fest! Fölsorolá-
suktól, zűrzavaruktól tekintsünk el. Attól
is, hogy a bútorok, kellékek odavetett,
egymással kapcsolatot nem tartó, „ut-
cás" elrendezését (a förtelmes háttér
előtt) elvi magyarázattal mentegessük.
Azt azonban mégsem lehet szó nélkül
hagyni, vajon miért jutott a bolgár zab-
szállítás ügyein és egyéb tennivalókon
dolgozgató Bluntschlinak olyan szék és
asztal, amelyet legjobb esetben is a dél-
utáni tűzvédelmi oktatásról hordtak le a
díszletmunkások? S mindez egy-két „ha-
misítatlan" balkáni berendezési tárgy és
szőnyeg szomszédságában.

Ettől függetlenül Iglódi, akinek né-
hány mókás és jellemző játékát is majd-
nem tönkreteszi a díszlet, nagyvonalúbb
ura a harmadik felvonásnak, mint az el-
sőnek. Ott technikából és slemilségből
megcsinálta a halálveszedelembe jutott
katonácskát, akit mégsem kell nagyon
félteni, és személyében is, stílusában is
behozta a színre az idegenséget. Ez az
idegenség mostanra mássággá, a másság
pedig erkölccsé és életfölfogássá válik.
A darab szellemi, etikai rétege, az erre
koncentráló s a végső tanulságokat
leszűrő harmadik rész sokkal inkább
kedvez Iglódinak, mint az első
bujkálással, el-vágódással,
rogyadozással, horkolással, evészettel
teli fiziológiája.

Bluntschli egy csomó szállodát, istál-
lót, óriási vagyont örököl hirtelen az ap-
jától: most zsebre vághatná összes ven-
déglátóját, sőt talán fél Bulgáriát (arra
Shaw-nál sem találunk egyértelmű, azaz
meggyőző választ, miért ment szerb
zsoldosnak az otthonról oly jól
eleresztett fiú). Iglódi finoman
érzékelteti az újsü

tetű pénzembernek a jó neveltetésből és
a nyugat-európai kultúrából is eredő fö-
lényét, egyben azt a fanyarságot, amely-
lyel e pénz s e fölény értékét szemléli.
Tudja, és tudják róla, hogy egykori meg-
menekülésében és a Rainával bimbózó
szerelemben rajta is számon lehet kérni
egyet s mást. Számon is kérik, hogy a
darab elnyerje az olcsóságig tetszetős
kifej-letét: a svájci milliomos feleségül
veszi az előkelő, szépséges és nemes
lelkű bolgár leányt, akinek hőse sem
árválkodik a fényképkeretben:
hősségéből pár grádusnyit leadva a derék
és öntudatos szolgálólányhoz köti a
sorsát. Ezt a procedúrát Iglódi
szarkasztikusan visszafogott, öniróniával
nem takarékoskodó, a tanulságok
csöndes hangsúlyait mindig jókor kitevő
játéka vezényli. Talán nem puszta
belesejtés Kapás Dezső itt fölívelő ren-
dezésébe, hogy Bluntschli számára ke-
vésbé veszedelmes helyzet volt az első
felvonásbeli fej- és csokoládévesztett
menekülés; és esetleg az sem, hogy ez a
hűvösen független svájci két évtizeddel
később a szállodák és a lovak helyett a
hadiiparban és a fegyverkereskedelem-
ben lát majd üzleti fantáziát.
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Harsányi Kálmán, a Nemzeti Színház
Kamaraszínházában 1926-ban tartott,
Hevesi Sándor fordította és Horváth
Árpád rendezte bemutató kritikusa, aki
sosem tüntette ki rokonszenvével az ír-
angol írót, ezt vetette akkoriban papírra:
,,...csak komikus helyzetek és bohósko-
dások halmozódnak egymásra... Shaw a
vitézséget állítja pellengérre... Shaw gyá-
va ember, nem merte a vitézséget az an-
golokon keresztül kicsúfolni - mint mer-
te volna hős ír elődje, Swift, aki mindent
mert -, kiválasztott tehát két kicsiny bal-
káni népet, s azok bőrére csúfolódott.
Megrágalmazta a szerbet és a bolgárt,

G. B. Shaw: A hős és a csokoládékatona (József Attila Színház). Radó Denise (Raina) és Iglódi István (Bluntschli)



hogy ostobán vitézek és bután katonák...
A vitézséget pedig az európai kultúra
szabadságharcosain keresztül kicsúfolni -
még Shaw-tól is sok. Művészi mentsége
sincs, mert ugyanezt a nemes emberi tu-
lajdont egy képzeletbeli ország katonáin
keresztül is kicsúfolhatta volna."

Harsányi a továbbiakban már „egy
derék és igen jóravaló kis nemzet", a bol-
gár úri rendjéért emel szót - hogy velük
szemben, egyszerű shaw-i „fejtetőre állí-
tással" a cselédek persze finomak, esze-
sek, társalkodók. Ezen az úton már nem
követhetjük az egykori bírálót, a Balkán
említésével viszont mégiscsak kimondott
valamit, még azt is, hogy a térség vitézei
„velünk egyetemben" verték vissza,
Európát védve, Ázsia hadait. Vagyis
Harsányinak nem tetszik, amit ír úr ír, és

hősiesség dolgában együttesen követeli
vissza bolgárok, szerbek, magyarok kato-
nai becsületét.

Szerencsénkre Kapás Dezső egyáltalán
nem erősítette meg a közönség
valószínűleg önmaga elől is tagadott, bi-
zonytalan ismereteit arról, hogy a nyugat-
európai s főként a szigetországi számára,
ha tudatlan és rosszindulatú is rá-adásul,
a legutóbbi időkig Magyarország-nál
kezdődött a Balkán: a külső és belső
életnek az az elhanyagoltsága, riasztó ál-
lapota, amelyre valóban pejoráló célzá-
sok történnek a darabban. S be kell valla-
nunk: van is mire, nem kevésre célozni.
De Kapás számára - a korrekt és
kíméletlen Shaw szellemében - nem a
„kis magyar Balkán" volt a célpont. Az
legföljebb a külső kör. Nem a földrajzi

hely, a hozzátapadt nehéz történelmi sze-
rep és az előnytelen kulturális képzet a
döntő. Hanem a viselkedésmód. Az önis-
meret, az önkritika, a realitásérzék, a
tenni akarás és tenni tudás teljes hiánya.
A tetszelgés, amely folyton a persze nem
lebecsülendő vitézség tükrében illegeti
magát, elhitetvén, hogy hősleg minden
megoldható.

Dramaturgiailag nyilvánvaló, hogy
képzeletbeli országok ábrázolásával
Shaw (1894-ben) közelítőleg sem érhetett
volna el olyan hatást, mint azzal, hogy jó
messzire nézett a kontinensre. Egészen
odáig, ahol az analfabetizmusból alig
kikecmergett urak könyvtárral
hivalkodnak; s az analfabetizmust ne
csak a betűvetésre és az értelmesen le-
írottak józan fölfogni tudására vonatkoz-
tassuk. Egészen odáig, ahol a tintaitató
tapper a modern technikai csodák meg-
bámult hírnöke - talán még nagy utakra is
kerekednének egy még modernebb
tapperért. Egészen odáig, ahol a mellé-
beszélés, a szószátyárság és a hazudozás
úgy összekeverednek egymással, hogy
már nem is érdemes keresni, melyik
melyik.

Jó lenne visszapostázni George Bernard
Shaw-nak mindazt, amit (1989-ben) a mi
címünkre föladott. Ingerült sorok
kíséretében: miért nem a saját portáján
söpört! Valami mégis azt súgja: ha az író
nem is volt nagyvonalú ebben a „bal-
kánkodásban", tudta nagyon jól: ez a
jelképes Balkán Anglia, Irország s való-
színűleg minden ország térképén rajta
van. Mindenütt akad család, csoport, kö-
zösség, osztály, nép, amely épp csak ki-
jutva a szabad levegőre, mindjárt azzal
kezdi, hogy lehetőleg mások elől is elszív-
ja az oxigént. Shaw - mint ír - bizonyára
nem kis népet, kis népeket akart sérteni,
hanem törpe figurákat gúnyolón kritizál-
ni. Melléjük megkereste azokat, akik
iránt több-kevesebb bizalmat táplált, s -
megint csak bizonyítva kivételes drama-
turgiai érzékét - kulcspozícióba egy sváj-
cit állított. A függetlent, a szabad polgárt,
aki az, aki; ám a lét fintoraként nem egé-
szen az, ami.
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A hős és a csokoládékatona csak akkor él
meg a színpadon, ha van hős, és van cso-
koládékatona. Iglódi István személyében
Kapás Dezső őreá épített rendezése meg-
lelte az utóbbit: az uniformisba bújt pipo-
gyát, aki azonban, ledobva az álruhát,
okos, határozott racionalista és tisztessé-
ges férfi; hibákkal is, és a hibáiról való tu-
dással is.

Sajnos, teljesen fölbillen a szerepek

Vitai András (Szergej) és Fehér Anna (Luka)



egyensúlyrendszere attól, hogy hős - nincs.
Nyílt titok, hogy a Szergej Szaranov
alakjára és az alak „kifordítására" egyaránt
alkalmatos tehetségű Szakácsi Sándor,

játszotta volna Bluntschli ellenlábasát. m
közbejött, amit finoman „előnytelen
diszpozíciónak" szokás nevezni, és a
József Attila Színház vezetése (azaz el-
sősorban maga Iglódi István?) úgy döntött,
hogy - ebben az évadban már nem először
- szerepátosztással teszik lehetővé a
bemutatót.

Igy lépett be a darabba egy tiszt epi-
zódfigurájában Zsolnay András, és lépett
elő hirtelen tisztből őrnaggyá, epizodistá-
ból hőssé: a hőssé Vitai András. Derekas a
vállalás és az elszánás - de Vitai nem-csak
életkorban, színészi fölkészültség-ben is
évtizeddel Iglódi mögött jár. Játék-skálája
nem elég tágas, egyetlen szerep-körben,
típusban sem edzhette még hoszszasabban
magát. Ezért elvész, miként ébred rá a
dagadó keblű hős önmaga valóságos
értékére, miként zsugorodik - előnyére -
hősbábból hétköznapi emberré. A
csokoládékatona „fejtetőre áll"; a hős nem.

Ha Iglódi lélekben, játékmódban „sváj-
cias", Vitai daliássága ellenére sem „szlá-
vos". Megoldásai előre kiszámíthatók és
nem változatosak. Egy vonást viszont
kétségtelenül hozzátesz a rendezéshez, és
Kapás Dezső elképzelése ennek hasznát
látja. Szergej Szaranov által él a színen az
operettesség. Shaw-nak erről a színmű-
véről - inkább burkoltan, mint nyíltan -
többen állították már, hogy szerkesztésé-
ben, történetszövésében, a figurapárosok
és a figurakonfliktusok működésében egy
zene nélküli operettre hasonlít. Amit az a
bizonyos „könnyű kéz" ebben a darabban
megírt, azt Vitai András egy „könnyű
műfaj" által próbálja képviselni, s bár a
snájdig, bókoló - s mellesleg a cseléd
szoknyája alá nyúlkáló - katona-tiszt
megformálásával még nem hozza létre a
mű címe által jelzett és megkívánt
viszonylatot, nemegyszer akadnak kedves,
operettesen sodró, a humorral jól bánó
percei.
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Radó Denise Rainája a kislányosságtól a
házasságra készülődő asszonyiságig jár
végig jól követhető érzelmi utat. Ha kell,
durcás, ha kell, fifikás, ha kell, selymes-
kedik, ha kell, elkerekíti a szemét. E te-
kintetben kész - mert teljes alak - a rátarti,
szép ifjú hölgy. A ravaszdibb shaw-i
színjátszásból, a körüludvarolt lány értelmi
ébredezéséből viszont jóval kevesebbet
látunk, és meg sem pendül, aminek pedig a
darab megírása után száz évvel

(és ebben a szerepkiosztásban) meg kel-
lene: néhány év, s nem fog-e Bluntschli
óvatosan kopogtatni a nejénél - vehet-e
egy szemet a bonhonból?

Raina anyját és atyját Szabó Éva, illet-
ve Bánffy György játssza. Szabó Éva las-
san alig valamit tehet hozzá ahhoz a sze-
repsémához, amelybe a József Attila
Színház belekényszerítette. Ő az ereje
teljében levő, bőbeszédű, családján ural-
kodó mama, aki után még megfordulnak
a férfiak, és aki megfordul a férfiak után.
A színvonal nem kifogásolható - a meg-
lepetések hiánya és a beskatulyázás igen.

Bánffy György váratlanul harsány, tőle
teljességgel idegen eszközöket alkalmaz-
va esett neki a bolgár Napóleon szerepé-
nek. Hogy nekiesett, az rendben van, hi-
szen ez a meglehetősen primitív harcos
nem minden siker nélkül átzúg az életen,
az élet pedig teljes sikerrel átzúg az ő -
díszegyenruhát nyűtt háziköntösre cse-
rélő, pipázgató - alakján. A mozgás, a
megoldások a hangsúlyok nyersesége,
összerendezetlensége, a rögtönzés és a
tétovázás közt ragadó félmegoldások,
olykor a kabaréhumor erőltetése arra en-
ged következtetni, hogy a színésznek
vagy a szerep nincs ínyére, vagy intellek-
tuálisabb alkata levedlette a szerepet.

Iglódi mellett Fehér Anna az előadás
legjobbja. Ő, a cseléd - és párja, az inas,
akihez nem megy feleségül - az életét
megtervező ember a darabban. Nem nyer
véletlenül csatát, nem örököl szállodákat
és istállókat, nem verődik ide-oda, nem
fürdőzik a semmittevésben. Járásától a
hajviseletéig minden méltóságot áraszt.
Igazi shaw-i alak, aki némi erkölcsi en-
gedményekre is hajlandónak látszik, ép-
pen hogy kikezdhetetlenül tisztességes,
maga akarta, szabad életet élhessen. A
színésznő jól osztotta be határozott, vá-
ratlan, akaratos, a figyelmet mindig ma-
gára rántó fölbukkanásait és néma, fi-
gyelő suhanását, csöndjeit is. Szergejnek
nem hisszük el, hogy Rainát (és a vagyo-
nát) feledve Lukát veszi feleségül. Luká-
nak, a cselédnek elhisszük, hogy mert így
akarja (és mert szereti), feleségül kéreti
magát Szergejjel.

Újréti László Nikolája hajlékonysággal,
feltétlen szolgálattal kívánja elérni
ugyanazt a szabad, ám sokkal kisszerűbb
életet, amit a leány hajlíthatatlansággal és
öntörvényű munkájavégzéssel. Ezért sem
találkozik össze az útjuk férjként-fe-
leségként az álmodott saját kis holtocska
ajtajában. Újréti mindig látnivalóan,
megmutatottan munkálja ki a figurát, s ez
most jó, hisz Nikolának azzal telik az éle-
te, hogy vigyáz magára, hogy óvakodik a
hibáktól, hogy mindig ugrásra kész. A
színész remekül behozza Shaw (egyik)
slusszpoénját az örök lakájtípusról: hi-
bátlan eleganciával a nyugat-európai
nyelvek tudoraként áll elő, mert ha
Bluntschli úr szolgálata a jövő, akkor ez a
villámgyors átváltozás sem lehet akadály.
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A Shaw-rajongó Hevesi Sándor 1910-ben
londoni otthonában kereste föl az írót, és
nem győzött csodálkozni, mily
„megdöbbentően hasonlít ahhoz a bronz
képmáshoz, amely Rodin munkája, s az
íróasztala fölött van elhelyezve.

- Amikor először gyúrta ki a mell-
szobromat - beszélte Bernard Shaw -,
szakasztott olyan volt, mint egy XVIII.
századbeli dandy. Rákövetkező nap
megváltozott, de megint csak egy idegen
úr volt, akinek semmi köze sem volt hoz-
zám. Mondhatnám, hogy Rodin minden-
nap újra csinálta. Sohasem volt megelé-
gedve a munkájával. Egész történelmi
fejlődésen ment keresztül ez a szobor, de
azt hiszem, hogy lassanként beleköltöz-
tetett."

Elnézve az 1988/89-es évad változatos
Shaw-bemutatóit, állíthatjuk, hogy a
gyúrás és a költöztetés egyelőre folyik. S
ez így lesz még egy jó darabig.
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