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maga is léhűtő és dúsgazdag szeretne lenni, ha
nagy lesz?

Akinek a fenti kérdésekre van elfogadható,
1993-ban Magyarországon érvényes válasza,
az tűzze műsorra, rendezze meg, adja elő a War-
renné mesterségét. Akinek nincs, az ne.

Mármost a várszínházi előadás az első perctől
az utolsóig mélyen hallgat mindenről. Az évad
egyik legcsúnyább díszletére megy fel az elő-
függöny. Piszkosszín házfalak szegélyezik a
színpadot jobbról-balról, a két homlokzatot ot-
romba oromzatácsolmány köti össze a
magasban. A díszletfalak még fokozzák is a
maguk bájtalanságát, amikor később - apróbb
változtatásokkal - szobabelsőként szerepelnek.
Az utolsó felvonás látványa szegényes, színtelen
irodahelyiség, piros futószőnyeggel súlyosbítva.
Ez Vivie Warren karrierjének színtere. A lány
egyéb-ként csinos, finom, kellemes jelenség,
jóllehet eleinte magas szárú, lapos talpú, fűzős,
fekete cipővel tramplisítja a jelmeztervező.
(Hasonló zavart kelt Warrenné külleme:
ruhatárának skálája az ízléstelentől az
elegánson át a képtelenig - fekete napernyő! -
terjed.) Götz Anna megjelenését mindenesetre
hiábavaló igyekezet durvítani, mert a színésznő
lágysága eliminálhatatlan. Emancipálódott Vivie
Warrenjén átüt a naivabáj. Götz alkatától
meglehetősen távol áll e szárazon racionalista
leányzó, akit teljesen hidegen hagy művészet,
szépség, romantika és mindenféle egyéb hívság.
Nehezére esik belebújni e tökéletesen líraiatlan
hősnő bőrébe. Abból gondolhatjuk ezt, hogy
bizonytalankodó alakításának leghitelesebb
részlete az, amikor Vivie egy fél jelenet erejéig
testestül-lelkestül átengedi magát Franknek,
akit egyébként egy pillanatig sem vesz
komolyan. Nem is veheti, minthogy Őze Áron
Frankje kisfiúbb a kisfiúnál. Kedves, jó-pofa
csirkefogó, könnyen hevül, hamar felfortyan,
ami különben sajnálatos, mert ilyenkor
összegabalyodnak a hangok a szájában. Megle-
het, az artikulációs nehézségekkel küzdő ifjú szí-
nész a főiskola elvégzése óta túl sokat van szín-
padon, s emiatt nem jut ideje beszédtanulásra.

Warrenné szerepében egy néhai Vivie, Béres
Ilona lép fel, s eminensen technikázik. Jól adja a
közönségességet és a közönségességben a
mértékletességet, szépen merevíti ki a konven-
cionális anyapózt, nagyszerűen búgja el a szte-
reotip szülői szólamokat. Ámde nemigen diffe-
renciál őszinteség és őszintétlenség között.
Ennek következtében homályban marad az
asszony valódi lénye, érzésvilága, belső
tartalma. Hacsak nem fogadjuk el, hogy Shaw
hősnője pont ennyi, nem több, mint amit a felszín
mutat. Bár ezzel satnyul a mű jellemábrázoló
ereje.

Bács Ferenc rokonszenvesen feszengő
Praedjén és lzsóf Vilmos szürke átlagot képvise-
lő - bár azon gyenge részegszámmal rontó -
Gardner tiszteletesén kívül Kállai Ferenc lép fel,

aki hozza megszokott színeit és formáját. (A
magam részéről kifejezetten hiányolnám
ezerszer látott gesztusait, ha egyszer véletlenül
elmaradnának.) Amúgy Kállai szintén nem
járatlan a Warrenné mesterségében: negyvenöt
éwel ezelőtt Frank szerepét játszotta a Katona
József Színházban. Arról az 1948-as
bemutatóról egyébként nem kevesebb, mint
húsz többé-kevésbé szabályos színikritikát
közöltek a legkülönbözőbb lapok. 1994-re meg
talán eljutunk oda, hogy egész évben nem
jelenik meg össze-

Czakó Gábor mondja: „Ahol élni veszélyes, ott
unalmasabb a színház." Ezek szerint a budai
Várban és környékén nem ajánlatos
kimerészkedni sötétedés után. Aki ezt mégis
megteszi, nyakkendőt köt, megfésülködik és
átverekszi magát a veszélyes zónán, a
Várszínházban már biztonságban érezheti ma-
gát. Itt aztán békén hagyják, nézelődhet, szundi-
kálhat kedvére a sötétben. A színpadon emberek
ülnek, és beszélgetnek egy ismerős, mégis ért-
hetetlen nyelven. Egyszer véresen hoznak be
egy embert: megverték, de nem igaziból. Nem
igazi a vér az ingén. Semmi baj. Zajlik az
előadás.

Az író nem árul zsákbamacskát, elég hamar
világossá válik, hogy ez a Fehér ló nevű kiskocs-
ma maga Magyarország, törzsvendégei pedig a
magyar nép reprezentánsai. Az első felvonás-
ban, a szocializmus éveiben, mindenki levert,
kedélybeteg, de a konyha jó, és mindig tiszta terí-
tő kerül az asztalra. A tulaj, egy jóindulatú, de-
klasszálódott értelmiségi. A főfogyasztók: egy
csendes, pacalevésbe savanyodott munkáshá-
zaspár, egy újabb értelmiségi, aki azonkívül,
hogy deklasszálódott, alkoholista is, viszont na-
gyon bölcs, egy fél konyakért bármire válaszol (a
konyakok nagy részét érszűkületes lábfejének
locsolására fordítja). Ezenkívül, érzésem szerint,
mint örök tanácsadó és a „nagy igazságok" ki-
mondója rezonőri teendőket is ellát. A kallódó if-
júság képviseletében van itt két huszonéves fiú
és egy tini lány. A lány még romlatlan és tervei
vannak, a fiúk viszont már elveszett emberek. Az
egyik túl sötét, a másik túl megvilágosodtt: a ro-
cker és a művész. Az egyik sört vedel és köteke-
dik, a másik félmeztelenül ugrál az asztalon, és

sen húsz színibírálat nyomtatásban. Amiből
megállapíthatjuk, hogyha a Warrenné mestersé-
gét egyelőre nemis érintette meg az idők szele, a
színikritikát viszont szinte már el is fújta.

G. B. Shaw: Warrenné mestersége (Várszínház)
Fordította: Réz Ádám. Díszlet: Varga Mátyás. Jelmez:

Kemenes Fanny m. v. Zene: Orbán György m. v.

Rendezte: Magács László.
Szereplők: Béres Ilona, Götz Anna, Bács Ferenc,
Kállai Ferenc, Őze Áron, lzsóf Vilmos.

szobanövény-permetezővel tűnékeny alkotáso-
kat spriccel a kocsma fojtott levegőjébe. Az iz-
galmak kedvéért a rocker szereti a lányt, a lány a
művészt, a művész pedig - nem szeret senkit
(hiszen, ahogy találóan definiálja magát, „sem-
minista"). Hányódik még a térben egy
Hölderlin-kutató, egy vécésnéni, egy
rosszindulatú hírharang, maga Hölderlin, az új
magyar drámák táncoskomikusa: az obligát
rendőrjárőr, ezenkívül egy boldog útlevél-
tulajdonos, akit a huligánok megvernek,
elveszik az útlevelét, bemószerol-nak és
börtönbe juttatnak. És végül a kulcsfigura: a
„hatalmas elvtárs," aki a második felvonás-ban
nagyvállalkozóként tűnik fel, a Fehér lóból
diszkót, a rockerből üzletvezetőt, a Hölderlin-ku-
tatóból menedzsert, a kislányból dizőzt csinál, a
törzsvendégeket a büdös pacallal kiszekálja,
majd gazságainak betetőzéseként pár szájtáti
külföldi szórakoztatására fiát, a „semmista" mű-
vészt megfeszítteti a söntéspultnál.

A rendezés (Kozák András munkája) a darab
szimpla szimbolikáját diákszínjátszós és
szürrealista effektekkel fejeli meg. A
rosszindulatú hír-harang minden egyes
belépését magnóról bejátszott károgás előzi
meg, a hatalmas elvtárs „antréját" vastaps, a bal
oldalról érkező színészek megjelenését WC-
lehúzás. A - némi jóindulattal - szürreális
effektnek nevezett megoldást a rendező a
dákok, morvák, illírek stb. sűrű feltűnésekor
alkalmazza. Ilyenkor elsötétül a szín-pad, egy
fejgép fénykörében megjelenik két fehér ruhás,
falfehér arcú alak, akik a vakujukat sütögető
riporterek gyűrűjében arról harsognak, hogy a
legújabb tudományos álláspont szerint ezen a
helyen mindig is dákok (morvák, illírek
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stb.) éltek. Ez a találónak érzett, expanzionista-
ellenes évődés odáig fajul, hogy a fehér öltönyös
férfi felemel egy térképet, melyen a három felé
szabdalt mai Magyarország látható.

Duna-party kocsmológia, ez az alcíme a da-
rabnak, és amit hallunk, azok valóban hamisítat-
lan, bár kicsit felcsinosított kocsmafilozófiák. Ül-
dögélnek népünk sokat próbált, meghasonlott
fiai, esznek, isznak és elemeznek. Filoszcirkal-
masságú, nehezen követhető és nem egyénített
fantomnyelven szónokolnak.

A naturalista életképekben jelképek és ab-
szurd elemek bukkannak fel egy olyan stilizált
nyelven, melynek mesterségessége itta mester-
kéltséggel egyenlő. Ezt az eldöntetlenséget ne-
vezhetnénk - ismét némi jóindulattal - tipikus
posztmodernnek vagy korfestő eklektikának, de
ez nem változtat a lényegen, hogy a dráma nem
tudott érvényes színpadi keretek között megszó-
lalni. Ha feltétlen műfajmeghatározásra töreked-
nénk, talán a tézisdrámához hasonlíthatnánk a
leginkább, ha nem lenne olyan megfoghatatlan
maga a kifejtendő és bizonyítandó tézis. De a
drámai stílusjegyek egy részét is joggal kérhet-
nénk számon, a fordulatokat, az alapkonfliktust
(ami helyett pár apró konfliktus vagy inkább bal-
hé van), a drámai építkezés teljes hiányát. (Sok
hasonlóságot mutat egy antik „kocsmológiával,"
Platón filozófiai traktátusaival, amit eddig, bár
szintén dialógusokban íródott, tudomásom sze-
rint senkinek nem jutott eszébe színpadra állí-
tani.)

Helyzetek és főleg jó helyzetek egyáltalán
nin-csenek, jó mondatokat mindazonáltal
hallani. Ilyen, amikor az egyik szereplő
fájdalmasan fel-kiált: „Csak okos ne légy, mert
széthasad a fejem!" De az okoskodás
rendületlenül folyik tovább, és az is okoskodik,
aki az imént ezt a reménytkeltően cinikus
megjegyzést tette.

A darab csak állít, sosem igazol, csak kinyilat-
koztat, de következtetéseit nem modellezi saját
magán, nem segít megérteni az örök magyar ka-
nosszát, csak véleménye van róla. Évezredes
sérelmek és félelmek kerülnek terítékre, az elő-
adás valódi fájdalma mégsem terjed túl (átélhe-
tően) az utcai kesergések szintjén, hogy -
mondjuk - eltűnnek a jó kis szutykos önkiszol-
gáló éttermek, és helyükön gomba módra nőnek
az amerikai típusú PVC-paloták. Legpontosab-
ban talán úgy határozhatnánk meg: közérzet-
dráma. Egy közérzet kapkodó artikulálása, nyil-
vános gesztus, amit nem sikerült a színpad kike-
rülhetetlen törvényszerűségeinek megfeleltetni.

A zavar a tragikus végkifejletnek szánt jele-
netnél tetőzik. Meggyilkolják a furcsa, de jóravaló
ifjút, a jövőt, a lehetőséget. De nem akárhogy
gyilkolják meg: keresztre feszítik. Ez továbbgon-
dolásra kényszerít, hiszen ez a mozzanat, me-
lyen lényegében egész európai kultúránk alap-
szik, színpadon hihetetlenül erős jellé sűrűsödik,
a jelentések, üzenetek sokaságát vonva maga

Fazekas Andrea (Diána) és ifj. Jászai László
(Julián)

után. De az önfeláldozás, a valaki helyetti meg-
halás, a megtisztítás, a megváltás szimbóluma
ebben a drámai kontextusban értelmetlen és
ha-mis, mert előzmények nélküli. Egyszerűen
egy ravaszul patetikus fogás, mely a publikumra
egy-szerre akar megrázó és felrázó hatást tenni.
Ez a műkedvelő taktikázás természetesen nem
vezethet semmiféle (pozitív) eredményre.

A színészekről illene még pár szót ejtenem, de
nem történt velük - mert nem is történhetett -

semmi figyelemre méltó. Pedig dicséretes oda-
adással próbálták hitelesíteni a hitelesíthetetlen
helyzeteket. Minél kevesebb mondata és szín-
padon eltöltött (perce volt valakinek, annál több
esélye lehetett a kibontakozásra. Így Tóth Éva a
lerobbant tanárfeleség két rövid idegrohamából
szemléletes kabinetalakítást formált.

A színházban játszani szokás, de itt csak il-
lusztrációkat láttunk. És az áldozat szerepének
öntetszelgő túlhangsúlyozását, a rezignált min-
dentudás gőgjét, a szüzsé kiszámíthatóságát
nem volt képes ellensúlyozni a nagy néha felbuk-
kanó játékosság.
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Fülöp Zsigmond (Totyozsi) és Császár Angéla
(Nicolettiné) (Fábián József felvételei)

Furcsa, de mindezek ellenére nem volt igazán
kínos az előadás. Nem kínosabb, mint egy
rosszul sikerült szombat este, mikor ülsz kukán
egy lebujban sörrel a kezedben, a haverok
megbeszélik a kocsiárakat, aztán szapulni
kezdik a rendszert, az időjárást, a felszolgálást
meg az életet. Így hallgattunk ezen az estén ott,
a sötét-ben. Ők ittak, mi meg fizettünk.

Kezdés előtt berzenkedve néztem végig a né-
zőtéren: egy héttel a bemutató után negyedház!

Induljunk ki abból, hogy egy színielőadás-
ban semmi nem véletlen, vagyis nem ok nélkül
való (eltekintve az olyan, előre nem látható
természeti csapásoktól, minta csütörtököt
mondó forgó vagy a leszakadó függöny, amely
katasztrófáknak oka ugyan van, de aligha
tervezettek). Ha tehát Csehov Ványa bácsijának
Asztrov doktora jól öltözött, elegáns külsejű,
kedélyesen mulatozó s borongós gondolatoktól
csak röpke percekre megzavart, alap-vetően
kiegyensúlyozott falusi körorvosként jelenik
meg, akkor ott nem lehet (de legalábbis

Hát ezt érdemli egy kortárs magyar dráma? A
színházból kifele jövet már megértőbb voltam.
Ezt. Sajnos.

Czakó Gábor: Fehér ló (Várszínház)
Díszlet: Bakó József. Jelmez: Tordai Hajnal m. v.
Rendezte: Kozák András.
Szereplők: Szokolay Ottó, ifj. Jászai László, Tóth Éva,
Végh Péter, Fülöp Zsigmond, Drahota Andrea, Csá-
szár Angéla, Szersén Gyula, Fazekas Andrea, Tóth
Gáspár András, Izsóf Vilmos, Csernus Mariann, Gyu-
riska Jánosa. n., Varga Szabolcs a. n., Csurka László,
Lázár Csaba a. n., Tolnai Miklós, Tóth Edit, Elek
Ferenc a. n.

nem ildomos) nem feltételezni holmi rendezői
szándékosságot, aminthogy Szonya kamaszlá-
nyos hevülete, fehér és rózsaszín ruhái, élet-
igenlő lendülete vagy Szerebrjakov nyugalma-
zott professzor viszonylag fiatalos megjelenése
is markáns értelmezést sejtet. Ha ehhez hozzá-
vesszük Jelena Andrejevna telt lomhaságát és
Ványa bácsi joviális külsejét meghazudtoló vér-
tolulásos dühkitöréseit, azt kell hinnünk, hogy a
Gali László rendezte egri Ványa bácsi-előadás
legfőbb rendezőelve az identitástudat zavara.
Vagyis hogy mindenki abban a szerepben szen-

ved tetszelegve - ez itt most csakis a szerepek-
re értendő -, amelyet magáénak vél, de amely
valójában nem az övé. Unalmukban inkább el-
képzelik, semmint élik, hogy hogyan kínlódná-
nak, ha azok volnának, akik nem, de akik lenni
szeretnének: izgalmas, rejtelmes szépasszony,
meg nem értett nagy tudós, önsorsrontással lá-
zadó értelmiségi és így tovább, miközben az
unalmon, az eseménytelenségen kívül alig lát-
szik más bajuk a világgal. Tán egyedül Ványa bá-
csi kínlódik őszintén, amiért megszokott életrit-
musából kizökkentették, ám az ő dühkitörései,
szónoklatai önreflexiók hiányában különösebb
zavar nélkül simulnak bele a művi rossz hangu-
latba, amelyet igazán nem kavarnak fel nagy ér-
zelmek, nagy szenvedélyek, nagy felismerések,
mert ezek legfeljebb vágyként élnek a szereplők-
ben. Ha hinni lehet annak, ami a színpadon
látható, úgy valójában nem is olyan rossz az
életük, mint gondolják, ezért hát indokolt a
záróképben Szonya ismételten visszatérő,
csillogó szemű lelkesültsége, amellyel a jól
ismert megható, életben tartó sorokat mondja
Ványa bácsinak. A hangsúly azonban a
feltételes módon van: ha hinni lehet mindannak,
ami a színpadon látható. Mert a vázolt
koncepció már-már tetszetős, ám nincs meg a
legfontosabb, ami hitelesíthetné, igazolhatná a
fentieket (hogy tudniillik azok nem pusztán a
recenzens jóindulatú fantazmagóriái); hiányzik a
színészi őszinteség.

Egy percig nem kételkedem a szereplők em-
beri őszinteségében, odaadásában. Nem hi-
szem, hogy a Szonyát játszó Csonka Anikó át-
szellemültsége hamis; hogy ne akarna nagyon
jó, nagyon meggyőző lenni a szerepben; vagy
hogy az Áts Gyula megformálta Ványa bácsi el-
keseredett dühkitörései ne emésztenének föl
hatalmas energiákat. Ám hogy az előadásba
fektetett munka iránti tiszteleten kívül mást is
érezzen az ember a színpadon látottak hatására,
ahhoz másfajta őszinteségre, színészi őszinte-
ségre van szükség. Olyasfélére, amely nem a
személyes erőfeszítést, hanem a színpadi hely-
zeteket, személyiségeket, viszonyokat hitelesíti.
Olyasfélére, amellyel a Litván Ifjúsági Színház
Eimuntas Nekrosius rendezte Ványa bácsijának
színészei jellemeznek stilizáltan, elrajzoltan,
mégis lélektanilag hihetetlenül pontosan, plasz-
tikusan embert és közeget, nem hagyva kétsé-
get afelől, hogy miről szól avagy szól-e egyálta-
lán valamiről az előadás. Nem elsősorban arra a
markáns rendezői megoldásra gondolok, amellyel
a darab harmadik felvonásában a Szerebrjakov
hívó szavára összesereglett család, kiegészülve
a táncoslábú cselédséggel, a professzorral mit
sem törődve énekli rendületlenül a Nabucco
Szabadságkórusát, hanem az olyanféle sűrű,
jelentésgazdag pillanatokra, amilyeneket példá-
ul a Szerebrjakovot játszó Vladas Bagdonas ké-
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