
A prágai Svandovo Divadlo Az inishmore-i hadnagya ugyan élvez-
hetô produkció volt, csak éppen meglehetôsen érdektelen. Martin
MacDonagh darabját becsülettel eljátszották, az pedig megteszi a
maga hatását. Teljesen rendjén is van, ha egy színház ilyesmivel
mulattatja a maga közönségét, Prága Smichov kerületének szín-
házkedvelô lakói sohase kapjanak rosszabbat. Csak éppen semmi
olyan többletet nem nyújt a produkció, ami egy fesztiválon való
bemutatását indokolná. A moszkvai Kazancev Központ  Vörös fonál
címû produkciója viszont jelentôs vállalkozás, a Gyurma egy évvel
korábbi hatalmas sikere nyomán lényegesen nagyobb is volt iránta
az érdeklôdés, mint a többiek iránt, csak éppen az adott körül-
mények között élvezhetetlen, sôt befogadhatatlan volt. A sound-
drámának nevezett sajátos forma bizonyára eleve nehezen viseli el
a tolmácsolást. A hangokkal, a nyelvvel való játék nemigen bírja
el a hangzás és az értelem kettéválását. De azt már végképp nem
tûri, hogy az értelem a játék nagy részében teljesen eltûnjön. Már-
pedig az elôadás csatazaja jórészt elnyelte a fülbe súgó szinkron-
tolmács hangját. Én általában jobban szeretem a rádiós fordítást,
mint a feliratozást. Nem kell a fejemet kapkodni, hogy követhes-
sem a szöveget, nem kell minduntalan kikapcsolódnom a látvány-
ból, hogy tudjam, hol is tart a darab. Ezúttal azonban valószínû-
leg csakis ez a megoldás jöhetett volna szóba. Az persze talán még
a kiszámítható finanszírozásnál is merészebb álom, hogy a tolmá-

csolás módját az elôadás jellegéhez szabják. A szervezôk bizonyára
nagyon örültek a vadonatúj tolmácsfelszerelésnek is.

A lengyel produkció, a kaliszi Bogusïawski Színház Ahogy tet-
szik-elôadása az esztelen modernkedés közhelyei jegyében esett
neki Shakespeare darabjának. Robert Czechowski rendezô szerint
Rosalinda és Célia között leszbikus viszony van, miközben viszont
Orlando a fiúnak gondolt Rosalindának udvarol, Céliát simogat-
ja. Mindehhez az imádott Rosalinda leginkább egy nagyobbacska
hordóra emlékeztet még lány formájában is, fiúként pedig vég-
képp. Hogy ez miért történik így, soha meg nem tudjuk. Hasonló
a helyzet a rokonszenvesen dilettánsnak tetszô pozsonyi produk-
cióval. Ôk Play Gorky címmel megtoldva Gorkij Nyaralókját tették
át a mai korba, ám hogy mit akarnak mondani errôl a mi mostani
világunkról, az nem derül ki.

Hasonló kérdések merülnek fel az egész fesztivállal, sôt a Comet
elnevezésû együttmûködéssel kapcsolatban is. A Budapestre érkezett
elôadásoknak ugyanis nem csak a színvonalával van baj. Súlyo-
sabb gondnak érzem, hogy nem fedezhetô fel bennük valamiféle
rendszer, valamilyen színházi gondolat, valamilyen közös irány,
törekvés. A fesztivál nem mondott semmit arról, hogy mire is szö-
vetkeztek a Comet tagjai. Hacsak nem a bizonyos támogatások
megszerzéséhez szükséges jogcímre. Ha az elcsúszott finanszíro-
zást nézem, akkor ez a célkitûzés sem járt maradéktalan sikerrel.
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izonyára nem a kerek számokhoz való vonzódás az oka, de az 
épp tízéves Stúdió „K” egy épp százéves színdarabhoz kapott

kedvet. George Bernard Shaw Barbara ôrnagy címû munkáját vette
kézbe Szeredás András és Fodor Tamás. Feltehetôleg avval a céllal,
hogy egyrészt mának szóló, másrészt testre szabott változatot készít-
senek belôle a Stúdió „K” társulata számára. 

Lehetséges, hogy a Barbara ôrnagy kétségeket szült, merthogy
annak idején bôségesen magyarázta a szerzô. (1906-ban utóla-
gos elôszót írt hozzá, közel feleakkora terjedelmût, mint maga a
darab.) A mi színházi köreinkben az elmúlt száz év során nem
keltett nagy izgalmat a mû, hiszen mindössze kétszer vitték kö-
zönség elé. Két különbözô érában fordult meg a színpadon, s el-
képzelhetô, hogy egyik korszak sem érezte teljesen magáénak.
Meg az is lehet, hogy mindkét produkció azt hüvelyezte ki magá-
nak a kissé tán nehezen áttekinthetô, „elô-brechtes” színdarab-
ból, ami az érdekében állt. Vagy, hogy szebben fogalmazzunk:
amire fogékonynak bizonyultak a korabeli színházcsinálók és a
közönség. Az 1937-es magyarországi ôsbemutatóról beszámoló
Bethlen Margit grófnô így vélekedett a vígjátékról: igen mulatsá-
gos propagandaírás a szegénység ellen. Legközelebb csak 1960-
ban volt látható a Barbara ôrnagy, akkor a Nemzeti Katona József

Színházában (Básti Lajossal, Mészáros Ágival, Kálmán Györggyel,
Makay Margittal). Nyilván ki lehetett hallani belôle a létezô ka-
pitalizmus kritikáját – nem pusztán a háborús iparág elítélését,
de eleve a tôkefelhalmozásét –, valamint a szegényekkel való szo-
lidaritást.

S vajon mit mond ma Shaw darabja? 
Talán azt, hogy mostanában nem annyira kategorikusak a dol-

gok. Elmosódtak a morális és a szemantikai határok. Nem isme-
rünk bombagyárosokat (a Clodo nevû bûnözôn kívül, akit Né-
metországban kedvezményesen szabadon bocsátottak épp), csak
nagyvállalkozókat – Fodor Tamás Undershaftja is így nevezi ma-
gát az elôadásban –, és nem látszanak azok az erkölcsi magasla-
tok, ahonnan például egy ifjú klasszika-filológus (lét)biztonsá-
gosan megvetheti a fegyverbárót, s ahonnan a nagy lábon élô
família lenézheti az apa vagyonszerzô tevékenységét.

A Stúdió „K” meghitt, családias, pókhálós pincéjében termé-
szetesen nem elevenedik meg elôttünk a jómódú angol társaság
kényelmes élete és elegáns otthona. Már amikor belépünk a szín-
háztermecskébe, akkor is földön fekvô hajléktalanok között visz
az utunk, legfeljebb észre sem vesszük ôket. (Alkalmasint errôl
szól maga az elôadás is, hogy mennyi mindent észre sem veszünk
már.) Szabó Domokos és Tamási Zoltán kartonpapír alól elôká-
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szálódva, nyekergôt tekerve, éneklô/fütyülô koldusként kezdi el a játékot. Köztük és kö-
zöttünk, a kétoldali nézôtérrel szegélyezett színpadon várja az Undershaft család, hogy
megismerjük ôket. Ott ül majd jelzésszerû otthonában (néhány csinosabb lámpaernyô
alatt) Horváth Zsuzsa Lady Britomartja, aki csak annyiban fôúri hölgy, hogy szolid,
nagymamacsipkés ruhát visel, de egyébként pont az a lendületes, szeles, enyhén pikírt,
lezserül intonáló asszony, aki Horváth Zsuzsától kitelik. Vele szemben ül a két lánya –
az elôadásban fontos szerepet játszanak a szembesülések, amelyek koreografált szembe-
ülésekben konkretizálódnak –, Kakasy Dóra öltözködni és énekelni láthatóan szeretô,
életvidám, jópofa Sarah-ja és Homonnai Katalin kevés beszédû, figyelô tekintetû Barba-
rája. Mindkét ifjú hölgynek vôlegénye van, ám a Sarah-hoz tartozó fiatalembert távol
tartják bokros teendôi a Mátyás utcától, így ô csak telefonon értesül a darab eseményei-
rôl, amikor Sarah felhívja ôt, és beszámol neki. (Valójában persze az történik, hogy

Szeredás András és Fodor Tamás verziója a Stúdió „K”-hoz igazítja a darabot, s a ren-
dezô valószínûleg nem kívánt még egy fiúszerepet kiosztani.) A temperamentumos,
szôke Kakasy Dóra amolyan prózai szubrett funkciót látszik betölteni igen elevenen, azt
a hatást ellenpontozva, amelyet Homonnai Katalin kelt a címszerepben. Homonnai
nagyjából mostanra ért el a bájos, ifjú naivától a mélázva is sugárzó, titokzatos nô sze-
repköréig. Valami különös, intellektuálisnak ható vonzerôvel bírhat, s ez nem téveszt-
hetô össze avval az asszonyi csáberôvel, amelynek ábrázolására a Stúdió „K” társulatá-
ban a borzongató altú Nyakó Júlia a leginkább hivatott. (Igaz, Nyakó karakterszerepek-
ben is markáns, ami Homonnairól egyelôre talán kevésbé mondható el.) Két fiatalember
lesi még a színen Horváth Zsuzsa határozott anyafigurájának megnyilvánulásait: Téglás

Barbara a Stúdió „K” verziójában a ma-
gyarul bizarr nevû Üdvhadsereg helyett a
romantikusabban hangzó Szív Gárdában
tevékenykedik, ott pátyolgatja a szegénye-
ket. (Hanem a szervezet jelvénye úgy fest,
mintha a szív eleve fogoly volna. A szívre
rajzolt keresztet éppenséggel rácsnak is
nézhetjük.) Kézenfekvô módon a Fodor
Tamás rendezte Barbara épp színházi elô-
adásra készül a pártfogoltjaival. Fellépé-

Márton szangvinikus Stephanja (akinek
van egy-két telitalálatos hangsúlya a tar-
tózkodása kifejezésére, majd az elôadás
menetében elfogy alóla a szerep) és Géczi
Zoltán készséges, megnyerô Adolphusa,
Barbara társa és partnere. Ôk fognak avval
szembesülni, hogy kellemes életüket, szó-
rakozásukat, idôtöltésüket és/vagy mun-
kálkodásukat, jótékonykodásukat volta-
képp a tôlük külön élô, általuk nem ismert,
ám elvbôl utált fegyvergyáros atya finan-
szírozza.
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Tamási Zoltán (Peter Shirley), Szabó Domokos (Gógyis Price), Nyakó Júlia (Jenny Walker), Nádasi László (Bill Walker) 
és Fodor Tamás (Undershaft)



sük nyomán az adományok jóvoltából ta-
lán fenntartható marad a menhely, ahol a
derék gárdisták meleg levest, lelki vigaszt
és a mennyország ígéretét kínálják a rá-
szorulóknak. Egészen pontosan Nyakó
Júlia pályaelhagyó utcanôjének és a nyitó
képben látott két csavargónak. (A Stúdió
„K” Shaw-hoz képest kisebb befogadóké-
pességû menhelyet mûködtet a darabban,
ennek fejében viszont jobb szereplehetô-
ségeket nyújt a kevesebb résztvevônek.)
Tamási Zoltán Peter Shirleyje és Szabó
Domokos Gógyis Price-a halványan tragi-
kus–komikus jellegû párost alkot. Tamási
Zoltán színészi habitusától és szálkás hu-
morától alighanem a pátosz áll legtávo-
labb. Színpadi létét olyanfajta sebezhetô-
ség és mesterkéletlenség jellemzi, hogy az
akár amatôrségnek is elmehetne. Ha egy
ilyen típusú színész halkan, egyszerûen,
szûk regiszterben megszólaltatja egy elbo-
csátott vágóhídi munkás panaszait, az
sokkal hatásosabb, mint egy zengô drámai
nagyária. Szabó Domokos ugyancsak élve-
zetesen és élvezettel ereszkedik alá, hogy
megmutassa egy kispályás szélhámos és
nagyszájú vagány óvatos duhajkodását. Ô
most azon a terepen mozog nagy bizton-
sággal és meggyôzô eredménnyel, amelyet
a Stúdió „K”-ban leginkább Hannus Zol-
tán szokott uralni, de neki is jut feladatul
egy dúvad figura. (Kapja hozzá Bill jó kis
„evangéliumát” a két latorról és Jézusról.)

Mondani sem kell talán, hogy a Szív
Gárda otthonának megmentôje épp a gyû-
lölt iparmágnás, vagyis Fodor Tamás Un-
dershaftja lesz. Szögezzük le rögtön, hogy
szereposztási tévedés áldozatai vagyunk.
Nyilván az lenne a dolgunk nézôként, hogy
ne szimpatizáljunk Undershafttal, de egy
Fodor Tamás játszotta hôssel ez eleve ne-
héz. Az sem sokat segít, ha szereplôtársai
elmondják ôt mindenféle gátlástalan, ci-
nikus gazembernek. Fodor Tamás arcából
ugyanis nem vonhatjuk ki az okos figye-
lem vonásait, az ironikus mosolyt és a sze-
mek huncut csillogását. Ráadásul maga is
utal arra, hogy ô Fodor Tamás is, nemcsak
Undershaft, hiszen szerepének egyetlen
pontján kel ki magából, amikor a politi-
kusokat, az országgyûlési képviselôket szi-
dalmazza. Márpedig ha ezt Fodor Tamás
teszi, aki rendelkezik személyes tapaszta-
latokkal (sôt gyakorlattal), annak megvan
a maga bukéja. Undershaftjának ôszinte
elítélése azért is túlzott elvárás, mert az
elôadás bemutatja nekünk, amivel Shaw-
nál a gyáros érvel: hogy tudniillik adomá-
nyokkal senkit nem lehet talpra állítani.
Ô farag embert Hannus Zoltán agresszív
és elzüllött Bill Walkerébôl, miután állást,
fizetést és szolgálati lakást ad neki. Hogy
épp egy hadiipari telepen – azon kellene
fennakadnunk. 

Visszatérve még a gondos, aprólékos és szórakoztató menhelyjelenetre, amelyrôl a rá-
érôsebb nézônek eszébe juthat Gorkij Éjjeli menedékhelye – amely három évvel elôbb szü-
letett, gyors világsikert aratott, s ha engem kérdeznek, arra tippelek, hogy Shaw ismerte
–, abból megértjük a jótékonyság hierarchikus viszonyait is, az istápoltak tökéletes ki-
szolgáltatottságát az istápolóknak. A fegyvergyári termékbemutató utóbb következô
szcénája viszont egyszerre hat elnagyoltnak és mesterkéltnek. (A demonstrációs babá-
nak pedig mintha csak a plakátra kerülés lenne az egyetlen indoka és funkciója.)

Az utódot és örököst keresô családfenntartó a darabban arra törekszik, hogy tevé-
kenysége létjogosultságáról, hasznosságáról, sôt már-már karitatív jellegérôl meggyôzze
elvhû, isten- és békepárti lányát, Barbarát. (Véleményem szerint egyébként Fodor Un-
dershaftja mindhárom Stúdió „K”-beli gyerekével elégedett lehet, de megértem, ha
Homonnai Katalin csendes, zárkózott, tûnôdô Barbarája a szíve csücske.) Bár az némi-

képp zavarba ejtô, hogy az elôadás kissé összekuszálódó vége felé kiderül: Homonnai
Barbarája bigott, s voltaképp a vôlegényét is csak valami különös szeszélybôl tartja maga
mellett. Mint ahogy az is váratlan, hogy jegyese, a görögtanár pálfordulását – Géczi Zol-
tán mértékletes alakításában – afféle forradalmi hevület vezérli. Övé lesz Undershaftnak
nemcsak a lánya, hanem a fele (hadi) birodalma is. Betársul leendô apósához a cégbe, de
talán csak azért, hogy a nincsteleneket majd felfegyverezhesse. Shaw-nál Barbara a kez-
deti dacos ellenkezés után végül is a fiúval tart, mivel a gyártelep megmentendô lelkek
tömegét garantálja számára. Abban azonban feltehetôen mindkét verzió egyetért: ha a
lány oda beteszi a lábát, jaj az üzemnek, a termelésnek, az extraprofitnak, de még a lel-
keknek is.

A Barbara ôrnagy barátságos, nem túl unalmas, nem túl érdekes este a Stúdió „K” pin-
céjében. Szerény, kiegyensúlyozott adok-kapok: se több, se kevesebb nem lesz tôle az
ember. 

BARBARA ÔRNAGY, SZATÍRJÁTÉK G. B. SHAW NYOMÁN 
(Stúdió „K”)

ÍRTA: Szeredás András és Fodor Tamás. DÍSZLET: Szegô György. JELMEZ: Németh Ilona. REN-
DEZÔ: Fodor Tamás. 
SZEREPLÔK: Fodor Tamás, Horváth Zsuzsa, Homonnai Katalin, Téglás Márton, Kakasy Dóra,
Géczi Zoltán. Nádasi László, Hannus Zoltán, Nyakó Júlia, Szabó Domokos, Tamási Zoltán.
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Géczi Zoltán („Dolly” Cusins) és Homonnai Katalin (Barbara) 
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