
nem is a rendezői elképzelésben volt a
hiba - talán a kiváló színésznő számára
maradt idegen Bernarda alakja? Elkép-
zelhető, hogy ez is okozója a kudarcnak.
De mégis inkább úgy tűnik: Pásztor Erzsi
nem kapott alapot, fogódzót ahhoz:
milyennek játssza Bernardát; s látnivaló,
hogy képtelen elhelyezni az általa játszott
figurát az alakok rendszerében.

Pásztor Erzsi nincs „Bernarda-korban".
Nálánál jó néhány évvel, de inkább
évtizedekkel idősebb színésznők szokták -
sokszor jutalomjátékul - kapni ezt a sze-
repet; s egy teljes emberi és művészi élet
tapasztalatainak birtokában formálhatják
meg. A pécsi Bernarda fiatal. Nem lenne
ez baj önmagában - ha legalább ezt (és kö-
vetkezményeit) vállalná a rendezés. Igaz, a
szerzői eligazítás szerint Bernarda hat-
vanéves, de elhangzik róla az is : még
vágyna az ölelésre. Motiválhatná Bernarda
rideg, szokásokhoz igazodó döntését a
nyolcéves gyászról, s egész viselkedését is
lányaival szemben, ha nem matrónaként
uralkodna háza fölött - de asszonyként. Ezt
a lehetőséget a pécsi előadás egyáltalán
nem használja ki - noha a színésznő
szerephez öregítésére szerencsére különö-
sebb maszkírozással nem is törekszik.
Bernarda kortalan így: hatvanévesnek
fogadjuk el, mert Lorca annyinak mondja -
és negyvenévesnek, mert annyinak lát-
szik. Marad megint a kérdés: kicsoda
Bernarda?

Pásztor Erzsi szerepformálása a jelzett
okokból sikerületlen - de látható, érezhető
rosszkedve ellenére (ami aligha csak
egyetlen előadás jellemzője volt)
becsülettel és korrektül eljátssza, ami ebből
a Bernardából eljátszható. S nagyjából ez
vonatkozik a többi színésznőre is. Senkinél
nem érezni a legcsekélyebb örömöt sem:
mintha a szereppel való találkozás nem
lenne több kötelességnél, munkahelyi
feladatnál. A máskor oly kiváló Labancz
Borbála - Ponciaként - kedélyeskedéssel
igyekszik életet vinni a szolgáló alakjába
(kár érte, mert szerep és színésznő ebben az
egy esetben állnak közel egymáshoz).
Sólyom Kati a túl harsány és a túl halk
között nem talál mértéket; Petényi Ilona és
Vári Éva méltósággal viselik a darab két
legrosszabb szerepét: Magdalenára és
Ameliára, mint az a Bernarda-
előadásokban szokásos, kevéske figyelem
fordítódik. Martirio, a púpos lány viszont a
leghálásabb színészi feladat a drámában.
Miklósy Judit nem a figura torzságát,
fölbomlott lelkivilágát mutatja meg, inkább
riadtságát, szerencsétlen
kiszolgáltatottságát.

Ízlése, tehetsége visszatartja attól, hogy
túljátssza ezt a szerepet, amelyben pedig a
legkönnyebb olcsó megoldásokba tévedni.
Épp így ízléséért dicsérhetjük Takács
Margitot is, aki Bernarda anyját alakítja.
Antal Anetta szolgálója fáradt és
rosszkedvű - ez szerencsére jellemzi is a
figurát.

Markovits Bori Adelájában egymagában
több az indulat, energia, mint az összes
többiekben együttvéve. Csakhogy: ez a
tűz, ez az indulat eredménytelenül
fecsérlődik el a karakter nélküli Bernar-
dával szemben. S ami nagyobb baj :
Markovits Bori állandó mozgással, har-
sány gesztusokkal kénytelen élni lélek-
ábrázolás és figurateremtés helyett --mert
e szerep eljátszásához szükséges színészi
érettséggel még nem rendelkezik.
Semmiképpen nem lehet mentség, hogy
Adela félig-meddig még gyerek, aki
szertelen. Ha az alakból c s a k e jelenik
meg - Adela elveszti súlyát, kulcs-
pozícióját.

A színészi játék sikerületlensége vagy
szürkesége elsősorban az egész előadás
kudarcából ered. Semmiképpen se gon-
doljuk azonban, hogy a produkció heve-
nyészett vagy amatőr színvonalú volna!
Vata Emil a hagyományoshoz igazodó
díszletet tervezett, érezhetően küszködve,
hogyan szorítsa be a sokszereplős darabot
a kis színpadtérbe? Ezért azután például a
ki-be járások következetlenek, a háttérben
álló hatalmas gyertyatartó mellett
elhaladva a színészek kénytelenek lehúzni
a fejüket, a színpad legelső részé-nek
kitágítása pedig hasznos, bejátszható teret
nem eredményezett. Mindez az általában
rossz térkiképzésű magyar előadások
sorában (tisztelet a kivételnek) föl se
tűnnék - de fölveti a kérdést: nem volt-e
eleve elhibázott választás erre a színpadra
Bernarda-előadást tervezni?

Sovány vigasz - de említendő -, hogy
általában dicséretes a színészi szöveg-
mondás. Mintha ide koncentrálódott volna
minden művészi energia : az elmondásra.
Ami nagyon távol áll az eljátszástól, a
megjelenítéstől. Keresgélhetnénk most - és
találnánk is - olyan jeleneteket, rész-
leteket, amelyeknek a megvalósítása tar-
talmaz értékeket; ezek azonban együttesen
sem elégségesek ahhoz, hogy rá-nyomják
bélyegüket az előadásra.

Gali László fiatal rendező. E kritika
nem tehetségét vonja kétségbe, hanem arra
szeretne figyelmeztetni, biztatni: mindig ki
kell alakulnia - s el is kell jutnia a nézőhöz
a határozott rendezői el-képzelésnek.

CSILLAG ILONA

Az a régi,
jó Molnár Ferenc...

A művek természetrajzából következik,
hogy az évad két Molnár Ferenc-bemu-
tatója nem fordíthatta ki sarkaiból a
világot; ám Molnárt azért jobban meg-
pörgethette volna azon a megkövült
talapzaton, ahová a közhiedelem lecö-
vekelte.

Itt most tehát az esetleges mélyebb
régiókat próbálgatjuk kihüvelyezni, más-
részt néhány régebbi előadás összeveté-
sével választ keresünk arra, hogy e leg-
újabb színpadi verziók stagnálást, előre-
lépést vagy netán visszaesést jeleznek-e
az interpretálásban.

Az üvegcipő
Enyhe iróniával bár, de jó néhány darab-
jában festett Molnár torzképet a polgár-
ságról, sőt egyikben-másikban a
nagypolgárságról (Egy, kettő, három) és az
arisztokráciáról is ( A hattyú, Olympia).
Nos Az üvegcipő - akár szándékosan, akár,
mert magától is így sikeredett - a
Hamupipőke-mesének travesztált vál-
tozata, a giccsbe mártózó kispolgári élet-
forma és életideál karikatúrája, mely e
környezet némi emberdegradáló hatását is
felmutatja. Igazi Molnár-módra, azaz
felszínesen, könnyedén és kacagtatón, de
mégis, mintha csak e megrendítően nagy
pátoszú Ady-sorra („S így leszünk mi,
párzó királyok, kopottak, búsak, betegek
... ") rímelne.

Annyira korcs és abszurd, hogy az
„ideálpilóta, a felhőkből száll alá a
virágos mezőre" ponyvaszövegeket só-
hajtozó bájos kis Irma Hamupipőkeségét
nem szabad egész komolyan venni, ami-
kor szerelmét a „felsál, krumpli, ingujj,
leves"-rendű rozzant bútorasztalos, Sipos
Lajos korosodó alakjába vetíti bele. A
mese nagy formátumú gonosz mostohája,
az elhányt grófi szerető, a „tisztességes"
férjezett állapotra és „megbecsülésre"

áhító penziósné, Romajzer Adél áldémoni
figurájává fajul a darabban. S köröttük ott
rajzik Popovics, Popovicsné, Stetner úr,
Gál kapitány, Adél anyja s a többi rikító
színekkel festett kispolgári szereplő egész
hada.

A mese magja a tipikusan Molnár-
motívumok járulékelemeitől terebélye-



sedik egész estét betöltő vígjátékká. Ilyen
például a „szerepjátszás" motívuma (Irma
eleve nem azonos önmagával, de több-
kevesebb sikerrel még eljátssza egy kvázi-
utcalány szerepét is), ilyen a „szín-ház",
melytől a leányzó megkótyagosodik, és
végül ilyen az erotikus lázadás motívuma,
mely megszelídítve és felemás módon
ugyan, de a forradalmian merész
Wedekindtől származik át Molnár oevre-
jébe. „Cicit ad a kismacskának" Irma;
„Érzéki gyerek vagy. Megkívántál engem,
mert bajuszom van és mély hangom van" -
mondja Sipos Irmának, és mintha igaza
volna. De nincsen semmi baj - e közegben
nem fenyeget tragédia, inkább tisztes
házasság, bő gyermekáldással. Az aztán
valóságos telitalálat, hogy ez a miliő az
„ártatlanságot" csak a nyilvánosházzal
tudja ellenpontozni, amitől persze az
erotika odavész, és „pikáns" felhangok
csúfítják ordinárévá az egész történetet.

A z üvegcipőt 1924. november 15-én
mutatta be először a Vígszínház Vajda
László rendezésében. Bár a szereposztás
több volt, mint parádés, a bemutatót nem
követte igazi Molnár-siker, s ebben - úgy
tűnik - az előadás volt a ludas.

Mert Kárpáti Aurél észreveszi ugyan
benne a „torzító tükröt", és Siposban a
„kacagtató komikumig torzított álmok
királyfiját", ám Földi Mihály a Nyugat
1924. decemberi számában „reális álom-
nak" nevezi az előadást, Irmát pedig
„rajongó kis madárnak", „őrült szentnek".

Úgy látszik, hogy Darvas Lili, aki ezzel
a szereppel debütált a Vígszínházban, és a
kritikák szerint „skálájának csaknem
minden hangját megszólaltatta" - humorba
pácolás helyett túl komolyan vette Irma
líraiságát-drámaiságát, és mélyen átélte
azt. A kritikusok szerint - és ezt javára
írják - Varsányi Irén is mély és drámai
alakot formált Adél kisszerű személyéből;
alighanem az egész szereplőgárdából csak
Hegedűs Gyula Sipos Lajosa nézett bele
elég mélyen abba a bizonyos „torzító
tükörbe".

196z. január 18-án a Petőfi Színház
újította fel a darabot, mely óriási sikerét
bőven megérdemelte. Mert Ádám Ottó
rendezése nem volt ugyan torzító tükör,
csak finom irónia, de Domján Edit mint
Irma, a mese, a valósághű ábrázolás, a
líra, a humor és játékosság gazdag szí-
neiből szőtte a szerep szövetét, Sennyei
Vera Adélja a túlfűtöttség mellett ér-
vényre juttatta az alak cinizmusát is, s
Agárdi Gábor Sipos Lajosa nem ijedt

meg a bővérű komédiázástól. Ennyi
azonban még nem lett volna elég az üd-
vösséghez, ha a rendezői elképzelésnek
megfelelően Devecseri Gábor humoros
versszövegei és Maros Rudolf zenéje nem
repíti az egészet fényévtávolságnyira a mi
világunktól. A megzenésítés volt tehát az
a telitalálat, mely ebben az elő-adásban a
torzító tükör szerepét játszotta. Alighanem
ez az 196z-es volt mind-eddig Az üvegcipő
legsikerültebb színpadi változata.

Manapság, amikor ha kell, ha nem,
zenét zúdítunk majd minden előadásra,
miért, hogy a Vígszínház nem élt vele,
pedig a darab csak úgy ordít utána? Úgy
véljük, azért, mert túl komolyan, „egy az
egyben" vette A z üvegcipő groteszkbe
hajló történetét.

Erre vall a szerepek fölfogása is. Pap
Vera f. h. például, akinek játékából,
szavaiból, kissé még korlátok közé szorult
mozgásából csak úgy süt a tehetség,
nyilván Kapás Dezső rendezésével össz-
hangban, túlságosan reálisra vette a
figurát. A megkótyagosodott, nyafka kis
Irmából egészséges, akaratos, dacos, jó-
zan kis parasztlányfigurát kerekített,
amellyel sehogyse fér össze az alak szen-
timentalizmusa. S mivel játékát mindvé-
gig a józan talpraesettség jellemzi, a har-
madik felvonásban nem groteszk megle-
petésként bújik ki gyakorlatiasságának
szöge a szentimentalizmus zsákjából; pe-
dig Irma kispolgáriságát épp ez a gyors
váltás jellemezhetné a legtalálóbban.

Szegedi Erika Adél szerepében túl
finom; úgy látszik, nincs bátorsága elját-
szani az alak durvaságát, pitiáner úrhat-
námságát, s űrt takaró gőgjével szemben
röghöz kötött kisszerűségének bemuta-
tásától is visszariad.

Alighanem Benkő Gyula játéka közelíti
meg az igazi stílust. Már külseje:
mozgása, maszkja, öltözködése is karika-
túrája a „selyemnadrágos királyfinak",
fontoskodó szavai és magatartása nem
véletlenül fakasztja a legtöbb nevetést a
nézőtéren.

Szakácsi Sándor Császár szerepében se
ficsúrnak, se széltolónak nem elég
pregnáns.

Mint arra már számos kritikusa rámu-
tatott, A z üvegcipő szerkezetileg elég
gyenge darab, s ezen a hibán az előadás
egy jottányit se javított. Az amúgy is
széteső második felvonás élettelen volt, és
még jobban szétesett, mert a rendező nem
adott elég akciót az ide-oda lézengő
szereplőknek, ahhoz pedig nem volt elég
mersze, hogy élőképpé merevítse

az egész asztaltársaságot. Jól karikírozott
Miklósy György a néhány másod-perces
táncjelenetben, de rossz színpadi
elhelyezése miatt az idillt kifigurázó házi-
áldás köszöntőjét már alig lehetett hallani.

Mint Galamb Sándor megállapítja, a
harmadik felvonás nem egyéb, mint
kabaréjelenetek laza egymásutánja. De
nevetni azért volna ok elég, ha Tábori
Nóra Roticsnéján kívül nem csupa
sztereotipiával szolgálna a rendező. S bár
rövid a darab, mégiscsak jobban meg
kellett volna kurtítani ezt a felvonást.
(Bátran kihagyható például a két dollár
perselybe vándorlásának bárgyú históriája
is.)

Fehér Miklós díszlete - a kékbabos,
illetve virító vörös rózsás háttér előtt
naturalista módon berendezett, behatárolt,
szűk játéktér - jó kiindulópont lehetett
volna a rendezőnek, hogy a szen-
timentalizmus és földhözragadtság ellen-
tétpárján egyensúlyozó kispolgáriságot
adekvát módon ábrázolhassa a színpadon.

Játék a kastélyban

Ha Molnár darabjainak legbenső magváig
hatolunk, a századforduló talaja-vesztett
polgárírójának szinte majd' minden
művében az egyén szerepjátszásának,
igazság és látszat, valóság és hazugság
kifürkészhetetlenségének motívumára
bukkanunk. Világos, hogy e bújócska
ábrázolása a már eleve is e kettősséggel
manipuláló, színházról szó-ló darabjaiban
( A testőr, Előjáték Lear királyhoz, Játék a
kastélyban) sikerül legjobban.

A Játék a kastélybannak még közvetlen
tárgya is a színház. Annál azonban Molnár
sokkal bölcsebb, mintsem hogy az igazi
színházról ejtsen itt szót: imponáló
öniróniával csak a francia bulvárdráma és
„jól megcsinált darab" emlőin nőtt
Molnár-féle dramaturgiáról beszél,
melynek viszont világszerte ő az egyik
legnagyobb mestere. Ennek az olcsó
dramaturgiának szarkasztikus foglalata
éppen az ál Sardou „Fogat fogért"
elképesztően bárgyú betéthistóriája a
darabban.

Ámde az irónia és a persziflázs nem-
csak ezt a fajta színházat, hanem - az oly
sokszor számon kért társadalombírálattal
- ennek közönségét is éri, azt a léha,
elegáns, műveletlen társaságot, melynek
e főúri kastély az otthona. A bírálat másik
éle a játékkal ellenpontozott „élet"-et
veszi célba, mely a darab jól kihámozott
értelme szerint színtiszta hazugság. Mert
Ádám szerel-



me a „Madonna" iránt nem egyéb, mint
egy buta fiú hőbörgése, Annie-nak viszont
egyáltalában nincsenek érzelmei; mert
Almády és Annie csak kulisszát
hasogatnak (a színfalak mögül áthallatszó
párbeszéd éppúgy kong, mint a játékba
beleszőtt darab), s mert Turai nem a két
fiatal szerelmest akarja megmenteni, csak
a látszatot és persze a sikert, meg a pénzt,
amit az operettel együtt netán elveszítene a
híres szerző-páros.

„Ha mélyére tekintünk, fertelmes
léhaságnál nem látunk egyebet" - írja
Galamb Sándor a Napkelet 1927. januári
számában. Igaza van. Csak azt nem veszi
vagy nem akarja észrevenni, hogy épp e
léhaság leleplezése a darab lényege.
Voi là , ilyen vagyok és ilyenek vagytok -
mondhatná Turai, az „Ördög" kései
leszármazottja, miközben gúnyosan
összekacsint a közönséggel.

A Játék a kastélyban bemutatóját magá-
nak Molnár Ferencnek a rendezésében
1926. november 27-én tartották meg a
Magyar Színházban. Az elementáris sikert
számtalan előadás követte mind itthon,
mind szerte a világban.

Ha ezt az első, alighanem mindmáig
legtökéletesebb hazai előadást el akarjuk
képzelni, leghelyesebb, ha Pünkösti An-
dornak az Újság 1926. november 28-i
számában megjelent kritikájából indulunk
ki. Szerinte valami „marionettszerűség"
vonul végig a darabon, mely pillanatra se
indokolatlan és egy percig sem
természetellenes, s „ez ad valami furcsa
kétértelműséget" Molnár rendezésének.
Igen. Lényegi része a darabnak ez a két-
sőt többértelműség, mely nélkül az egész
nem egyéb, mint üres szó-cséplés és az a
bizonyos „léhaság", amit Galamb Sándor a
szemére vet.

Az előadás színészi játéka előtt vala-
mennyi kritikus mélyen meghajtja fejét.
Titkos Ilona Annie szerepében „végig-
lebeg a szatíra... vizein" - olvashatjuk;
Hegedűs Gyula mint Turai az a „nagy-
szerű és szkeptikus pillér, amin a játék
játékossága felépülhet; Törzs Jenő Al-
mádyja frappáns hatással és „jól komédiá-
zik"; Vágó Béla Gál szerepében sok
humorral adja a fölényesen okos Turai
halvány árnyékát; Dénes György a kom-
ponista szerepében a burleszk felé hajlik,
ami a „nagy szerelemnek" már eleve is
kihúzza méregfogát stb. stb.

A számtalan hazai ismétlés sorából,
összevetésként ezúttal csak a Vígszínház
1961-es, Benkő Gyula rendezte előadását
vegyük elő. (Az 1969-es ismétlés csak

néhány új szereplő beállításával külön-
bözött ettől.)

A közönség ezt az előadást is igen
hálásan fogadta, de a kritika elismerése
már korántsem volt osztatlan. Bár a
csattanók csattantak, s a nézőtér remekül
szórakozott, a tempó kissé vontatottnak
bizonyult, és a szereplők nem tudták
biztosan, hogy persziflálni vagy pedig
átélni kell-e szerepüket. Páger Antal egy
cinikus színházi róka helyett jóságos,
bölcs öreget játszott, Bilicsi túl komolyra
formálta Almády komikumát, és Láng
József a komponista szerepébe minden-
áron életet akart lehelni, ami színművé-
szeti fából vaskarika. Egyedül Ruttkai
Éva oldotta meg a kívülről és belülről

való szerepépítés nehéz feladatát, miköz-
ben az elragadó báj és a groteszk komi-
kum kápráztató ötvözetében tündökölt.

Az első, 1926-os előadás minden bi-
zonnyal versenyen felül áll. De az 1961-es
illetve 69-es bemutatóval a pécsi Nemzeti
Színházban tartott mostanit bízvást
szembesíthetjük, mert az első felvonás
néhány jelenetét leszámítva mozgalmas
volt, mert nem bosszantotta üres pilla-
natokkal a nézőt, és mert minden egyes
szereplője becsülettel megtette a magáét.

A két-, illetve többértelműség azonban
éppúgy elsikkadt kissé, mint a 6r-es
előadásban. Először is elterelődött a
figyelem a darab főszereplőjéről, a játék-
r ó l , mert az expozíció nem volt elég

Molnár Ferenc: Az üvegcipő (Vígszínház). Sipos: Benkő Gyula, Irma: Papp Vera f . h.
( Ik lády László f e l v . )



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)


