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Börcsök Enikő (Poppea) és Gyuricza István
(Otho) (Simara-fotók)

véssé. A komikum csak bujdosik Babarczy szín-
padán, a tragikomikum Znamenák alakításában
és egy-két epizodistánál villan meg (akik általá-
ban nem állnak helyzetük magaslatán; még ne-
ves színészek is csak fészkelődnek kicsi és fel-
mondandó szerepükben). Molnár Piroska (Ag-

rippina, Néró anyja) vegyít humort az életet her-
segve ropogtató, sokáig magabiztos asszonyba,
akivel aztán a politika egyetlen harapása végez.
Gyuricza István Othójának feleség-kiárusító kar-
rierista cinizmusa már-már derű is (aligha sejt-
heti, hogy belőle is császár lesz, rövid életű és
dicstelen). Börcsök Enikő Poppeája hű mása a
férjül kiszemelt Nérónak: az uralomvágy, a go-
noszság, a gőg, a hiúság, a tétovázás
hisztériájának női változata. A vérességével,
fürdőbeli je-

lenetével, Seneca suicidiumával egyébként is
„meztelen" (még a díszletével is „levetkezett")
előadásban természetes a híres római szépség
ruhátlansága, első megjelenéseinek egyikében.
A rendező a pőre lelkeket kereste, ezért sokszor
a testeket sem rejtegette. Néróhoz erősen társul
a testiség, akár egyszerre rút és szép alakjára
gondolunk (az őt lefestő történetírók szavai
alapján), akár bujaságát tekintjük az egyik döntő
jellemvonásának, akár (talán csak ráfogott)
piromániája lobban föl képzeletünkben.

Babarczy eszes rendezőként szinte mindig
odaillő formát talált a bonyolult személyiség- és
korkép kibontásához. Kár, hogy Kosztolányi-
adaptációja nélkülözi azt az eleven drámaiságot,
amely megvolt Bulgakov- vagy Móricz-átdolgo-
zásaiban. A Néró, a véres költő kaposvári elő-
adását néha nézegetjük, néha átéljük - és leg-
gyakrabban csak lapozgatjuk. Az utolsó lap iga-
zán emlékezetes: Pogány Judit (Ecloge) mint
dajka pietászerű képben átkozza el a holtat, akit
éltetett. Éjfekete vég: a történelem áldva átkoz,
átkozva áld - s mit tudhatunk a legsötétebb,
esendő és veszendő emberről is?

Kosztolányi Dezső: Néró, a véres költő (kaposvári
Csiky Gergely Színház)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Babarczy László.
Díszlet: Khell Zsolt. Jelmez: Cselényi Nóra. Mozgás:
Lugosi György. Zene: Dévényi Ádám.
Szereplők: Znamenák István, Lukáts Andor, Molnár
Piroska, Némedi Árpád, Szűcs Ágnes, Börcsök Enikő,
Pogány Judit, Tóth Béla, Törköly Levente, Gyuricza
István, Spindler Béla, Kovács Magdolna, Kelemen Jó-
zsef, Lipics Zsolt, Dunai Károly, Karácsony Tamás,
Csapó György, Lugosi György és mások.

Azokban a napokban, amikor a Warrenné
mestersége színre került a Várban, épp
dugába dőlt a színház legközelebbi, Re-
fektórium-beli bemutatója. Ezúttal törté-
netesen Gyurkovics Tibor próbálódó Csá-
szármorzsája akadt a Nemzeti Színház torkán.
Jóformán szem se rebbent a hírre. Már szinte
hozzászoktunk az ország első színházának
mind tagadhatatlanabb működési zavaraihoz. A
Nemzeti - ha másban talán nem is - a bemuta-
tó-elmaradásban feltétlenül élen jár az utóbbi

időben. Ennek fényében a Warrenné-premier
kapcsán az első dolgunk csak az lehet, hogy
üdvözöljük a bemutatót. Mint olyat, ami meg
lett tartva.

Nem egykönnyen jutott el a megvalósulásig
ez a produkció sem, de emiatt csupán a Sorsot
okolhatjuk. Ugyanis Mensáros László készült
megrendezni az előadást, ő folytatta volna A mi
kis városunkkal elkezdett színimunkálkodást a
Várban. A színész halála után Magács László
vállalkozott rá, hogy a már korábban kijelölt sze

replőgárdával megvalósítja Mensáros elképze-
léseit. Ilyenformán a bemutató szép gesztus, ke-
gyeletteljes tisztelgés, figyelmes megemléke-
zés. Bár szebb lenne, ha emellett még színház is
volna.

A Warrenné jó eséllyel indult. Részint, mert az
öreg Shawra bizton számíthatunk: darabjai si-
kert ígérnek. Részint, mert éppen itt az ideje,
hogy a Warrenné mesterségét másként lássuk,
mint eddig. Tudniillik az elmúlt évtizedekben sű-
rűn színpadra lépő Warrennékat mindig az épülő
vagy épülendő szocializmus közönségeként
néztük. Mostanra meg átkeveredtünk a másik tá-
bor publikumába, ahonnan más a szemszög.

Miről is van szó? Minta nagy dráma-, elő- és
utószóíró Shaw elöljáróban leszögezi: művével
arra hívja fel a figyelmet, hogy a prostitúciót nem
a nők romlottsága és a férfiak erkölcstelensége
okozza, hanem egyszerűen az a tény, hogy a nő-
ket olyan gyalázatosan fizetik. Mi persze sose ér-
tük be ennyivel. Mi úgy tudtuk, úgy tanultuk, hogy
e színdarab a kapitalizmusról rántja le a leplet.

STUBER ANDREA

FEKETE NAPERNYŐ
SHAW: WARRENNÉ MESTERSEGE
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Béres Ilona (Warrenné), Kállai Ferenc (Crofts)
és Götz Anna (Vivie)

Jeles kommentátorok állítása szerinte művében
Shaw úgy vetkezteti le a tőkés társadalmat, mint
Warrennét a második felvonás végén. Egy szál
ingben áll előttünk a kapitalista világ, előtárva
torz bájait. És tényleg. Shaw szociális indíttatású
morális felháborodása mögül elősejlik a rend-
szerspecifikus társadalomkritika. Annak idején
ugyan kiváltott némi honi rosszallást a színdarab
vége, mely ideológiailag eléggé el nem ítélhető-
en nyitva hagyja a kérdést: miként is alakul majd
Vivie Warren világnézete. (Hogy ismét egy ré-
gebbi kritikát idézzek: „Az utolsó felvonásból az
hiányzik, ami Shaw marxizmusából: a leniniz-
mus.") De a Warrenné mestersége mégis szép,
szocialista karriert futott be színpadainkon.

A művet - tekintettel „kommunista múltjára" -
alighanem másképp kell játszani, mint ahogy
húsz, tíz, vagy akár csak öt évvel ezelőtt elját-
szották. Első lépésként nyilván el kell dönteni,
hogyan viszonyuljunk ma e darabhoz, mely hatá-
rozottan helyteleníti a tőkés kizsákmányolást,

Őze Áron (Frank) és Izsóf Vilmos (Gardner)
(Fábián József felvételei)

sőt kifejezetten viszolyog tőle. Miként íteljunk a
multinacionális bordélyholding ügyvezető igaz-
gatóasszonya, Warrenné felől? Mit gondoljunk
pragmatikus leányáról, aki kizsákmányoló anyját
mélyen elítélvén arra készül, hogy ő majd tőzsdei

spekulációk révén szerez saját vagyont? (Vö.
Bicska Maxi úr bonmot-ja a bankrablás és a bank-
alapítás társadalmi veszélyességének relativitá-
sáról.) Milyennek lássuk a kedves Franket, aki
megveti a léhűtő, dúsgazdag Croftsot, viszont
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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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