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em tudok betelni a Nemzeti Színház egyedül -
álló akusztikájával: a kilencedik sorban ülve

nem lehet hallani, hogy mit mond az alig tízméter-
nyire álló Marton Róbert, Rátóti Zoltán és Sipos
Vera. De ez nem fogható kizárólag a mûvészek rossz
artikulációjára, Rátótinak például kifejezetten szép
az orgánuma, az ô hangja ezért csak olyankor tûnik
el a hallható tartományból, amikor a színpad bizo-
nyos pontjaira szólítja szerepe. A Warrenné mestersé-
gén sokadszor vagyok tanúja annak az itt meghitt
otthonra lelô népi játéknak, amelynek keretében né-
hány, irigylésre méltóan kifinomult hallású né -
zôtársam folyamatosan tájékoztatja szûkebb vagy tá-
gabb környezetét a színpadi cselekmény verbális tar-
talmáról. Az elôadás közben, az alapzajjá nemesedô
nézôtéri suttogást hallgatva azután fontos következ-
tetésekre jutottam: nem szabad felületes benyomá-
saink alapján ránk törô indulatainknak engedni (kü-
lönösképp nem szabad szaporítani azoknak a súlyo-
san elmarasztaló mondatoknak a számát, amelyek
Siklós Mária és valamennyi, e párját ritkító építésze-
ti förmedvény megalkotójának teljesítményével kap-
csolatban elhangzottak)! Gondoljunk bele ennek az

állítólag helyrehozhatatlanul elrontott akusztikának
a pozitív hozadékaiba: 1. közösségteremtô hatása van:
az „aki hallja, adja át” spontán kialakuló játék kere-
tében a Hiúzhallásúak nemcsak közvetlen környeze-
tükkel, de gyakran – és helyesen – a távolabb ülô
Rászorulókkal is megosztják tudásukat, s ebbôl az-
után késôbb (szünetben, elôadás után) ismeretsé-
gek, barátságok (akár szerelmek is!) szövôdhetnek;
azt se feledjük, hogy a klasszikus görög színházban
is ez volt a legfontosabb: a polgárok a theatronban el-
sôsorban egymással kerülhettek közvetlen kapcsolat-
ba, a dráma, a színen zajló cselekmény a közösségi
élmény megteremtésének kereteit biztosította.
Arisztophanész több drámájában is szomorúan idé-
zi fel, hogy nézôi hangosan meg szokták beszélni a
látottakat, idônként felkelnek helyükrôl, és mászkál-
nak, beszélgetnek (itt még nem tartunk, de a Nem -
ze tin nem fog múlni); 2. remek darabértelmezési
tanfolyam egy-egy nemzeti színházi este: „azt mond-
ja, kurva” – foglalja össze férje és szavain csüngô
környezete számára egy idôs hölgy két sorral mögöt-
tem Udvaros Dorottya elsô felvonásbeli, önleleplezô
vallomását. Shaw ugyan ezt hosszabban írta meg,
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s Nádasdy Ádám új, igen szép fordításában nem is
hangzik el az idézett foglalkozásmegnevezés, de ah-
hoz nem férhet kétség, hogy a hölgy filológiai szem-
pontból hibátlanul értelmezte a jelenetet. Én, aki
másutt a papírzörgetést-táskábankotorászást-fülbe-
sutyorgást is minimum megrovó pillantásokkal
szok tam sújtani, a nemzet színházába azért (is) já-
rok, hogy nézôtársaim drámaelemzési tudásából egy-
egy morzsát felcsippentsek.

A Valló Péter tervezte díszlet (a színlapon: „játék-
tér”) opálos fénytörésû, hatalmas, mozgatható üveg-
táblák erdeje, amelyek elôtt, között és mögött terek
nyílnak: elöl kert vagy néhány bútor elhelyezésével
lakás- és irodabelsô, két réteg üveg között a ház bel-
sejébe vezetô folyosók, a valószínûtlen magasságok-
ba törô, fölsô részükön felénk döntött táblák mögött
pedig zöldellô erdô, füves pázsit sejlik fel. Szép, kel-

lôen titokzatos-sejtelmes látvány,
amely mintha a színpad zöld fü-
vet imitáló borításában folytatód-
na, a kint és a bent harmóniáját
sugallva. Ez a tér remekül játszik
például a második felvonás nyitó
képében, amikor a messzirôl kö-
zeledô Warrennéék az üvegtáb-
lák fénytörésében mintha egy
impresszionista festményen meg -
jelenô, napernyôs csoportképet
idéznének. Mintha egy idézôjel-

be tetten csehovi világban lennénk: nem hivalkodó a
gazdagság, de a kertben gondtalan jólétet sugárzó
béke honol, nyugágy, olvasgatás, öregúr érkezik, s
szóba elegyedik a nyugágyban olvasgató ifjú hölgy-
gyel, aztán mások is jönnek, és a titkok, hazugságok,
szerelem, az ide- és az elvágyódás, a gátlástalanság
és a csalódások kijelölte mederben csordogál majd a
cselekmény. Valló Péter rendezésének legnagyobb
pozitívuma ennek a feszültséggel folyamatosan fel-
töltôdô hangulatnak a komótos megteremtése. Ki -
emel kedôen jó partnerre talált ebben Benedek Mik -
lósban (Praed) és Blaskó Péterben (Gardner tisztele-
tes): ôk pontosan hozzák a mûvésznek, illetve a
lelkésznek a (kis)polgári miliô megkövetelte megal-
kuvásokkal felépített alakját, szépen idézik meg a ki-
sebb-nagyobb lázadásokkal fûszerezett ifjúság máig
kísértô emlékeit (és náluk nem kell fülelni, hangjuk,
artikulációjuk legyûr minden nehézséget). Nem
mondható el ugyanez az egyébként is gyanúsan sab-
lonosra megírt Sir George Crofts figurájáról s Rátóti
Zoltán alakításáról. Alapvetô probléma, hogy Rátóti
túl fiatal a mélységesen romlott, cinikus és gonosz,
friss lányhúsra ácsingózó vén kecske szerepéhez.
Ettôl azután nem is hiteles, hogy miért választja he-

lyette Vivie Frank Gardenert (Marton Róbert), aki bi-
zony alig tûnik Croftsnál fiatalabbnak, arról nem is
szólva, hogy szerelmi vetélytársánál szemernyivel
sem mutat több emberi értéket. Rátóti derekasan
küzd a szereppel, idônként – különösen a Warren -
néval folytatott kettôseiben – kifejezetten jó is, de az
egész figura úgy, ahogy van, hiteltelen. A csak nyo-
mokban hallható Marton Róbert viszont nehezen
birkózik az apja pénzén élôsködô, kellôen romlott,
ám azért érzô szívû ifjú (lásd fentebb) szerepével.
De ügyesen biciklizik.

Sipos Vera másodszor játszik Vallónál a Nem ze ti -
ben nagyszínpadi fôszerepet. A Csongor és Tündében
sokakkal ellentétben nekem kifejezetten tetszett a
bakfis-ártatlanságból nôvé érés folyamatának szép
ívû megmutatása, Kulka Jánossal való furcsa, az
ôszinte szerelmet és a generációkülönbség okozta
kényelmetlen érzéseket feloldó magabiztossága.
Warrenné lányának, Vivie-nek kegyetlenségig rideg,
bigottan erkölcscsôsz és öntudatosan feminista sze-
repével azonban nem tud mit kezdeni. Hangozzék
bár szentségtörésnek, de nekem gyanús, hogy a baj
Shaw-nál kezdôdik: közhelygyûjtemény, nem más,
amit Vivie a második felvonásban anyjával veszeked-
ve elôad. Ma kínosan hamisnak tûnik például hisz-
térikus összeomlása azért, hogy anyja még ma is
„szállodaláncot mûködtet”. Na és? – mondhatnánk.
Vagyis nem a prostituálódás a probléma, hanem an-
nak idôtartama? Ha tiszta üzletekbe fektetjük
bûnnel keresett pénzünket, akkor fátyolt a múltra,
akkor hôs az anyánk, akit lehet imádni, s meg kell
védeni mindenkitôl, aki felhánytorgatja egykor volt
tevékenységét? Na ne. Mondom, ez nem elsôsorban
Sipos Vera alakításának problémája, hanem a drá-
máé. Az viszont már a fiatal színésznôt terheli, hogy
egyetlen pillanatra sem tud Warrenné ellenfelévé, a
nô nô elleni, illetve anya lánya elleni konfliktusban
Udvaros Dorottya egyenrangú partnerévé válni.
Paradox módon azt kell mondani, hogy nem fair a
nagyon tehetséges fiatal színésznôt ebben az igen-
csak vitatható minôségû szerepben összeereszteni
Udvaros Dorottyával, akit viszont teljességgel „telibe
talált” Warrenné szerepe, és aki a színpadi nagyasz-
szonyok korát elérve egyszerûen lejátssza ôt a szín-
padról. „Én egy kicsit mindig vulgáris vagyok” –
mondja ez a Warrenné a dráma egy adott pontján, s
számomra ez Udvaros szerepértelmezésének kul-
csa. Ez a Warrenné messze nem „öregedô kokott há-
jas csuklókkal” (Kosztolányi Dezsô látta ilyennek
Gombaszögi Fridát 1909-ben), még csak nem is ele-
gáns, múltját, jelenét takargató, lelkiismeret-furda-
lástól gyötört idôsebb hölgy (mint volt 1968-ban
Mezei Mária a Katona József Színházban). Udvaros
Warrennéja életvidám, saját értékeivel és hibáival
pontosan tisztában lévô, gazdag és öntudatos topme-
nedzser. Nem lepôdnék meg, ha holnap valamelyik
magazin címlapjáról mosolyogna ránk mint „az év
üzletasszonya”. Biztos ízléssel választott, Versace-
vagy talán Zoób Kati-ruhákat visel (jelmez: Benedek
Mari), hozzá hangulatához választott parókát tesz
fel, iszik, és idônként rágyújt. Sokat megélt nô, aki
azonban egyáltalán nem keseredett maníros mártí-

BALRA: Udvaros Dorottya (Warrenné)
és Sipos Vera (Vivie) 

JOBBRA: Rátóti Zoltán 
(Sir George Crofts) és Sipos Vera
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romságba nem szokványos életpályája miatt. Akkor
eldöntötte, hogy nem fogadja el a születése és társa-
dalmi helyzete megszabta önpusztító, de „tisztessé-
ges” életet. Vállalta és vállalja ma is, amit csinált,
ahogy él – mindennél többet elárul e maira hang-
szerelt Warrennérôl lányának tett vallomása arról,
hogy azért nem tudja abbahagyni a Vivien számára
oly undorító szakmáját, mert szereti azt, mert aktivi-
tásra, úgy is mondhatnánk, saját jogon kivívott iden-
titásra van szüksége. Nincsenek illúziói sem a férfi-
akkal, sem általában a világban érvényes morális
renddel kapcsolatban, de akit szeret – márpedig a lá-
nyát nagyon szereti –, azt mindenfajta érdek és fenn-
tartás nélkül vállalja. Udvaros még arra a bravúrra is
képes, hogy a végén, a drámai összeomlásnak hitt
pillanatban, amikor Vivie végleg (?) eltaszítja ôt, úgy
tud viselkedni, hogy azt sugallja: egyértelmû, kemény
munkával felépített élete messze nem ért véget,
mindössze annyi történt, hogy az ô igazsága szem-

bekerült lányának amúgy szintén tiszteletre méltó
igazságával. Két ember – talán nem is örökre szóló –
elválásáról szól Valló rendezésének utolsó jelenete, s
hogy itt nem valamiféle magasabb rendû erkölcs
gyôzelme versus patetikus, könnyzacskóra támadó
perditaromantika szembeállítását látjuk, az Udvaros
Dorottya remek alakításának köszönhetô.

GEORGE BERNARD SHAW: WARRENNÉ
MESTERSÉGE (Nemzeti Színház)

Fordította: Nádasdy Ádám. Dramaturg: Keszthelyi
Kinga, Németh Virág e. h. Jelmez: Benedek Mari.
Zeneszerzô: Melis László. A rendezô munkatársa:
Herpai Rita. Játéktér-rendezô: Valló Péter.
Szerelôk: Udvaros Dorottya, Sipos Vera, Benedek
Miklós, Rátóti Zoltán, Blaskó Péter, Marton Róbert.

Négyszögesedik (olykor ötszögesedik) a kör az
1921-es esztendô Szovjetuniójának komédiájában:
két társbérlô agglegény keserédes meglepetésként
életformát vált, így derült égbôl két asszony kerül a
házhoz (pontosabban: a szûkös albérlethez). A pár-
harc terepe az egyetlen romos szoba lesz, melyet
igen frappánsan krétával szelnek ketté. A polgáribb
és dekoratívabb rész tulaja Vászja (Menszátor Hé -
resz Attila) és hitvese, Ludmilla (Nagy Mari). A csa-
csogó feleség kismadárként repkedi be a fél szobát:
állólámpa, szônyeg és ódon családi fotók teszik ott-
honná a saras és poros putrit. Az agglegénylétbe
mackósodott, nemtörôdöm Vászját aranykalitkába
gyömöszöli a negédes gondoskodás. A másik oldal-
ról éppen ez hibádzik: Abram (Honti György) és
Tonya (Gerle Andrea) kölcsönzött könyvek halmán
és piszkos szivacsmatracon tengôdik. Kenyér híján
ideológián élnek. 

Érzelmek nemigen itatják át a romhalmaz egyik fe-
lét sem. A szereplôk görcsösen kapaszkodnak egy-

másba, és pontosan felfestôdik: kinek milyen oka volt
arra, hogy a házasság kényszerpályájára lépjen. Lud -
milla lángolva és ragacsosan tölti be Vászja életét, a
korábbi otthonát számolatlan testvérével megosztó
aggkisasszony szemében nyilván a remény fénye vi-
lágítja meg férje alakját. Ebben igen nagy szerepet ját-
szanak Vászja kisszerûen csábító hazugságai például a
fûtôberendezésrôl és a rádióról. A ment hetetlenül kis-
polgári Abram szikár ideológusnak hazudja magát,
hamis örömtôl csillogó szemmel büszkélkedik érze-
lemmentes házasságával. Elôször a kolbász, majd a
nô illata csábítja át a két térfél közé feszített ruhaszá-
rító kötélen túlra. Míg Ludmillának és Abramnak csu-
pán sejthetô múltja és indítéka van, Vászjáé és To -
nyáé elevenen él a rothadt parketta és málló tapéta dí-
szítette szobában. Eleinte mindketten megpróbálnak
partnerek lenni a játékban hites párjukkal, de csö-
mört kapnak. Kiderül, hogy a hányaveti és nyers Vász -
ja alkalmatlan tejjel itatott mintaférjnek, a gyenge
akaratú és bizonytalan Abram lelkét nem tölti ki lég-

Halász Glória

Kétszer kettô (néha öt)
V A L E N T Y I N  K A T A J E V :  A  K Ö R  N É G Y S Z Ö G E S Í T É S E  

zögletessé vetemedik egy tökéletesnek hitt, szokatlanságában is kerekded élethelyzet Katajev
drámájában. Négy szerelmes, két házaspár barikádozza magát a szovjetunióbeli társbérlet két felébe,

de nej- és helycserés támadásukkal megrengetik a szocialista morált. A csôlakó poéta XX. századi
Próbakôként hangszereli tragikusra minden krach mozgatóját: a szerelmet. 
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