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Kertész Péter (Mastermann) és Székhelyi József (X). Graham Greene Akiért a harang giling-galangja a
Józsefvárosi Színház előadásában (lklády László felvétele)

Amennyiben emberek vagyunk, amit
szünk, vagy gonosz, vagy jó; amennyi-
en gonoszat vagy jót cselekszünk, em-
erek vagyunk; és paradox módon jobb
onoszat cselekedni, mint semmit sem
nni; legalább létezünk. Igaz az, hogy az

mber dicsősége, hogy elkárhozhat. A
grosszabb, amit gonosztevőinkről, az

llamférfiaktól a tolvajokig elmondhatunk:
em eléggé emberek ahhoz, hogy
lkárhozzanak" - T. S. Eliot gondolat-
enetét gyakorta idézi, hisz lényegében

nmagára, a maga munkásságára is ér-
ényesnek érzi napjaink angol drámairo-
almának nagy öregje, Graham Greene. A
űn, a terror, az erkölcs, a manipuláció, a

és a gonosz kérdése Greene vissza-
isszatérő motívuma, akár az en-
rtainmentekhez sorolt szórakoztató
űveiről, akár komoly regényeiről essék

zó. A társadalmi valóság talajáról szól-
ak művei - legalábbis így szoktuk meg,
zt várjuk, ha Greene-regényt veszünk
ézbe, ha új színpadi alkotásának bemu-
tójáról hallunk.
De hát minden művésszel megeshet,

ogy megunva a komolyságot, egyszerre
sak szórakoztatni akar. Vagy mókás
edvében meg akarja fricskázni a nézőt:
ssátok, tudok én ilyet is! Higgyétek,
ogy komolykodom, de én játszom vele-
k. „Blődlizek". Nézzük, elhiszitek-e,
agy még ebben is hajlandók vagytok
egkeresni a mondanivalót.
Nos, azt hiszem, ezúttal ne nagyon

eressük a mélyebb tartalmat. Graham
Greene Ak ié r t a harang giling-galang című
téka, még ha címében - az eredetiben is,
emcsak Ungvári Tamás szellemeskedő
ordításában - utal is Hemingway
egényére, semmi egyébben nem akar a
agy regényíró elődhöz közelíteni. A
sengő - még csak nemis harang - ugyan
yakran szólal meg ezen a színpadon, de
indig csupán azért, hogy utána valakit

eeresszenek a lakásba. Mást keresnek,
ást találnak - nem baj, végül is soha-sem

redménytelen az újabb és újabb
lálkozás. Greene, ha nem is ír mélyen-

zántó mondanivalójú drámát, minden-
setre hol tréfás, hol hátborzongató jele-
etek sorából szerkeszt színészi játékra

feltétlenül alkalmas színpadi művet. Nem
mutat meg súlyos tartalmakat, eszmei
összefüggéseket, de játszható színpadi
helyzeteket teremt.

A darab könnyed, egyszerű történe-
tecske. Talán szatíra akar lenni, ám a csak
itt-ott előbukkanó ironikus felhangjai
inkább a szórakoztatást segítik. Talán
divatos kriminek ígérkezik, de titka nem
igazán titok, hisz nem az a kérdés, hogy ki
a tett elkövetője, netán, hogy miért tette.
Lehetséges, hogy a stílusparódia ötlete is
fölmerült a szerzőben, ám ebből vajmi
kevés jut el a Józsefvárosi Színház
nézőihez.

Greene játékának története túlságosan is
egyszerű, majdhogynem gyermekded. A
gyilkos és a kisstílű csaló szerepcseréje, az
arra vetődők pillanatnyi helyzetéből adódó
véletlenek, a félreértések sora - ennyi a
dráma. A szerző szórakoztatni akarása
nyilvánvaló. A történet és a szerkesztés
sokszor alig több egy bohóctréfánál. S ha
az író szándéka förgeteges hatású játék
volt, akkor az eredmény nem több egy
néhol jó ritmusú, de inkább hosszúra nyúlt
burleszkjelenetnél. Nem illik számon
kérni a bohózattól a filozófiai mélységeket,
még akkor sem, ha egy-egy részletben
maga is abban tetszeleg. De a több fűszer,
a nagyobb lendület annál inkább
hiányolható a darabból.

Iglódi István, dicséretére legyen mond-
va, akár hitte, akár csak úgy tett, mintha
igazi drámával állna szemben, nagyszerű
stílusú előadást rendezett ebből a vé-
konyka szövetből. A komédiázás, a ne-
vettetés minden lehetőségét kihasználta.
Semmit sem akart igazán komolyan venni
Greene játékából. Ugyanakkor pontosan
megérezte, hogy csakis nagyon komolyan
lehet eljátszani ezt a darabot. Egy kis
belső mókázás a színpadon alapjaiban
rengethette volna meg a nézőtér
szórakozását és ezzel az előadás egészét.
Iglódi István körültekintően, pontosan
szervezte meg a színpadi történet, a kava-
rodás és a tisztánlátás legapróbb részleteit.
Nincs elnagyolt hatásvadászat, nincs
semmi be nem határolt lépés, mozdulat,
arcjáték vagy elejtett szó. Itt a játék ér

dekében minden nagyon precíz, kigondolt,
kimunkált. lglódinak tökéletesen igaza
van, ez az egyetlen módja, hogy Graham
Greene mókája érvényesülni tudjon a
színpadon.

Meller András díszlettervezőnek ha-
sonlóan nagy érdeme van abban, hogy a
közönség jól szórakozik a Józsefvárosi
Színházban. Az írói instrukció olyan - első
pillantásra egyszerűnek tűnő -- játék-teret
követel, amelyből hol itt, hol ott pattan ki
egy ágy, pördül ki egy konyha. Meller
András díszlete funkciója szerint is
főszereplővé tud válni az igazán elisme-
résre méltó színészi teljesítmények mellett.

A színészi alakítások sorában egyen-
rangúként kell szólni Kertész Péteről és
Székhelyi Józsefről. Párosuk egyszerre
játékos és komoly. Biztosan állnak a ko-
mikus és a félelmetes választóvonalán.
Sokszínű, groteszk hangvétellel játssza
Kertész Péter a kisstílű szélhámost és
Székhelyi József a hidegvérű gyilkost.
Szerepcseréjükből vérbeli komédiázó-
kedv, ritmusteremtő készség árad.

Bősze György a külsőséges eszközök-re,
megoldásokra csábító szerepben azzal
válik ellenállhatatlanul komikussá, hogy
férfiként nőt játszva az affektált hangsú-
lyok, a finomkodó mozdulatok mellett
lelkében is nőt formál.

Fonyó István kemény, súlyos és kacag-
tató. Pontosan egyensúlyoz az irónia és a
komédia határmezsgyéjén az ezredes fi-
gurájának megteremtésében. Szerepe sze-
rint megfelelő Katona János és Kocsó
Gábor játéka. Csak Hável László játszott
mást a szomszéd alakjában, mint a többi-
ek. Ő képtelen tudomásul venni, hogy az
A k i é r t a harang g i l ing- ga langban az előadás
legalább a játékkal többet akar elérni, mint
egy kabarétréfa.
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