
marad az előadás folyamán. Hiába a szö-
vegben az erős szatíra, itt mindenki
kedves, szánnivaló, szeretetre méltó fi-
gurává szelídül.

Hőgye Zsuzsanna Karnyónéja sem
gyűlöletes vén özvegyasszony, hanem
egy parádézó, még igencsak ereje teljé-
ben levő kívánatos, friss asszonyság.
Férfiéhsége nagyon is indokolt. Ez a fel-
fogás egy újfajta darabértelmezést igé-
nyelt volna, a rendező azonban ezzel a
lehetőséggel nem élt, így ez értelmezet-
len ötlet maradt mikor Lipitylotty
végképp faképnél hagyja, egy seprűt
nyom a földön vergődő Karnyóné kezé-
be. „Agyő, nyanyus." H ő g y e Zsuzsanna
fekszik a földön, birizgálja, csiklandozza
a saját arcát. Felugrik, a szeme csillog,
széttárja a karját, mutatja a seprűt, rá-
támasztja a fejét, mindkét kezével
markolja. Maga az elhagyatottság. Körül-
tekint, kezdi élvezni a helyzetet, dalra
fakad: „Mind elmentek, mind itthagytak
kényére a búbánatnak." Egyre jobban
élvezi, közben szenved, evez a seprűjével
a dal ritmusára. Időnként össze-roskad,
ráomlik a seprűjére.

Boriska szerepében Csák Zsuzsa olyan
tűzrőlpattant operett-szubrettet játszik,
aki mindig ahhoz húz, akinél a több
hasznot szimatolja. Ugyanúgy jó neki
mindkét gavallér, mint Karnyónénak.
Lipitylotty (Szélyes Imre) erős, öblös
hangú, hódító bika. Szarvat és hosszan
lelógó csíkos farkat is visel, hogy még
vígjátékibb legyen. Tipptopp (Bakai
László) nála sokkal alacsonyabb, véz-
nább, és mikor leszedi a jócskán ráagga-
tott „francusmódit" - a hátul gombolós
kabáttól a nyakában lógó képkeretekig és
a fülében lógó karikáig egész emberi
lesz. De inkább egy csavaros eszű inasra
emlékeztet, aki minden helyzetben fel-
találja magát, sőt még csavar is egyet a
történeten.

Samu (Balogh Tamás) egy hisztériás,

enyhén bugyuta, figyelő tekintetű gyerek-
felnőtt, aki úgy beleéli magát hisztériás
játékaiba, hogy az előadás végén ő is
segít az öldöklésben, kitűnően valósítja
meg Tömöry Péter ötletét. Kuruzs (Ba-
kody József) jól hozza a megkeseredett,
okos, mindentudó lerongyolódottságot,
eközben időnként ő is táncra perdül. .1
Tündér (Darás Léna) feloldja a,. amúgy
sem túl nagy feszültséget.

Különböző játékstílusok, játékmódok
élnek itt egymás mellett, egységes ren-
dező elv híján. Így ez előadás szétziláló-
dik. Minden vígjátéki kellék adott, csiri-
csáré, eltúlzott öltözet, kergetőzés, du-
lakodás, csók, féltékenység, összeveszés,
kibékülés, elváltoztatott „vicces" hangon
való beszélés, bizsergetőnek szánt
utalások a nemi aktusra, röhögtetőnek
néhány trágár szó. Mindez
megfelelőképpen adagolva. A szövegből
viszont állandóan azt kellene éreznünk,
hogy itt valamit mélyebben is
megmutatnak nekünk. Nos - erről nem
derül ki, hogy micsoda. Nagy
általánosságban parodizálják a
képmutatást, a külföldet majmolást, a
fukarságot ... De nem érezzük a figurák
mai megfelelőjét. Igy az a könnyed
szórakozás, amit kapunk, időn-ként
tehertételként magán hurcolja a darab
keserű, bonyolultabb valóságát.
Ötletekkel telezsúfolt, zenés-táncos vi-
dámságot kaptunk, melyhez Csokonai
csak ürügy.

Csokanai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné
és a két szeleburdiak (veszprémi Petőfi Színház)

Mai színpadra alkalmazta és rendezte: Tömöry
Péter. Díszlet: Szakácsi Márta m. v. Jelmez:
Füzy Sári. Dramaturg: Boross László.
Koreográfus: Erdélyi Tibor m. v. Zene:
Kaláka együttes. A rendező mankatársa:
Perlaki Ilona.

Szereplők: Dévai Péter, Hőgye Zsuzsanna,
Balogh Tamás, Csák Zsuzsa, Három-széki
Péter, Bakai László, Szélyes Imre, Bakody
József, Darás Léna.

CSÁKI JUDIT

Színház helyett -
színjátszás

A Kár, hogy kurva
a Katona József Színházban

Lehet elmélkedni és vitatkozni is azon,
hogy a drámairodalom Shakespeare nevű
zsenije mennyire szorította háttérbe saját
kortársait; s ennek következtében vajon
nem érdemtelen-e az a mulasztás, amit
korunk színháza ezeknek a kortársaknak a
mellőzésével elkövet.

Ha elfogadjuk, hogy a színházban
egyetlen dolog jelenti az igazi sikert, s ez
pedig a bemutatott darab s a belőle
született előadás művészi hitele és ereje

akkor feltehetően az angol reneszánsz-
ból Shakespeare-t kell játszani. Hiszen ha
a kortársak legjobb műveit vesszük is
sorra, némi rugalmassággal bizonyosan
megállapítható, hogy Shakespeare párat-
lanul gazdag életművében megleljük a
bennük található „művészi üzeneteket",
esetleg jobban, többet, elegánsabban,
tisztábban.

I-la viszont úgy gondolkodunk, hogy a
Shakespeare-műveket keretező élet-
művek gazdagabbá és színesebbé teszik
képünket arról a korról, talán magáról
Shakespeare-ről is, vagy úgy, hogy az
esetleg méltatlanul elfeledett, mert önma-
gukban szintén tehetséges alkotók legjobb
műveinek újrafelfedezése fontos kulturális
misszió - akkor helye van ezeknek a
drámáknak a ma színpadán.

Valószínűleg az utóbbit választotta a
Katona József Színház. S mivel a kérdést
teoretikusan elég nehéz - és talán igaz-
ságtalan - eldönteni, ismét csak oda
lyukadunk ki: maga az előadás hitelesíti

vagy sem - a döntést.
John Ford darabja, a Kár, hogy kurva még

őrzi a reneszánsz dráma sok vívmányát,
annak ellenére, hogy már az Erzsébet-kor
után, a Stuart-érában, egy gondokkal,
feszültségekkel teli, forradalom felé tartó
országban született. Ugyanakkor nem
sorolható be a reneszánsz dráma markáns
irányzatai közé; valahol közöttük
bolyong, merítve ezt-azt a különböző
törekvésekből, alkotókból.

A népi tradíciókból kinövő angol
reneszánsz drámatípusra utalnak például
Ford darabjának vígjátéki szálai; annak
ellenére, hogy az osztályhelyzet

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné (veszprémi Petőfi Színház). Jelenet az előadásból (MTI-
fotó - Ilovszky Béla (elv.)



szigorúan másról árulkodik. A kissé
infantilis, de igazában nem is olyan
ostoba Bergetto - és hozzá idomuló inasa,
Poggio tartoznak ide - a játék, a tiszta,
természetes élet, a gyermeki ösztönök
atmoszféráját hozzák a műbe, bár
némileg nehézkesen épülnek be a dráma
fő vonalába. Erre utal az is, hogy Ber-
getto végül is tévedésből, értelmetlenül
hal meg, játékosan, mellékesen, úgy,
amilyen ő maga.

A másik vonal, a klasszicista hagyo-
mányokat folytató dráma kevésbé bizo-
nyult termékenynek és színpadi értelem-
ben hatásosnak az angol reneszánsz tető-
pontján. A kettő összefogására elméle-
tileg törekvő szerzők pedig - akiket „uni-
versity wits" néven emlegetünk néha -
valójában nemigen tudnak a teóriából
életképes művészeti irányzatot „gyár-
tani". Végül is esetlegesen keveredtek a
különböző elemek - Fordnál is.

A Kár, hagy kurvában a reneszánsz
jellegzetes felszabadultsága a túlfűtött-
ségben, a már-már fülledt, fojtott at-
moszférában van jelen. Mindaz, ami a
reneszánsz világotrengető vívmánya volt,
mindjárt kitermelte saját végletét is;
ennek pedig - a dolog természetéből
fakadóan - leginkább a drámákban van

nyoma. A felszabadult érzelmek iszonyú
erejű szenvedélyekbe csapnak át, a test,
testiség megjelenése buja csapongásba. A
győztes szellemi-érzelmi szabadság-harc
önmaga ítélőszéke elé vonul, ahol a bíró
helyén az „erkölcs" üldögél, a maga
zűrzavaros voltában.

A testvérszerelem - amelyről Ford
darabja is szól - részben elvesztette
tabujellegét, bevonult az irodalomba, de
nem legalizálódhatott. Változatlanul
kihívta az egyház, a vallás erőteljes til-
tását - ami a művészetben azonmód gyen-
gének bizonyult, mihelyt a vallás pozí-
ciója megrendült. A társadalom és az
erkölcs tiltása él ugyan - de már nem a
művészi ábrázolásra, hanem a tettre
magára vonatkozik. Nem zárja ki, nem
tagadja el - hanem megbünteti a bűnös
vérfertőzést. Ford drámaírói dilemmája
ebből fakad: a kívülről eleve adott bün-
tetést és tragikus végkifejletet belülre, a
kapcsolat körébe kell beépítenie. Olyan
párnak kell a vérfertőzést elkövetnie,
akiket nem pusztán és igazságtalanul a
társadalom, hanem saját emberi
gyengeségük vagy más vétségük is
tragikus végre ítél.

Ebből azután fakad némely írói bizony-
talanság. Éppen a főszereplők, a vér-

fertőző testvérpár jelleme marad homá-
lyos, illetve keverednek bennük az egy-

mástól elütő, egységes egésszé nem ala-
kuló vonások. Alig tudunk valamit róluk -
a cselekedeten kívül. Tulajdonképpen a
közönségnek nemigen van módja arra,
hogy saját maga ítélje meg vagy el a fiatal
párt; tudomásul veszi a műben
bekövetkezett ítéletet. Ez a - nyilván
szándékos - megoldás az író részé-ről
azzal a szükségszerű következmény-nyel
jár együtt, hogy a cselekmény fő vonala
lehetséges jelentősége alá csúszik.

Ezt s az esetleges egyéb hiányokat pó-
tolván sok egyéb szál, alak jelenik meg a
drámában. Szerepelnek olaszos nemesi
bonyodalmak; csaták a lány kiházasítása
körül; nagybácsi-unokaöcs vita; kérők
felvonulása; egy shakespeare-i dajka;
kikapós feleség csapodár szeretője elleni
bosszúja; kikapós feleség férjé-nek
álarcos és sunyi bosszúhadjárata; hamvas
unokahúg lírai-komikus szerel-mi
románca; letargikus-cinikus igazság-
osztás a dráma végén, jócskán a klasz-
szikus veronai herceg szintje alatt.

A Katona József Színház előadása nyitva
hagyja a mű összes kérdését, megol-
datlanul hagyja összes problémáját. Ha
érthető, hogy Zsámbéki Gábor rendező
saját „hatáskörében" nem vállalkozott a
cselekmény szálainak összerendezésé-re,
egymáshoz igazítására, súlypontozására,
az indítékok, érdekszférák plasztikus
bemutatására, s arra sem, hogy a maga
korában talán szükségszerű írói
elnagyoltságokat a fő kérdést illetően
rendezőként pontosítsa - akkor érthetetlen,
miért választotta ki ezt a darabot.

Akadhat a fentiekre válasz - halvány
sejtés, apró gyanú inkább. De a lényege
már nem az angol reneszánszban, nem is a
darabban rejlik, hanem a Katona József
Színház közelmúltjában és jelené-ben.

Ebben a színházban a rendezők és a
színészek nem vezették be a mindenütt
szokásos társulatmegosztást: itt nem fő-és
mellékszereplők, hanem színészek dol-
goznak. (Elég talán Benedek Miklós
néhány szavas inasalakítására utalni a
Tudós nőkben.) Mintegy cserében: minden
színésznek joga és kötelessége, hogy az
úgynevezett kis szerepekben is fantá-
ziagazdag, precíz, jól kidolgozott alakítást
nyújtson. A sok színészt foglalkoztató
előadásokban éppen ezért megsok-

John Ford: Kár, hogy kurva (Katona József Színház). Gobbi Hilda (Putana), Cserhalmi György
(Vasques) és Balkay Géza (Soranzo) (lklády László felv.)



szorozódtak az egyéni értékek; a munka-
módszer bizonyította érvényességét. Tu-
lajdonképpen bizonyítja most is. Csak .. .

Ez a koncepció - és a gyakorlat fel-
tételez egy jó darabot és annak markáns és
mindenki által megértett rendezői
értelmezését. Mindenkinek tudnia kell
ugyanis, hogy a többiekhez képest hol a
helye a produkcióban, egyéni alakítása
meddig terjedhet úgy, hogy alapvetően az
egészbe illeszkedjék, annak hatását
segítse. Ford darabjánál, úgy látszik, az a
legfontosabb, hogy sok jó színésznek nyílt
ismét alkalma tudását megmutatni. Azt a
tudást, amit mi, nézők már ismerünk.

Pontosan azt. Nem kényszeríti őket
senki és semmi, hogy eszközeiket, jól
ismert képességeiket ezúttal más rend-szer
és gondolat jegyében átcsoportosítsák, és
új színt, új minőséget keverje-nek ki
belőle. Kis túlzással minden szereplőről
meg lehetne mondani, melyik előadásból
lépett át a K á r , hop p kurvába .
Remélhetőleg nem tévedés, ha ezt így,
ahogy van - nem pusztán a rendező,
hanem elsősorban a darab nyakába varr-
juk.

A hatásmechanizmus a következőkép-
pen alakul. Az, amit ezek a színészek
tudnak - egyenként és együtt -, válto-
zatlanul sok és változatlanul meggyőző.
Ha pedig meggyőző, szerencsés esetben
nem a színész színész voltáról győz meg,
hanem éppen azt felejteti cl velünk. Azaz:
annak a figurának az előadásbeli
hitelességéről győz meg, akit játszik. Most
viszont a színészi professzionizmus látszik
mindennél erősebben a szín-padról, ha
úgy tetszik, csupa „civil" erény, már ami a
művet illeti. Minden színész pusztán arról
g yőz meg: ő változatlanul nagyon jó
színész.

Felemás dolog mindezt épp a Katona
József Színház társulatáról elmondani,
hiszen itt rendszerint ennél többet, más-
hol többnyire ennél kevesebbet kapnak a
nézők. Hangozzék dicséretnek a puszta
ténymegállapítás: ami máshol ki-
emelkedő csúcs - itt mérce, amiből nem
szabad engedni.

Nagy elégedetlenségünkben tehát azt
végezzük el, ami elvégezhető: megnéztük,
ki hol tart ebben a társulatban.

Rajhona Ádámot indiszponált állapo-
tában láttuk viszont, sok jó alakítás után.
Bonaventura szerzetesként kenet-teljesen
öblögetett, szónokolt, nem túl nagy belső
meggyőződéssel; feltehetően nem döntötte
cl magában: irigyli vagy szánja a bűnös
vérfertőző Giovannit.

Udvaros Dorottya (Annabella) és Dörner György (Giovanni) a Kár, hogy kurva című előadásban
(Fábián József felv.)

Kettőjük közül Udvarosnak valamivel
könnyebb a dolga. Egyrészt fölényesen,
„félkézről" tudja azokat az esz-közöket,
amelyekkel kezdetben ártatlanságot,
később állhatatosságot, majd önfeláldozást
mutat. Másrészt senki nem kényszeríti rá,
hogy mást vagy többet is tegyen.
Szellemes, színes, eszközei-ben kiforrott
színésznő most is - csak ezt nem most
tudtuk meg tőle.

Dörner kénytelen végletesebb helyze-
tekben is játszani. Elvben színesebb le-
hetne - a gyakorlatban mégis egyszínű.
Már-már mániás belső fűtöttséggel játssza
végig a különböző szituációkat
talán ezt a szerepet mégse rá kellett volna
osztani.

Shakespeare-nél is lehetne dajka Gobbi
Hilda. A kisasszonyát vad rajongással
imádó, féltő, óvó öregasszony mindig
minden helyzetben az életre szavaz:
amikor a testvérek szerelme ígéri azt,
akkor arra, amikor a világ másképp fordul,
akkor egy másmilyenre, amikor a
felbőszült és átvert férj inasa kínálja a
nagyon is megfogható életet, akkor arra.
Gobbi rengeteg apró színnel,
könnyedséggel, természetességgel
mutogat-ja saját fordulásait igazán
kedvtelve nézi az ember.

Láthatóan a legkisebb erőfeszítés nélkül
hozta egy szerzetesi sablon körvonalait
meg is elégedett vele.

Dörner György és Udvaros Dorottya a
vérfertőző testvérpár szerepében kissé
fádan élik meg a történetet.
Tulajdonképpen csak álldogálnak a
kavarodás közepén, s mintha hirtelen
fellángolásból tennék, egymásnak
ajándékozzák magukat. Mert unják a
többieket, mert idegesíti őket a „külvilág",
s mert Dörner Györgynek igencsak
gusztusa támadt . . . Egyetlen jelenet van
mindössze, ahol másról is szó esik: a
kölcsönös szerelmi vallomás, majd a
színpadilag szépen megoldott eskütétel;
de amit mondanak, sem előtte, sem utána
nem igazolódik. Udvaros inkább hagyja
magát elragadni; Dörner pedig elsősorban
birtokolni akarja húgát. Ó, legalább ezt
végig is viszi, az elkövetkezőkben ez
látszik tettei egyetlen hiteles mozgatójá-
nak, ebből fakad a bosszú, a ragaszkodás,
minden. Mai szemmel nézve ez a
kapcsolat nem elsősorban a vérfertőzés
ténye miatt ítéltetik halálra, hanem belső
őszintétlensége, tartalmatlansága, erőt-
lensége miatt ,\ szexuális összetartozáson
kívül más egymás felé hajtó erőről amúgy
sem esik egyetlen szó sem.



Akárcsak Gáspár Sándor és Bán János
kettősét, a gyermeteg Bergettót és csacska
inasát. Akár Gáspár jól ismert
mozgásficamát, akár Bán lábait fonogató,
tátott szájjal bólogató „jutalomjátékát"

nézzük, akár gondosan egymáshoz ko-
reografált, akrobatikus ügyességű gya-
korlataikat - ismét élvezzük mindegyiket.
Mintha a Stílusgyakorlatból ugrottak
volna át ide néhány jelenetre: megint csak
profin csinálták ugyanazt, amit már
láttunk tőlük.

Cserhalmi György Vasquest, a férjül
vett Soranzo szolgáját játssza, intellek-
tuális-fölényesen, szellemes megoldások-
kal, változatlan fizikai ügyességgel. Ré-
szint szerepe jobb és hálásabb a többi-nél,
részint ő maga is az - lehetőség nála se
marad kihasználatlanul. Se poén.

Soranzót, a „helyből" fölszarvazott
férjet Balkay Géza játssza. Máshonnan
ismert kitűnő komikai képességeivel ve-
gyítve elsősorban amolyan „reneszánsz
dúvadra" veszi a figurát, alaposan el-
agyabugyálja Udvarost, amikor rájön az
áldásnak egyáltalán nem nevezhető gyer-
mekre. Balkay hízeleg, ordít, tombol,
ravaszkodik - mikor mi következik. Nem
téved.

Egyénire sikeredett, ügyes alakítás a
bíborost játszó Végvári Tamásé; minden
poént kihasználó karakter Sinkó László.
Kellemesen üde és váltani is képes Csonka
Ibolya az unokahúg szerepében; jó játék -
bár az egészben egy külön hetét - a
Ronyecz Máriáé. Önmagában kellemes és
szórakoztató a bumfordi Grimaldit alakító
Eperjes Károly is, éppúgy, mint a fifikás,
partvonalról szurkoló Helyey László és a
mellőzött szerepre kárhoztatott Kun
Vilmos is.

Teljes a névsor. Egyenként tehát sen-ki
nem kárhoztatható az egészében még-
iscsak felemás, kissé unalmas estéért. Nem
tehet róla El Kazovszkij sem, aki sok
munkát adó és némileg elterelő
asszociációjú díszletet és üdítően színes
ruhákat tervezett a szereplőknek.

John Ford: Kár, hogy kurva (Katona Józs e f
Színház)

Fordította: Vas István. Dramaturg: Fodor
Géza. Díszlet, jelmez: El Kazovszkij m. v.
Szcenikus: Rétfalvi János. Zene: Jeney Zol-
tán m. v. Rendező: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Rajhona Ádám, Végvári Ta-
más, Balkay Géza, Kun Vilmos, Sinkó
László, Eperjes Károly, Dörner György,
Gáspár Sándor, Helyey László, Cserhalmi
György, Bán János, Udvaros Dorottya,
Ronyecz Mária, Csonka Ibolya, Gobbi
Hilda.

RÓNA KATALIN

Cui prodest?

A bolond a Madách Színházban

A Madách Színház szívesen tesz eleget az
újdonságokra vágyóknak. Különösen, ha
világsikerre hívhatja föl a figyelmet. Ha
elsőként vagy legalábbis egyik elsőként
mutathat be a kontinensen Broadway-
sikert, londoni sikert. Így volt ez a
valóban rangos Macskák eseté-ben, s így
most, legújabb bemutatója, A bolond
esetében. Hogy aztán a kül-honi hír,
eredmény hogyan válik be a magyar
színjátszásban, az már más kér-dés, az
már egy előadás tanulsága. Mindenesetre
a vállalkozás, a gyorsaság és a
valószínűsíthető kasszasiker szempontjá-
ból, bizonyára lényegi. Ez utóbbi hite-
lesítheti azt az elgondolást is, miszerint a
jellegénél, szereplőszámánál, színhelyénél
fogva a nyilvánvalóan kamara-darabot a
társulat nem a kamaraszínházban, hanem
a nagy Madáchban tűzte mű-sorára.
Ungvári Tamás a dráma ajánlója, fordítója
és hazai színpadra alkalmazója ötszáz
előadást ígért neki, A bolond lányhoz
hasonló sikerszériát. Mindezt
természetesen csak az idő és a közönség
hitelesítheti, döntheti el. Mindenesetre a
magyar színpadon megvalósult szerző-
avatás igényli a bemutatást, az odafigye-
lést.

Tom Topor 1938-ban született Bécs-
ben. Családja egy évvel később Londonba
költözött, hogy onnan majd' egy év-tized
múltán az Egyesült Államokba telepedjen
tovább. A fiatalember, annak ellenére,
hogy érdeklődése egyértelműen az
újságírás és a színház felé csábítja, 1961-
re elvégzi a műszaki egyetemet. De a
drámaírás vonzása olyan nagy, hogy
elvégez egy drámai kurzust is.
Elsődlegesen újságíróként tevékenykedik,
1974 óta ismertek drámái, amelyek
sorában A bolond volt az első. Hat évvel
később, több más színpadi alkotás után,
ismét A bolondot veszi elő. Átdolgozza, s
így bemutatják a Broadwayn. Abban az
esztendőben elnyeri vele a Best play, a
legjobb dráma díját. A bolondot 1983-ban
tűzte műsorára a londoni Whitehall, s
rövid időn belül (a Pesti Műsor tanúsága
szerint: két napra rá) a Madách Színház
vállalkozhatott a bemutatásra Ungvári
Tamás nyelvi leleményekben

gazdag, a hely szelleméhez pontosan
igazított fordításában.

Hogy miért kell mindezt ilyen részle-
tesen elmondani? Mert végül is mindez
egy olyan dráma érdekében történt, amely
az amerikai átlag drámatermés-ben négy
esztendeje valóban a „legjobb-nak"
minősülhet, ám sem gondolatiságában,
sem mondanivalójában, de még csak
megfogalmazásában, netán a szín-padra
állítás lehetőségeiben egy valóban jeles
női karakteren kívül semmi meg-kapó,
magávalragadó újdonságot, különösséget,
aranytartalékot nem hordoz.

A dráma alaphelyzete egyszerű. A jó
családból való lány, akit megviselt szülei
válása és nevelőapjának jótékonykodása,
miután maga is elvált férjétől, prostitú-
cíóra adja a fejét. Minden tökéletesen
megy, mígnem egy napon, feltételezhetően
jogos önvédelemből megöl egy férfit. A
törvény előtt kellene felelnie tettéért, ám
tárgyalás helyett átszállítják a börtön
elmegyógyintézetébe, hogy rá-bizonyítsák,
beszámíthatatlan, s ily módon nem felelős
tetteiért. Az ügy így eltussolódnék, a lányt
minden v a l ó sz ínűség szerint az
elmegyógyászat örökre kivonná a
„forgalomból". És soha nem derülne fény
Claudia elzüllésének családi okaira,
hátterére, gyilkossá válásának
körülményeire. S hogy ez kinek lenne jó?
A családnak? Cui prodest - kinek érdeke?

Erről szól Tom Topor drámája, amely az
elmegyógyintézetben kialakított tár-
gyalóteremben, az elmebajt megállapító és
bizonyítani próbáló tárgyaláson mu-tatja
meg mondja el a történetet, az
eseményeket. Nagyon is lassan, nehézke-
sen indul el a játék, bomlik ki a história.

A szándékoltan késleltetett megértés, ha
fokozza is a kíváncsiságot, nincs arányban
a nehézkességgel, az elnyújtott bevezetés
statikusságával. Ez a statikusság sajnos a
dráma egészére jellemző. Hiába a
könnyednek erőltetett társalgás, hiába egy-
egy valóban feszes és pergő kérdés-
zuhatag a védőügyvéd részéről, hiába a
pszichiáter szakértő már-már
nevetségességig ostoba, megrögzött val-
lomása, a dráma jellegénél fogva állókép-
szerű. Írója ugyanis nem tudja eldönteni, a
nyilvánvaló összecsapásokban vagy a
lélekben, a bensőben mutassa-e meg a
drámai konfliktust. Pontosabban: a
pszichológiai motiváció vagy a törvény-
széki küzdelem fontosabb-e számára.
Kérdésföltevése a lelki motivációt való-
színűsíti, ám ennek minduntalan gátjává
lesz a hosszadalmas előkészítés.


