
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.



A dráma egyetlen tétel illusztrálására
vállalkozik elszántan, arra, hogy meg-
mutassa az amerikai társadalom és álta-
lában egyfajta kispolgári életforma, szem-
léletmód jellegzetes presztízs-téboly be-
tegségét, a „mindent a látszatért" hitet. S
benne a megvásárolhatóság eszményét a
gyermekkortól a felnőttéválásig. S mindez
a legkevésbé sem lenne baj, ha a
meglehetős banalitásokat kevésbé szte-
reotíp figurák hordoznák. Ha egyénibb
lehetne az anya és a nevelőapa, az ügyész
és a védőügyvéd, ha nemcsak szemlélő
kísérője lenne a pernek a bíró, ha kevésbé
tipikusan ábrázoltra akarná formázni a
pszichiáter alakját. Am a sztereotípiából
Tom Topornál csak sztereotípia
következik, míg el nem jut a boldog
végkifejlet ugyancsak könnyzacskókra
hatni akaró és hatni tudó kibontásáig.

Mindaz, ami ezen a tárgyaláson kiderül
Claudiáról, a családról, a környezetről, a
társadalmi elvárásokról, a törvény
mechanizmusáról, az orvostudományról,
az valójában csak körülírja a helyzetet.
Lelki mélységeket igyekszik mutatni, ám
közben, miután öntörvényétől kény-
szerítve minduntalan visszatér ennek a
tárgyalásnak a tétjéhez, valójában egyiket
sem képes teljességében föltárni. Sem a
tárgyalás jelenvalóságának problémái, sem
a pszichológiai motiváció kérdései nem
jelennek meg igazi súlyukban. A kérdések
sokkal inkább feleselnek egymásra,
mintsem felelnek. S ezért, azon túl, hogy
igazán kíváncsiak vagyunk az indítékokra
amelyek amúgy viszonylag könnyedén
áttekinthetők, még inkább némi logikával
és elszántsággal kiókumlálhatók nincs
komoly tétje a bizonyítási eljárásnak. Még
a hogyanja, a kérdésföltevések mikéntje
sem okoz-hat igazi megrendülést.

Mindazonáltal Claudia jelenléte, vára-
kozó helyzete, majd harmadik felvonás-
beli sajátos önbizonyítási eljárása nagy-
szerű színpadi alkalmat kínál egy szí-
nésznőnek. S a Madách Színház vállal-
kozása, amivel Schütz Ilának megterem-
tette ezt az alkalmat: méltánylandó.
Szirtes Tamás rendezése a jeles csapat
irányításában alig vállalkozik többre, mint
a színpadi helyzet megteremtésére,
összefogására. Kétségtelenül nincs is
sokkal többre lehetőség, hiszen, ha már
eldöntetett, hogy a színhelyét tekintve is
kamaraprodukciót nagyszínpadon adják
elő, amúgy sem tud mit kezdeni az
akcióban alig megnyilvánuló esemény-
sorral. Megpróbálja úgy elhelyezni szí-
nészeit, hogy „betöltsék" a képet. Ezért

kényszerül a bíró a színpad oldalának
magasába, ahonnan bár nyugodtan szem-
lélődhet, figyelhet, aligha van alkalma a
passzivitásból, a már-már statisztahely-
zetből kimozdulni. S ezen alig segít
Vayer Tamás minden különösebb el-
képzelést, környezetábrázolási szándékot
nélkülöző díszletterve.

A színészek szinte kivétel nélkül pon-
tos figurát teremtenek. Korlátolt be-
szűkültségében riasztó Sztankay István
pszichiátere. Bájosan rafinált, elszántan
határozott, bölcsen csavarosagyú Huszti
Péter védőügyvédje.

Székhelyi József okosan, hite-feladata
szerint igyekszik a vád hálójába keríteni a
bolondnak kikiáltott lányt. Némethy
Ferenc teljes passzivitásra kárhoztatva éli
végig a játékot. Haumann Péter né-hány
jól ismert „haumanniádával" már-már
groteszk-komikussá teszi a nevelő-apa
figuráját. Talán túlontúl amerikanizált
nyeglére sikeredett a főiskolás Jakab
Tamás őrmestere. Az általam látott
előadásban Gombos Katalin játszotta túl
tragikusra a magába roskadó anya
szerepét.
És Schütz Ila. Tehát az ő kedvéért ér-
demes volt. Ahogy először berohan,
mintha valóban a bolond lány lenne.
Ahogy figyeli-hallgatja a vallomásokat
komolyan jegyzetel, föl-fölcsattan.
Ahogy belülről mégis a gyermeki szere-

tettől vall, mikor nem engedi, hogy anyját
faggassák. Aztán egy váratlan gesztus a
„megvetett" nevelőapa felé. Micsoda
árulkodó, mélyről fakadó pillanatok a
személyiség kibontakoztatásának val-
lomásai. Nem marad, nem maradhat
észrevétlen egy pillanatra sem. Övé a
játék mindvégig. S amikor sor kerül
vallomására, olyan színészi teljességgel, a
jelenlétnek, a megélésnek olyan hitével
teremti meg Claudia alakját, hogy azzal
érvényességet szerez az előadás egészé-
nek.

To m Topor A bolond (Madách Színház))
Fordította: Ungvári Tamás. Díszlet: Vaver

Tamás. Jelmez: Felkai Anikó. Rendező:
Szirtes Tamás.

Szereplők: Schütz Ila, Huszti Péter, Sztan-
kay István, Haumann Péter, Pásztor Erzsi,
Székhelyi József, Némethy Ferenc, Jakab
Tamás f. h., Pusztaszeri Kornél f. h.

Tom Topor: A bolond (Madách Színház). Székhelyi József (Franklin Macmillan) és Schütz Ila (Clau-
dia) (lklády László felv.)


