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Ingyen elvIhető régI lapszámok!

a játék joBB a szövegnél
Zappe László

G�akran érezzük úg�, hog� eg� előa-
dás jobb a darabnál. Bár ha elfogad-
juk, hog� eg� színpadi szöveg ann�it 
ér, amenn�it ki lehet hozni belőle, 
akkor ennek az érzésnek nincs sem-
mi alapja. És mégis… Itt van például 
a Rózsavölg�i Szalon új bemutatója, 
Lucy Prebble műve, a Mellékhatás. (A 
mag�ar cím többet mond az eredeti-
nél, ami mindössze enn�i: The Effect.) 
Olvasva alighanem unnám, sőt va-
lószínűleg hamar elunnám, és abba-
hag�nám. Eljátszva feszülten fig�elem. 
Igaz, nem a történetet, sokkal inkább 
a szereplőket. Pontosabban közülük 
kettőt, Sodró Elizát és Porogi Ádá-
mot. És nemcsak azért, mert amióta 
nézem, csodálom őket.Néhán� éve 
vannak a pál�án, Porogi Ádám 2012-
ben a Kaposvári Eg�etemen, Mohácsi 
János osztál�ában végzett, Sodró Eliza 
ug�ancsak Kaposváron tanult 2010 és 
2015 között, Réthly Attila osztál�ában.

Luc� Prebble darabja nem keveseb-
bet, mint a személ�iség mibenlétét 
vizsgálja. Pontosan azt, amiről Dorn 
doktor beszél Csehovnál, a Sirál�ban: 
„Egy szivar vagy egy kupica vodka 
után maga már nem Pjotr Nyikola-
jevics, hanem Pjotr Nyikolajevics 
plusz még valaki...” Szóval az emberi 
lét alapkérdéseinél vag�unk, ha nem 
is csehovi mél�ségekben.

A szerző eg� g�óg�szerkísérlet részt-
vevőit, hog� ne mondjam, áldozatait 

állítja elénk. Mert mint a végére kide-
rül, nemcsak a kísérleti alan�ok, de az 
őket dresszírozó orvosnő is áldozat. A 
tudomán�, illetve tudomán� minden-
hatóságába vetett vakhit áldozatai. A 
hívők természetesen nem ők, hanem a 
főorvos, aki azt gondolja, megtalálta 
a bölcsek kövét, amikor kidolgozott 
eg� szert a depresszió g�óg�ítására. 

Az angol írónő kaján tréfája, hog� a 
kísérlet legjobban azt a szereplőt viseli 
meg, aki placebót kapott. Szóval a g�óg�-
szerbe vetett hit hatékon�abb magánál 
a szernél – olvashatjuk ki az eset tömör 
tanulságát, ha mindenképpen ragaszko-
dunk hozzá, hog� leg�en tanulság. De ne 
kezdjük a végén. Bár előtte sem nag�on 
történik más, mint hog� a kísérletben 
részt vevő férfi és nő eg�másba haba-
rodik. Ami eg�ébként hetekre összezárt 
fiatalember és korban éppen hozzá illő 
ifjú hölg� között talán akkor sem lenne 
különös eset, ha semmiféle szert nem 
szednének közben. A különös ezúttal 
az, hog� az idillt beárn�ékolja a g�anú, 
vajon nem csak a szer teszi-e az egé-
szet. Vajon önmaguk-e még eg�általán?

De a szerző enn�i problémával sem 
éri be. A kísérletet precíz szigorral vezető 
orvosnőről idővel kiderül, hog� neki is 
megvan a maga baja. Mégpedig éppen 
a depresszió. Ami miatt eg�kori szerel-
me is elhag�ta, aki viszont nem más, 
mint a tüntetően egészséges, legújabb 
ifjú feleségét n�űvő főorvos. 

A végét nem értem egészen ponto-
san, azt hiszem, valahol elvesztettem 
a logikai fonalat. Azt látom, hog� az 
osztott színpad eg�ik felén a lán� pró-
bálja kihozni a kórházi ág�ban fek-
vő fiatalembert a teljes feledés álla-
potából, mint mondja, az „átmeneti 
globális amnéziából”, a másik felén 
megaz orvosnő ücsörög ug�ancsak 
betegág�on, eszelősen magába ros-
kadva. A tanulság – mint már emlí-
tettem – túlságosan is világos, csak 
az igazsága kétes. Nem igazán meg-
alapozott.

Viszont kárpótolnak a színészek. El-
játsszák, ami megíratlan maradt. Jel-
lemzik az alakokat, emberré formál-
ják a kliséket. Porogi Ádám érzéken�, 
könn�en sebezhető, de alapjában de-
rűs, magát könn�ednek, játékosnak 
képzelő fiatalember, Sodró Eliza ko-
mol�kodó, realista, az életet úg� el-
fogadni akaró nő, ahog�an az adja 
magát. Valójában mindkettőjük lelke 
nag�obb, mint maguk gondolnák. A 
szer vag� a különös összezártság, de 
főképp a találkozás ezt hozza ki belő-
lük. A sok színt, a vibrálást, az érzések 
gazdagságát. A professzionális-kom-
mersz ag�almán�t hitelesítik azok a 
gazdag lelkületű személ�iségek, aki-
ket színészi eszközökkel előállítanak. 
A most is finom érzéken�séggel játszó 
Tóth Ildikó nem árulja el előre az or-
vosnő sebezhetőségét, töréken�ségét – 
ez lehet Valló Péter rendezői döntése 
is. Elfogadható, de lehetne másként is, 
talán sejtethetné. Lengyel Ferenc hi-
bátlan választás a magabiztosan férfi-
as főorvos szerepére. ●

A Budapest folyóirat 2010–2013. évi évfolyamaiból vannak megmaradt 
lapszámaink. 

A lapok átvehetők a készlet erejéig a kiadóban 
(Summa Artium, 1054 Budapest, Honvéd utca 3.)  

hétköznapokon 9 és 16 óra között.

Amennyiben konkrétan keres bizonyos lapszámokat, kérem, vegye fel a 
kapcsolatot a kiadóval telefonon:

06 1 318 3938, hogy ellenőrizzük, a keresett szám megvan-e. 
A lapokat postázni – a postaköltségekre való tekintettel – sajnos nem áll módunkban.


