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Egy mai Tévedések vígjátéka
(Bla ck Comedy)

A Madách Színház Peter Shaffer Black Comedy-jét játssza - kitűnő előadásban. A londoni
bemutató idején egy kritikus azt írta, hogy valóság lett egy paradoxonból: létrejött a lassított
farce. Vámos László, a magyar előadás rendezője ehhez még hozzáteszi: a legextrémebb
játékot kell a legkomolyabban venni.

Ki tudja miért, színházi közéletünkben nem sok becsülete van a farce-nak. Valamiféle
arisztokratikus finnyásság nyilvánul meg abban, hogy fanyalogva fogadjuk a vegytiszta
színpadi helyzetkomikumot: a vaskos tréfák, triviális félreértések és groteszk kergetőzések
dramaturgiáját, amiben pedig könnyen felfedezhetjük a színház egyik alapelemét, a játé-
kosságot. Nemis igen használjuk a farce elnevezést, helyette nagyritkán a lekicsinylően hangzó -
és a fogalmat nem fedő - bohózatot. Igaz, mentségünk van bőven: a középkori farce, a vásári
komédia, a commedia dell'arte - mind ikertestvérek - jórészt hiányoznak színházi hagyomá-
nyaink közül. Ez még azt is elfelejteti velünk, hogy a világirodalomban máig legismertebb farce
a Tévedések vígjátéka. Ami arra vall, hogy a farce jó színdarab is lehet. Még ha nem
Shakespeare írja is.

Shaffer nem Shakespeare, de nem rosszabb író, mint Feydeau. A Black Comedy nemcsak
egyetlen ötletre épülő trouvaille, amelynek lényege, hogy egy rövidzárlat miatt keletkező
sötétséget a színpadon teljes fény jelez, így a néző mindazt látja, ami a sötétben történik. Az
ötlet mellé Shaffer összegyűjt annyi életanyagot, amennyiből kitelik egy kellemes vígjáték.
Nem többet - ezzel agyonnyomná az ötletet -, de nem is kevesebbet. Pontosan annyit. Shaffer a
proporcionálás mestere: tudja, hogy ezúttal az ötlet az elsődleges, de elég igényes író ahhoz,
hogy a cselekmény-keretet - mert itt a cselekmény lett a keret - ne adja alább a „jól szerkesztett
darab", a piéce bien faite szintjénél. Ezért nem osztom azok véleményét, akik „a halállal való
fogócskát" kérik számon a darabtól, de azokét sem, akik ellenkezőleg, sokallják Shafferben a
moralistát.

A Black Comedy cím Shaffernél szó szerint értendő: sötétben játszódó komédiát jelent, nem
sötét színekkel tarkított, felemás érzelmekkel telített, tragikus, fekete komédiát abban az
értelemben, ahogy ez az elnevezés - kis kezdőbetűvel - műfaji megjelölésként használatos az
angol drámairodalomban, s ahogyan többek között például Ben Jonson Volponéja vagy a mai
angol dramatisták közül Joe Orton egy-két műve „black comedy". Shaffer darabjában - ami a
nézőre tett hatást illeti - semmi tragikus nincs. Harsány, groteszk, sőt kegyetlen komédia ez a
javából, szereplőinek sem a szerző, sem a néző nem kegyelmez.
Ők maguk azonban tragikusnak érzik saját sorsukat. Brindsley az egyedüli, aki jogosan,

hiszen röpke másfél óra alatt szinte a szemünk előtt „semmisül meg". A rövidzárlat előtti
szépreményű szobrász és vőlegény a darab végére testben és lélekben összetört roncs lesz, s
legfeljebb azon törheti a fejét, hogyan hozza fel a pincébe esett süket milliomost, aki szobrot akart
vásárolni tőle.

Brindsley a darab kulcsfigurája: egész idő alatt kétségbeesetten próbál úrrá lenni a rövid-
zárlat nyomán elhatalmasodó romláson, a fellázadt „elemeken", elszabadult tárgyakon és
indulatokon. Furcsa helyzet: ő, az extrém szobrok alkotója az egyetlen normális ember a
darabban, a többiek, akik végül is összefognak ellene, mindannyian „komplexusos" különcök.
Márkus László remekül érzékelteti, hogy Brindsley minél jobban szeretné megmenteni



a helyzetet, az annál reménytelenebbé válik számára. Igyekezete már-már megható. Szinte
sajnáljuk. Márkus még ezt is eljátssza: a ,,normálisak" fenyegetettségét az extravagánsok által.
Van egy nagyszerű pillanata, amikor arca elárulja a „sötétben": feladja, beismeri vereségét,
vége, nem csinálja tovább. Vass Éva kitűnő az ostobácska „elsőbálozó" menyasszony, Carol
szerepében. Rendkívül mulatságos, ahogyan egy ideig szorgalmasan tipeg-topog Brindsley-je
körül, majd - miután többször vérig sértik - sírásra görbült szájjal menekül. Apját, Malkett
ezredest, a katonás rend őrültjét Újlaky László alakítja, találóan éreztetve, miként
bizonytalanítja el a sötétség mozgásban és ítélkezésben egyaránt ezt a korlátolt „szörnyeteget".
Lőte Attila remek portrét rajzol az antik értékeket gyűjtő, fiúkat kedvelő Haroldról. 0 a
„legangolabb" a szereplők közül, s kényes feladatát rendkívül mértéktartóan oldja meg. Kiss
Manyi az elmagányosodás tragédiáját is eljátssza a vénkisasszony Miss Furnival szerepében,
akiről az italtól lassanként leázik a "középosztálybeli előkelőség" máza. Psota Irén harsány
komédiázó kedvvel alakítja az exbarátnőt, Cleát, aki nem tudja megállni, hogy a zavaros
helyzetet ne fordítsa a maga hasznára. Hanghordozásban, mimikában egyaránt miniatűr remek
Körmendi János alakítása egy akcentussal beszélő, finomlelkű villanyszerelő szerepé-ben.
Kéry Gyula hatásosan aknázza ki a zárópoén lehetőségét.

Vámos László munkája több, mint jólsikerült rendezés. Valójában stílust teremt, nemcsak a
játék koreografálásával - hiszen a mozgásokat Shaffer maga rögzíti - hanem a helyzetvígjáték
tökéletes színpadi felépítésével. Bebizonyítja, hogy a komédiát, minél szélsőségesebb, annál
komolyabban kell játszani. Nem tűri az illusztrációt és az esetlegességet, minden gesz-tust
aprólékosan kidolgoz, ami az előadáson spontán természetességgel hat. Rendezői etikájában a
játékötletek csak a próbákon - in statu nascendi -- lehetnek improvizációk, az elő-adáson
sohasem. Ritkán látni ilyen fegyelmezett produkciót. Persze itt nem is megy másképp : a
tekinteteknek a „sötétbe" kell meredniük (még a szemgolyónak sem szabad „játszania"!), a
mozdulatokat és reagálásokat egyaránt a lélektani és fizikai törvényekhez kell igazítani. A
legkisebb hiba is azonnal „kiabál": leleplezi elkövetőjét. A szereplők fizikailag is rendkívül sok
munkát végeznek, szinte teljes színészi eszköztárukat igénybe kell venniük. A színész-
mesterség próbája is ez az előadás, tréninget helyettesítő műhelygyakorlat és rutinból kizök-
kentő terápia egyszerre.

Azt hiszem, mérce is lesz sokáig. És alkalom egy tanulságra: ha a csúcsmagasságot ennyire
„léc felett" tudjuk átugrani, akkor legyen érdemes a kisebbeknek is hasonló lendülettel neki-
rugaszkodnunk.

R I T K A J U B I L E U M H O Z ,

400. előadásához érkezett el november 12-én a Madách Kamara Színház A bolond lány előadása. Marcel
Achard vígjátéka a színvonalasan, s nem minden tanulság nélkül szórakoztató színdarabtípus egyik
legjobban sikerült példája. Aligha tévedünk azonban, ha a sikert elsősorban mégis az Egri István rendezte
előadás értékeinek tulajdonítjuk.
,,,Josefa Lantenay, maga rendes emberke" -- mondja a Sévigné vizsgálóbírót játszó Márkus László a darab
egyik jelenetében Domján Editnek, aki tágranyílt szemmel, csodálkozva fogadja ezt a nem várt vallomást.
Talán ez az a pillanat, amikor a néző megérzi, miről szól Achard színdarabja. Megfogalmazni nem is igen
lehet, csak eljátszani, cinkos összekacsintással, a jól ismert hatás apró neszeit várva, estéről estére,
négyszázszor és még sokkal többször.
A szereplők: Domján, Márkus és a többiek - Garas Dezső, Csürös Karola, Szénási Ernő, Gyenge Árpád,
Basilides Zoltán, Ilosvay Katalin, Szemere Vera, Cs. Németh Lajos, Garics János - tizenegy tagú
válogatottja nemrégiben „cserejátékosokkal" bővült: Josefát Szilvássy Annamária, Sévignét Dégi István,
Beaurevers-nét Gombos Katalin, Cardinal ügyvédet Uri István is játssza.
A következő jubileumi számot ostromolják.




