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Slade Jutalomjátéka a Jókai Színházban

Bernard Slade Jutalomjáték című drámája
százas szériát futott a Broadwayn. Ez
persze sem érv, sem ellenérv nem lehet a
magyarországi ősbemutató kapcsán, de
mindenesetre nem véletlen, hogy éppen
Békéscsabán vették elő a darabot Á
színház nézőcsalogatónak szánta az
előadást, az író, Slade - a Madách
Színházban nagy közönségsikert aratott
jövőre veled, ugyanitt! szerzője

biztosítéknak ígérkezett erre. Á bemu-
tató azonban nem győzött meg újabb
drámájának kimagasló értékeiről, így az
előadás sem tudta maradéktalanul kielé-
gíteni az önfeledt szórakozásra vágyó
nézők igényeit.

Á téma - a gyógyíthatatlan betegség
miként tör gyanútlan áldozatára -
kétségtelenül és sajnos aktuális. z élet
(mármint a mi hétköznapi életünk) ugyan
már jószerivel kiirtotta belőlünk
gyanútlanságunkat, mégis ilyen veszély-
helyzetekben reflexszerűen első kérdésünk
a „miért éppen én", „miért éppen most". Á
halál s főként a szenvedés hirtelen
jelentkezése természetesen sokkot idéz elő
az egyes emberben és a társa-dalomban,
különösen, ha az szinte járványszerűen
szedi áldozatait. Nem véletlen tehát e téma
divatja a színpadon.

Á Jutalomjáték megdöbbent főhőse
szinte kilátástalannak tűnő harcot indít
saját létéért, meg azért is, hogy rendezze
kapcsolatát környezetével, amit eddig
elmulasztott, elszalasztott. Régi sérel-
meket akar feledtetni, sebeket gyógyítani,
remélve ezzel lelki békéjének meg-
szerzését, ha már testi nyugalmát nem
biztosíthatja. Igy betegségén kívül emberi
viszonyai miatt is konfliktusba kerül a
világgal. z életért és a szeretetért folytatott
küzdelem megrázó és fel-rázó színpadi
szituációkat kínált mindig, s a történet
ebben az esetben is rejt ilyen lehetőséget.
De erőtlen konfliktusa nemhogy általános,
társadalmi hatású kérdéseket boncolna
(esetleg ezek-ben döntene), hanem még
azt sem hiteti el, hogy a szereplőknek ezek
a problémák a zavarnál többet
jelentenének, azaz úgy döntenek: ezt ki
lehet küszöbölni. De akkor hol marad a
dráma?

Scottie Templeton már biztosan tud-ja,
hogy fehérvérűség támadta meg szer-
vezetét, amikor felkeresi őt régóta kü-
lönváltan élő felesége és felnőtt fia, Jud.
Cselekedeteiket ettől a pillanattól kezdve
a harc jellemzi. Az apa küzd fiáért, az
elmulasztott közös kalandok, mulatságok,
élmények gyors pótlásáért, a fiú pedig
szeretné megérteni apja eddigi céltalan
életének okát, és szeret-né meggyőzni az
enyhülést kínáló kór-házi kezelés
szükségességéről. Természetesen sikerül
mindkettőjük igyekezete, amit szinte az
első szavak után már tud a néző. Á
történet kerete ugyanis egy színházban
játszódik, ahol az ismerősök Scottie
Templeton fel-épülését és születésnapját
ünneplik; régi anekdotákat, betegség alatti
eseményeket elevenítenek fel. Ez a
kerettörténet a jelen idejű folytonosságot
adja, az éppen visszaemlékezők
személyén keresztül kapcsolódik a
múltbéli események láncolatához.
Izgalomra tehát semmi okunk. Lehetne
még esetleg a betegségtudat legyőzésének
mechanizmusát drámai maggá sűríteni, de
ez szinte csak a szín-padon kívül zajlik,
csupán eredményével találkozunk.

Mi a helyzet ez esetben a bulvárdarabok
nál oly gyakran emlegetett formai
tökéletességgel? Szemlátomást arányos
szerkezetű dráma, frappáns dialógusokkal,
könnyen követhető meseszövéssel, színes
és érdekes jellemek ígéretével. Csak
éppen a szellemes párbeszédek, a könnyen
emészthető szituációk elfeledkeznek
összeütköztetni véleményeket, a lényegest
kiemelni a hatásos megragadása helyett.

A kínzó konfliktusnélküliség szép lassan
kételyt ébreszt a nézőben a jellemekkel
kapcsolatban is. Nincsenek olyan
szituációk (pontosabban hiteles
helyzetek), amelyekben jellemek tárul-
kozhatnának ki, fejlődésükről nem is
beszélve. Á darab logikáját követve így
ugyancsak meglepőnek kellene lennie apa
és fiú egymásra találásának, érzéseik és
gondolatviláguk közelítésének. Ugyanis
motiválóként csupán a dac, a szinte
kötelezőnek beállított szülő-gyermek
szeretet jelentkezik. Ez pedig nem
elegendő indok egy ember kialakult én-
jének megváltoztatására. Ezekből követ-
kezik, hogy az események (a dráma)
alakulásában a többi szereplő is csupán
illusztráció és nem kezdeményező. A drá-
ma hőseinek általában egy embertípus
közös vonásait kellene reprezentálniuk,
ehelyett a Jutalomjátékban néhány tipi

kus jeggyel felruházott (némi túlzással)
személyiség vergődik választott sorsának
buktatói között. Mint a bulvár-írók
általában, Slade is nyíltan vállalja, hogy
témáját exkluzív környezetben, fontos
vagy mindenesetre nem hétköz-napi
emberek problémái között keresi, hogy
már önmagában is figyelmet és izgalmat
keltsen a nézőkben. Adott egy érdeklődést
felkeltő téma és miliő; egy érdekes és
gyakran sziporkázó fő-hős - nem
mindennapi életvitelével; egy jól
követhető és arányos szerkezet; az
élvezetes stílus (Ungvári Tamás fordítása)
- azaz sok elem, amiből jó dráma
születhetne. De a Jutalomjáték pusztán
bulvárdarab lett, ami igazán nem lenne
baj, hisz szerzője annak szánta, ezért
választotta bemutatásra a színház. Á gond
ott kezdődik, hogy nem azt kapta a néző,
amit egy jó bulvárdarabtól várni lehet, és
ez nem a társulat vagy a rendezés hibája
elsősorban, hanem az írott szövegé.
Érthetetlenek a reagálások, ki-
számíthatatlanok a cselekedetek, illetve
mindezeket olyan napszemüveggel kel-
lene néznünk, melynek üvege az életet
szűri ki, mint bántó sugarakat. Egyszerűen
annyira felszínes, hogy még saját belső
logikáját sem követi, gyakran hagyatkozik
„drámai" szükségszerűség-ként a
véletlenekre. A történet és a szituációk
jelentőségének látszatát fenntartani a
főszereplőn kívül senki sem képes, és ő is
csak úgy, hogy szemmel lát-ható
rokonszenvet tanúsít iránta a szerző.
Mással nem magyarázható, miért kerül ki
győztesen, eddigi életmódjának igazába
vetett rendíthetetlen hitével az apa fiával
szemben, aki a tanulást, a szellemi
gyönyöröket többre vagy legalább egy-
formán fontosnak tartja a mulatókkal és
szép lányokkal. Mert az apán legalább
látszik, élvezte életét, míg Jud nem jelzi,
hogy különösebb örömet okoznának neki
az intellektuális élvezetek.

Az előadás, a szerző szándékának meg-
felelően, elsősorban szórakoztatni akar,
másodsorban szívesen hozná felszínre a
sorok mögött meghúzódó emberi kap-
csolatok rejtélyeit. De ami nincs, azt
nemigen lehet kibányászni. Ezért azt az
utat választja, melyen nyomatékot ad
minden fellelhető, megjeleníthető érze-
lemnek, és hangsúlyozza ezek őszintesé-
gét. Ezek a legjobb pillanatok, hitelessé
teszik a gyakran inkább megmosolyog-
tató, mintsem megdöbbentő érzelmi ki-



töréseket. Felkai Eszter (az elvált feleség)
elegánsan, Imre István (Jud) szerte-lenül
szereti Scottie Templetont (Forgács
Tibor), akinek szerepe szerint szíve
mélyén rendkívül fontos ez a ragasz-
kodás, de szavai lezser nemtörődömséget
mutatnak.

A társulat értékesebb érzelmi viszony-
rendszert játszik el a leírtaknál, de szinte
lebénul a mesterkélt, kiagyalt váratlan
fordulatokban. z apa és fia közötti
szóváltást (színvallást) előkészítő jelenet-
sorban, a szalonban eltöltött szerelmes éj-
szaka után, az anya áttéblábol a lakáson,

hogy az emeleti hálószobában magára
vegye, amit a földszinten levetett. Mi-
közben tudják, bármelyik pillanatban
hazajöhet a fiuk. Miközben jut idejük az
eseményeket értékelni. Miközben
mindketten gyerekük illúzióinak meg-
óvását kívánják. Nem csoda, hogy ennyi
idő alatt van ideje váratlanul betoppannia
és megdöbbennie Judnak, elsősorban
azon, hogy anyja (ismét a földszinten)
ruháját keresi. z ilyen és hasonló várat-
lanok, véletlenek (ezek sorozata) egy-
aránt kizökkentik a nézőt és a színészt.

z erőtlen drámai akciók, a felszíne

sen körvonalazott jellemek nem adtak
igazi támpontot az alakítások kidolgozá-
sához, így maradhatott a színészi munka
jóformán egyedüli eszközének a ked-
vesség, a könnyed derű. Á színpadon csak
rokonszenves embereket láthatunk, ami
kétségtelenül szemet és szívet gyö-
nyörködtető, de kizárja, hogy kedves
mosolyuk vagy aggódó pillantásuk mögé
nézhessünk. Miután a rendezés (Rencz
Antal munkája) következetesen végigviszi
ezt a stílust, az előadás lassú, és a
szereplők egymás közti kontaktusának
hiánya miatt több helyütt vontatottá válik.
Ez a vontatottság ugyan szipogást is
eredményez a nézőtéren (tehát a közönség
hosszan kiérlelt megrázó pillanatoknak
érzi), de mivel ez egyáltalán nem indokolt
(vagyis a szöveg nem elég tartalmas
ehhez), inkább a szellemes, ironikus
pontokat kellett volna felerősíteni a
darabból, és ilyen játékstílust választani a
társulat számára. Felkai Eszter és Imre
István említett őszinte érzelem
megnyilvánulása mellett Forgács Ti-bor
(Scottie Templeton) volt még jó azokban a
jelenetekben, ahol kicsit messziről
szemlélte a darabot, az általa játszott
figurát, és önironikus tudott lenni. Ez a
fanyar szellemesség sajnos nem kísérte
végig alakítását, főként az életet
végigszínészkedő bonviván életre keltése
kötötte le energiáját.

Gyurcsek Sándor a barát, Dénes Piroska
a házsártos, katonás, de anyáskodó
doktornő, Bökönyi Laura a kacér, ám
szívjóval teli széplány, Vajda Márta a
tisztalelkű utcalányból lett üzletasszony
szerepében csak statisztáltak. Nem ju-
tottak lényegesebben szóhoz a függöny-re
vetített diaképeknél, amelyek külön-ben
bizonyára szépek, de rendkívül zavaróak
voltak.

Egedi Edit jelmeztervező és Suki Antal
díszlettervező a körülményekhez képest
fényűzőnek szánt módon öltöztette fel a
szereplőket, rendezte be a színpadot, de ez
pontosan olyan felemásul sikerült, mint a
szerző környezet- és jellemrajza Scottie
Templeton világáról.
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