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Kern András (Rossetti), Takács Katalin (Mrs.
Shubert) és Kerekes Éva (Barbara) (Koncz
Zsuzsa felvételei)

kos. Az ötlet. Ez az ártatlannak látszó kis hamis.
Mert előbb-utóbb elunalmasodik. Facsarhatjuk
így, gyűrhetjük úgy. Es egyáltalán mi az, hogy a
többség véleménye számít. Már itt is?!

Tessék szavazni!

Kedves szerkesztő barátném! Nemrégiben az a
képtelen ideád támadt, hogy kilencesztendős
leánygyermekemmel egyetemben írásbeli
véleményt nyilvánítsunk egy színielőadás
ürügyén. A Vígszínház Óz-produkciójára gon-
doltál. Úgy vélted, hogy sarjam, mert ifjonc, ezért
ártatlan néző is, jómagam meg filmek rendezé-
séből tartom el (úgy-ahogy) kicsiny családomat,
s minthogy e darab színre állítója filmrendező, bi-
zonyára valami elmés írásmű kerekedik ki a
dologból. Bár ellenálltam (ez alapvető
tulajdonságom - mikor, minek, kinek -
mindegy), tisztességtelen ajánlatodat Te több
ízben megismételted, amelyet ez úton
visszautasítok...

... de azért elmentünk a teátrumba.

Paul Portner: Hajmeresztő (Radnóti Miklós Színház)
Fordította: Morcsányi Géza. Díszlet: Szlávik István.
Jelmez: Dőry Virág. Zene: Novák János. Világítás:
Wachtler András. A rendező munkatársa: Radnai
Annamária f. h. Fodrászati szakértő: Almássi Manyi.
Rendezőasszisztens: Balák Margit. Rendezte: Bálint
András.
Szereplők: Kern András m. v., Takács Katalin, Kerekes
Éva, Görög László, Lengyel Ferenc, Széles László.

Gyermek: Nagyon szeretek a Vígszínházba
menni, mert nagyon szép színház kívül is meg
belül is, még a neve is tetszik nekem, mert benne
van, hogy csupa nevetés... és olyan darabok
vannak itt, mint a Fekete Péter meg A padlás,
más most nem jut az eszembe. És sok színész
dolgozik itt, akiket szeretek...

Atya: Például a Katonában is vannak színészek,
akiket szeretsz.
Gyermek: Az igaz, de a színház neve olyan ko-
moly, hogy Katona...
Atya: (Szegény kecskeméti jogász, nem tud még
önről semmit a mai sarj. Néha még összekeveri
Vörösmartyt Weöressel, hiszen mindkettő neve
rőtszínű. Majd idővel...)

Gyermek:... meg hát nem áll külön, nagyon bele-
süllyed az utcába...
Atya: Mi süllyed? Hova süllyed ami? Gyermek:...
szóval egy épület, szerintem, ahová az emberek
szórakozni mennek, ne ugyanolyan legyen, mint
ahol laknak.
Atya: [Konzervatív lenne a kisded? Modern szü-
lőnek maradi magzatja...?! Nem szül hitvány
nyulat Núbia büszke párduca! Mi azt valljuk jó
néhányan: színházat mindenütt lehet csinálni,
bővíteni kell a kukucskaszínház adta lehetősé-
geket - ezek a korszerű gondolatok is vagy
nyolcvan-kilencven évesek. Gyermekem már
volt szoba-, pince-, padlás-, utcaszínházban, lá-
tott jelzett, stilizált, aktualizált, időtlenné lett
díszleteket, jelmezeket, ült már lócán,
térszínházi operaelőadáson, az Almássy téren
(rend.: Galgóczy Judit) és sötét éjen a harmatos
füvön, szabadtéri - Magtár Színház - előadáson,
Kapolcson (rend.: Csiszár Imre). Meglehet,
számára - korosztálya számára? - az a meglepő
újdonság, hogy páholyban üldögélve szemléli,
amint felgördül a bayreuthi függöny?]

Szerkesztőnő, szentem! - üzenetemet
(message) add át. Szamár a végállomás: eszté-
ták, kritikusok, drámaírók, barátaim! A Vígszín-
ház, „az nem semmi"! Egy oly kor építészeti ter-
méke, amikor más színjátszási igény és stílus
uralkodott, de ez ma a székesfőváros legna-
gyobb nézőterű, ezerkétszáz fő befogadására
képes játszóhelye, mint azt jól tudjátok.

Az Óz előadása kezdetétől a nézőkön, fala-
kon, páholyokon fickándozó fénycsillagoktól
mindvégig valami furcsa, sosem volt „déjá vu"
(micsoda ellentmondás!) volt érezhető. Vagy ez
csak a félig középkorú (vagy tán egészen az) né-
ző impressziója? Gyermekkori emlékképek,
hangok, hangulatok idéződnek fel, egy nagyon-
nagyon távoli, szinte csak kulcslyukon lopva
megtekintett Amerika-image, amelyből még
hiányzott a mindenáron való győzelmi tudat, a
gyorsétkezdék uniformizáltsága, Tom és Jerry
bárgyú agresszivitása, a sorozatban összeesz-
kábált közérthetőség. Egy kortynyi talán sosem
volt Amerika: Paul Robeson hangja (dal az azóta
megismert Show Boatból), fénykép egy floridai
uszodából valamely kideríthetetlen eredetű ro-
kon hölggyel a csúszdán (az azóta megismert
Marilyn Monroe-s mosollyal az ajkán), „Tea for
two" a Szabó-Beamter duótól (az azóta megis-
mert No, No Nanette című musicalból), egy fiók
mélyén üres amerikai cigarettásdobozok, egyi-
ken egy teve képe (az azóta megismert egri do-
hánygyári termék, a Camel), meg Lucky Strike,
egy megkapó hangulatú matiné az azóta végleg
eltávozott családdal: Gershwin-koncert az Erkel
Színházban '57-ben vagy '58-ban (az azóta
megismert Köztársaság téren), egy újságkép a
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Carnegie Hallból, egy mozielőadás - anyával-
apával kézen fogva, amikor először újították fel
az Ózt, Judy Garlanddal a főszerepben (az azóta
személyesen meg nem ismert Liza Minnelli
anyukájával), és hát a sokszor eldúdolt Szivár-
ványdal.

Méhes László (Bádogember), Tahi Tóth László
(Oroszlán), Pápai Erika (Dorothy) és Gálffi
László (Madárijesztő) (Koncz Zsuzsa felvételei)

Tahi Tóth László (Zeke), Pápai Erika (Dorothy)
és Méhes László (Hickory)

Gyermek: A rendezésről azt írnám...
Atya: Rendezőkről vagy jót, vagy semmit.
Gyermek: Ez nem így van...
Atya: De!
Gyermek: Nagyon ötletes volt a rendezés, hogy
olyan jól jött egymás utána tánc meg a zene, nem
különült el, mint szokott. Érted?

Atya: Értem.
Gyermek: Mégis nagyon érdekelt, hogy mi fog
történni, úgy izgatott, pedig nem izgultam egy
csöppet sem, mert már láttam az Ózt meg a Wizt,
az is az Óz története*, bár ott Dorothy nem talál-
kozott Marwell professzorral, meg egy kicsit más
is, de nagyon jó volt a rendezés a színházban.
Atya: Miért?
Gyermek: Csak. Nekem tetszett.

Szerkesztő barátném! Nem kertelek (rendező
rendezőnek ez esetben nem vájja ki...). Azt
szoktátok mondani, írni, hirdetni, hogy e honban
színházrendezőként él és dolgozik három-négy
világraszóló tehetség és hat-nyolc kiváló lebo-
nyolító művész, és nincs tovább... Ez esetben a
vizsgálódás tárgya nem vetődhet fel ily módon.
Hiszen a mű, az Óz színrevitele speciális feladat
a fenn már jelzett nem csekély méretű Vígszín-
házban. Nem hasonlítható, mondjuk, A leláncolt
Prométheusz mai értelmezésének minősítésé-
hez vagy a „mellékszereplők kora" (Radnóti Zsu-
zsa kitűnő kötetének címét idézve) mai magyar
hőseinek heroikus színreviteléhez. Vagyis Gár-
dosnál jobban ember nem rendezhette volna
meg az Ózt a Vígszínházban. (Nem rokonom,
nem ősöm, csak ismerősöm ő.) Nincs olyan perc
az előadásban, amelyben ne lenne egy ötlet, egy
világítási, színpadtechnikai variáció. Úgy vélem,
hogy ma Magyarországon, ami színpadon e té-
ren s e helyt megvalósítható, az itt meg is valósul.
Az élőbeszéd, a play-back és a fél play-back
váltakozása csöppet sem zavaró, az előadás
folyamatosan élvezhető. (Efféle vegyes
technikánál ez még sohasem fordult velem elő e
kis hazában.) A színművészek láthatóan nagy
örömmel, felszabadultan, ám fegyelmezetten
játszanak. A szereposztásnál nem tűnik fel
semmi megalkuvás. (Nem kis esemény a mai
ínséges időkben, amikor a budapesti
előadásokon három-négy szerep kioszthatatlan,
tehát rosszul kiosztott, míg vidéken, jó, ha
négy-öt szerep osztható ki optimálisan.)

Gyermek: Az nagyon jópofa volt, hogy a Madár-
ijesztő felemás zoknit hordott, meg hogy a hasá-
ból ki volt szedve a kóc... meg hogy a Bádogem-
bernek kiskapu volt a ruhájára szerelve a szívé-
nél, amikor még nem is volt neki, hogy majd le-
gyen hova tenni, meg a fák, akikről tudtam, hogy
nem fák, de nagyon beleillett az egészbe...
Atya:... egyetértek. A jelmezek pontosak, szelle-
mesek és hordhatók voltak.
Gyermek: ...és az is jó volt, hogy a sárga utat
először letakarták...
Atya: ...ez díszletügy már...
Gyermek:... nem baj...
Atya: Miért lenne baj?
Gyermek:... az is nagyon ötletes volt, hogy a sár-

*Sidney Lumet filmje, Diana Ross-szal a főszerepben
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atéglás utat mindig forgatták, így volt jó hosszú,
ülönben rövidnek bizonyult volna...
tya: Szeretem, ha ilyen választékosan fejezed
i magadat. (Hát bizony, nem lett volna rossz,
a egy picinyt eltűnt volna az a fránya
árgakockás út, mert kevéssé volt kellemetes,
ogy rajta is táncoltak, meg mellette is, de ez
em tervezői, hanem színpadtechnikai
dottság.)
yermek:... hogy a vasfüggöny volt az Óz vára,
s azok a szemek ott...
tya: A háttérmegoldás telitalálat. Gyakran egy
atalmas szem, máskor horizont vagy más,
hogy tetszik. (As you like it. Bocs.) Lenyűgöző
z a tehetség, hogy évtizedek óta e helyt s e
eghatározott térben dolgozó tervező, Fehér
iklós, így tud újítani. (Legutóbb Antal Csaba
yűgözött le hasonmód ezen okból - bár nála
ég rövidebb időről van s z ó - A játszma vége és
obó József Attila-estje színképe kapcsán.)

Redaktor kisasszony! Szeretnéd, ha színmű-
észekről írnék bírálóan letaglózó szavakat? Hát
em. Én a másik oldalon állok, az övékén.
ülönben pedig az itt fellépő valamennyi aktort
zeretem (a szerelem vak?), s mindegyikükkel
agy már dolgoztam, vagy dolgozom, vagy dol-
ozni fogok. Láthatóan jókedvűen és nagy igye-
ezettel játszanak. Hogy nem mind táncol azo-
os szinten a táncosokkal? Ezt a koreográfia
gyesen megoldja. (Van reá honi gyakorlat. Lásd
acskák.) Hogy nem mind énekel úgy, mint a
iz (a már idézett Lumet-film) világsztárjai?
önnyen elképzelhető, hogy azok a musicalszí-
észek meg prózai-drámai szerepekben marad-
ának alul.

yermek: Tetszett Dorka, mert úgy játszott,
intha kislány lenne, persze nehéz ezt elhinni,
ert látom, hogy nem kilencéves, hisz én vagyok
nnyi. Halász Jutkáról meg az jut az eszembe,
ogy nem jutott eszembe, hogy ő énekel is, pedig
lőször így ismertem meg, mint a többi gyerek,
ogy énekel. A rossz boszorkányban meg az tet-
zett, hogy nem tetszett, hogy egyszer nagyon
agas, egyszer meg nagyon mély hangon éne-

elt, de jó, hogy nem tetszett, hiszen azt akarták,
ert ő volta gonosz. Meg jó dühösen jött a bicikli-

ével is. Henry bácsi akkor tetszett a legjobban,
mikor először ki akart állni Dorka mellett, és
lyan jól csinálta, hogy nem tud mit tenni a seriff

rata ellen. Óz akkor volt a legaranyosabb, ami-
or kijött a kocsijából a kis lábossal, mert olyan
ranyos volt, hogy nagyon aranyos volt. A Cidri-
ók mindenkit össze tudott cidrizni a színpadon

s, a nézőket is, engem is picit összecidrizett. Az
roszlánnál az tetszett a legjobban, amikor
lyan jól elsírta magát, és olyan szépen behúzta
farkát, a Bádogember pedig tök... baromi jól

áncolt, és tök jól mondta azt, hogy „biztos van
zívem, mert azt hiszem, hogy megszakad". Hát

a Madárijesztő. Ő volta kedvenc szereplőm. Biz-
tos jó a szerep is, hiszen a Wiz-filmben a Madár-
ijesztőt Michael Jackson játszotta...
Atya: (Óh, te ártatlan és tájékozatlan színházné-
ző kisded!)
Gyermek: ...nagyon szerettem a Madárijesztőt,
olyan cuki volt, amikor azt játszotta, hogy terhes
a kisegerekkel... és ha a Madárijesztő nálunk
lakna, és mindig velem lenne, az olyan, de olyan
jó lenne...
Atya: (Gálffi mindig kiváló színész volt, de
mostanában valami egészen lenyűgöző
formában van - vendégként is láttam itt-ott -
bravó Gálffi! Vivát!)

Az előadás végén aranyszőke és azúrkék
szemű leánykám, legkedvesebb (és egyetlen)
gyermekem felém fordult.
Gyermek: Papa, sírtál?
Atya: És Te?
Gyermek: Én általában nem szoktam színház-
ban sírni, de Te, amitől egy ember meghatódhat,
mindig meghatódsz.
Atya: Hát, bizony, elpityeredtem...

(Amikor néhány nap elteltével megkérdeztem
ifjú hölgyrokonomat, hogy miről szól az Óz, így
felelt: „Hát el is mondják: Mindenhol jó, de leg-
jobb otthon!")

Bár így lenne?! Az előadásban az is elhang-
zik, hogy ami nincs meg a házunk környékén, azt
nem is érdemes keresni. Valóban erről szól e
mű? Az 1939-ben készült Judy Garland-filmről
így ír Magyar Bálint - nem a politikus, hanem a

Mondd meg, mi botránkoztat meg, s
megmondom, ki vagy - ez az ostobácska
szlogen járt a fejemben az előadás alatt.
Mivel nem ragadott el a megbotránkozás L
nemes dühe, volt időm azon tűnődni, hogy úgy
látszik, bizonyos botránykövek gyorsan
avulnak. Talán nem is szeret a közönség
megbotránkozni? Úgy látszik, semmit sem sze-
ret jobban: a tiltott gyümölcsöt a tiltott tett
elkövetése nélkül megszerezni. Csakhogy a
hivatásos botránkoztatóknak, ha művészetük
korlátain belül akarnak maradni - s tanácsos,
hogy azt tegyék -, nem könnyű a dolguk. A
meztelenkedés

papája -: „A világhelyzetre vonatkozó keser-
nyés parabola. Persze a kesernyésség elhanya-
golható, a nézőket csak az ötletes mesevilág ér-
dekli." Egyébként a filmet az a Viktor Fleming
rendezte, aki az Elfújta a szélt is, amely a
rabszolgatartó délieket pártolja. Hm. Az 1978-
ban készült Sidney Lumet-film, a Wiz pedig
korszerűsíti a történetet, New York Cityben, a
Coney Islanden Játszódik, s feketék a hősei. Ez
inkább a szorongás, az elvágyódás története. Az
Oroszlán nem csupán fél - élni fél.

Kedves szerkesztő barátném! Azért válasz-
tottam kérésed elutasítására ezt az írásos mó-
dot, mert nem tudok az üzenetrögzítőddel társa-
logni, különösen fél percben nem, de a fenti so-
rokból bizonyára megérted, hogy miért nem va-
gyok hajlandó kritikát írni.

De ha e magánlevelet, amely alkotói munkás-
ságomnak nem része, le mered közöltetni, hát
esküszöm, hogy nem fogok sajtópört akasztani a
nyakadba.

F. Baum-H. Arlen-E. Y. Harburg: Óz, a csodák cso-
dája (Vígszínház)

Fordította: Békés Pál. Dalok: Sztevanovity Dusán.
Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Csengey Emőke. Ko-
reográfus: Krámer György m. v. Zenei vezető: Presser
Gábor. Varázslatok: Ungár Anikó. Asszisztensek: Put-
noki Ilona és Tóth András. Rendezte: Gárdos Péter
m. v.
Szereplők: Pápai Erika, Gálffi László, Méhes László,
Tahi Tóth László, Harkányi Endre, Bárdy György, Ha-
lász Judit, Kútvölgyi Erzsébet, Fincza Erika m. v., Far-
kas Antal, Bajka Pál, Várnai Szilárd f. h., Király Attila f.
h., Selmeczi Roland f. h.

és a nemi érintkezés szokatlan formáira való uta-
lás mind nehezebben álcázható társadalomkriti-
kának.

A dühös fiatalok idejében, a hatvanas évek-
ben, amikor a szexuális forradalom volt teríté-
ken, s amikor Joe Orton a darabjait írta, talán némi
forradalmi töltetet is tartalmazott az Amit a lakáj

látott a kulcslyukon át. Egy „mi" egyfelől, s egy
„ti" másfelől, s a dühös „mi" szemébe vághatta a
megbotránkozó „ti"-nek: ti sem vagytok jobbak,
sőt annyiban még rosszabbak is, hogy be sem
meritek vallani, amiről azt gondoljátok, hogy ti-
los bevallani. A megbotránkoztatóipar lényege
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