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▲ K R I T I K A I T Ü K Ö R ▲

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

B A B A R C Z Y E S Z T E R

ÁLKULTÚRKRITIKA
JOE ORTON: AMIT A LAKÁJ LÁTOTT A KULCSLYUKON AT
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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

asvári Emese (Geraldine), Vallai Péter (dr.
ance) és Reviczky Gábor (dr. Prentice)

Koncz Zsuzsa felvétele)

zonban az, hogy - művészethez méltóan - il-
úzióval dolgozik: azt a finom illúziót kelti, hogy
mit megles, azt tilos bevallani, mesterséges tit-
ot teremt, hogy legyen mi után leselkednie. Vol-
aképpen művészeti voyeurizmus.

A Pesti Színházban megleshetünk egy pszi-
hiátert (Reviczky Gábor), aki - egy sajnos ke-
éssé meggyőzőre sikerült jelenetben - megpró-
álja szexuális szempontból is megvizsgálni tit-
árnőjelöltjét (Vasvári Emese), majd, miután
issé nimfomán felesége (Szegedi Erika) csaknem

n flagranti kapja, igen racionális erőfeszítéseket
esz, hogy az ügyet eltitkolja, minek következté-
en többnembéli megszállottnak mutatkozó
elettese (Vallai Péter) őrültnek nyilvánítja.
indenki-nek van vagy lesz a cselekmény során

itkolnivalója, amit mindenki racionálisan titkolni
róbál, s ezért holdkórosnak tűnik. A feleséget
saroló jobb sorsra érdemes kurafi (Békési Kálid
rtúr) például önmaga kilétét igyekszik eltitkolni a
hurchill hím-tagja után diszkréten nyomozó

endőr elől, ebből átöltözés következik - a darab
égül egyetlen fergeteges transzvesztitabállá
orzul, amelynek igazi csattanója a klasszikus
smertetőjel-motívum alapján egymásra találó
dilli kiscsalád.

Orton darabjának ereje nem a társadalomkri-
ikában rejlik, azaz rejlenék, hanem a pontosan
zerkesztett, noha igen egyszerű, sőt brutális
omikumban. Ez a fajta komikum pedig, szem-
en a botránykövekkel, nem avul el. Alapja az,
ogy soha nem az történik, amivel kalkulálunk,

minden cselekvés félbemarad, félreértődik és
értelmetlenné válik, s minden kísérlet a korrek-
cióra újabb félbemaradó, félreértett és értelmet-

Nincs veszettebb düh az intellektusénál. Az
ösztönöket korlátozhatja az értelem, de
mi szabhat határt az értelemből, a jól
átgondolt belátásból fakadó szenvedély-
nek? Ez még akkor is fogas kérdés, ha
gyanítjuk, hogy az ideológiai látszatok, a
bonyolult okfejtések, levezetések mögött a
tudat alatt
lappangó érzelmek, haragok és vonzódások
munkálnak. Jonadábot Peter Shaffer szerint
ilyen intellektuális szenvedély vezérli Dávid és
istene ellen. Dávid és házanépének
pusztulására
tör, mert iszonyodik a vértől, a pusztítástól, amit
Dávid uralma hozott a népre. De lehet, hogy csak
az oldalági rokon irigysége, kisebbségi
komplexusa vezérli. Mindenesetre jól
megideologizálja
törekvéseit. S szemlátomást maga is hisz
azokban az ábrándokban, amelyekkel Dávid fiait
végzetes lépésekre buzdítja. Végül is mindegy,
melyek az indítékai. Kockázatos és első,
köznapi
közelítésben fölöttébb erkölcstelen játékba kezd.

lenné vált cselekvést eredményez. Orton darab-
ja a klasszikus börleszk elemeiből építkezik: aki
felegyenesedik, az a képébe kap egy tortát, aki
lehajol, hogy ezt elkerülje, annak a fejére lépnek.
Ki ne nevetne ezen, még ha tudván tudja is, hogy
kegyetlenül nevet.

Csakhogy a börleszk sajátos technika, amely
mindenekelőtt pontosságot követel, pontossá-
got és bizonyos primitív realizmust: semmi sem
lehet jelzésszerű, semmi sem lehet ironikus,
semmin sem szabad enyhíteni. Ezt a fajta pon-
tosságot és ezt a primitív realizmust hiányoltam a
Pesti Színház előadásából: jelenetek sodrását
(életképszerűség helyett), olyan szövegtudást,
amely már az ijedt dadogást is megengedi, azt az
állandó sikolyt, amely, minta kiválóan szerkesz-
tett műsorfüzetből kiderül, az angol bemutató
szereplőinek ajkán lebegett, s amely a nézőben
börleszkhez illő sikító nevetéssé változhat.

Joe Orton: Amit a lakáj látott a kulcslyukon át (Pesti
Színház)

Fordította: Forgách András. Díszlet: Horgas Péter.

Jelmez: Papp János. Rendezte: Lendvai Zoltán.

Szereplők: Reviczky Gábor, Szegedi Erika, Vallai
Péter, Vasvári Emese, Békési Kálid Artúr, Cserna
Antal.

Célja érdekében árulást árulásra halmoz, min-
denkit beugrat és besúg, mindenkinek végzetes
tanácsot ad.

A szerző ügyel arra, hogy hőse vétkeiben, kis-
szerű bűneiben is formátumos legyen. Mert le-
hetne Jonadáb egyszerű kukkoló, voyeur, akit
ferde szenvedélye tesz naggyá, az a leküzdhe-
tetlen vágya, hogy királyfiak és királylányok vér-
fertőző szeretkezésének tanúja lehessen. De ha
így lenne is, annak sem volna jelentősége. Az
ideológia, a társadalmi ábránd, az utópia, amit
ehhez megalkot, amivel a királyfiakat „beeteti",
olyan erőteljes, hogy eljelentékteleníti az indíté-
kokat. A szöveg, a cselekmény magabiztosan
kígyózik a különféle értelmezési lehetőségek
között. Rendezői és színészi döntés kérdése,
hogy az előadásban melyik kerekedik fölül.

Zalaegerszegen, Balogh Tamás alakításában
Jonadáb Isten elleni szent haragja dominál. Az
intellektus megszállottsága, világundora,

ZAPPE LÁSZLÓ

SZENT HARAG ISTEN ELLEN
PETER SHAFFER: JONADÁB


