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JOE ORTON TÉVÉJÁTÉKA 

Több jut a szerző 
eszébe mint amennyi 
gondolata van — lega-
lábbis ez derül ki Joe 
Orton tévéjátékából. A 
Boldog órák-ban ezt is, 
azt i's el szeretné mon-
dani. Hogy ötven évi 

agyonbürokratizált 
munka mit csinál egy 
emberből. Hogy egy kis-
polgár mennyire képte-
len tanulni a saját éle-
te tanulságaiból. Hogy 
az ifjúság beilleszthetet-
len. Hogy a beilleszke-
dett öregség milyen bol-
dogtalan. Hogy a jóté-
kony gondoskodás mi-
lyen kártékony. Joe Or-
tonnak annyi a monda-
nivalója, hogy nem jut 
szóhoz tőle. 

Pedig a Boldog órák 
sokatígérően kezdődik. 
Egy óramű-pontosan 
működő munkahelyről 

— üzemből, intézmény-
ből, vállalattól, mindegy 
— ötven évi hű szolgá-
lat után nyugdíjba vo-
nul egy öreg alkalma-
zott. Kap jutalmul egy 
kenyérpirítót meg egy 
elektromos órát, leadja 
az egyenruháját, még a 
bal mű-karját is, mert 
az is leltári tárgy. Kivé-
telesen jó alaphelyzet, el 
lehet indulni belőle bár-
mely műfaji irányba, 
szatíra felé, tragédia fe-
lé, parabola felé. Még-
jobb attól, hogy míg az 
öreg nyugdíjra cihelődik 
s még a karját is levet-
kőzve pihenni készül, 
találkozik fiatalsága egy 
nyugtalan emlékével, 
egy nővel, aki váratlan 
fiú-unokával ajándékoz-
ta meg. 

Észrevehetően össze 
vannak hát gyűjtve a 

Jelenet * tévé-játékból 

dráma-kész erők, ame-
lyek egy félkarú öreg-
ember ilyenformán ép-
kézlábnak nem mond-
ható, de sokatígérő tör-
ténetéhez szükségesek. 

Csakhogy ezekkel az 
erőkkel a szerző erőtle-
nül bánik. Kikerüli 
mindazt az összeütkö-
zést, amire pedig módot 

teremtett magának. 
Megkerüli azt a lehető-
séget, hogy egy ember 
sorsán át képet adjon 
a korszerű szervezett, 
de kegyetlenül dehuma-
nizált munkamechaniz-
mus lelketlenségéről. 

Megkerüli a szembesí-
tést az ifjúság életerős, 
természetes, szabályta-
lan igényei és a kiégett, 
megalkuvó, beletörődő 
öregség szabályos meg-
rögzöttségei között, hi-
szen a játék végére iga-



zi konfliktus nélkül csi-
nál a fiú-unokából épp-
olyan kiszolgáltatott 
társadalmi alkatrészt, 
mint amilyenné a nagy-
apa ötven év alatt ko-
pott. Megkerüli kimon-
dani, hogy a jótékony-
kodó „szociális reflex-
ek" milyen mélyen anti-
szociálisak s, hogy az 
öregek számára létesí-
tett „Boldog órák Klub" 
voltaképp a boldogta-
lanság minden kényel-
mével fölszerelt kínzó-
kamra és pokol. Joe Or-
ton mindennek a köze-
lébe ér, amit mondani 
szándékozik, csak éppen 
semmit sem fogalmaz 
meg csakugyan drámai-
vá, mindent érint, de 

semminek nem jár a vé-
gére s nem von le ér-
telmes következtetést. 
Legfeljebb érzelmit, he-
lyenkint még érzelgőset 
is. 

A széteső anyagban 
Mihályfi Imre rendezése 
is csak ott tud tájéko-
zódni, ahol egy-egy pil-
lanatra sűrűbb drámai 
rétegen tudja megvetni 
a lábát. Különben ő is 
csak téblábol ebben a 
porhanyós, nemegyszer 

nyúlós masszában, 
amely a szerző íróaszta-
lán nem találta meg a 
témában kétségtelenül 
kínálkozó, kemény for-
máját. A színészek is 
csak a ritkán előfordu-
ló drámai részekben 

tudnak emberi kitelje-
sedést adni a szerepük-
nek: így Páger Antal 
akkor, amikor erősebb 
kitörésre módja nyílik, 
Schubert Éva ott, ahol 
finom idézőjelekbe te-
heti azt az üdvhadsereg-
beli mézmázt, amelyet 
maga a játék is „társa-
dalmi " gonoszkodásként" 
szatirizálni próbál. Su-
lyok Mária alakításában 
megvan a körvonala eb-
ben az elembertelenedő 
környezetben az egyet-
len, utolsó emberségnek 
— de az ő szerepét a 
szerző, a valódi összeüt-
közést elkerülendő, szin-
te tétlenné bénítja. 
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