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Neugebauer banduko l . . .

Neugebauer ácsorog a tanári előtt.
Eljátssza magában, nem is egyszer,
hogyan beszél majd a rettegett férfiúval,
aki számára a Hatalmat testesíti meg. Fe-
lelősségre vonja, kioktatja, aztán meg-
egyeznek, „mint férfi a férfival". Végre
kilép az ajtón a Nagy Ember és a bukott
férfi kalimpáló szívvel caplat utána. Lesi
az alkalmas percet -- de bárcsak ne jönne
el! Hiába, ha most nem szólal meg, oda az
alkalom. Ütött a cselekvés órája - ám a
bukott férfi ajkán csak riadt, könyörgő
dadogás tör át. A tanár leereszkedőn,
érinthetetlen hatalma teljes tudatában
gyorsan lerázza és a bukott férfi csak
hajlongani tud. A reális cselekvési
lehetőség - ha ugyan valaha is megvolt -
tovatűnt. Marad a fantázia, az extatikus
pótcselekvés: a rituálévá szervezett nagy
zabálás. A bukott férfi végigfalja a haza-
vezető utat, de ez a szertartás sem hoz
megbékélést: Neugebauer hányingerrel
küszködve kaptat a hosszú Nefelejcs utcán
és „valami jajongó, egyforma hang kíséri,
végtelenül, makacsul, lerázhatatlanul...
jajongó, pokoli gyötrelemmel".

Azt szokták mondani, Karinthyban ott
bujkál a fél Ionesco. Úgy tetszik, meg-
előlegezte Genet-t is.

Genet-képek pozitívban
és negatívban

Kritikusoknak és színházművészeknek
egyaránt a legnagyobb fejtörést azok a
szerzők okozzák, akik súlyos és valódi
társadalmi problémákból indulnak ki, de
ezeket egy, a hétköznapitól merőben elté-
rő, irreális látomásrendszerbe tagolják
bele. Az utóbbi időben sokat foglalkoztam
Michel de Ghelderode-dal; ő e tekintetben
Genet legközelebbi rokona. Mindketten a
nyilvánosságtól elvonulva élték más-más
módon, de egyaránt furcsa, excentrikus
életüket s miközben a legnyilvánosabb
műfaj számára alkottak, soha nem váltak
„szerzőkké", közismert, a színház tájékán
bennfentesen mozgó köz-életi
szereplőkké. Őrizték magányukat,
titokzatosságukat és személyük köré
hamarosan áthatolhatatlannak tűnő csip-

kerózsika-bozótot fontak a legendák. A
legendák és a velük együtt elburjánzó
értelmezési kísérletek.

Ghelderode-ot is, Genet-t is először a
polgári esztétika sajátította ki, amely élet-
művüket kizárólag öntörvényű, szuverén
látomásrendszerként értelmezi. Martin
Esslinnek magyarul is megjelent abszurd
színházi bibliája épp a Cselédekből is
kitagad minden „osztályharcos" elemet:
„A cselédek lázadása uraik ellen
mondja - nem társadalmi gesztus és nem
forradalmi cselekvés : nosztalgia és vágya-
kozás színezi át, akár a Sátánnak„ a bukott
angyalnak lázadását a fény világa ellen,
melyből mindörökre kitiltatott.. . Ezért
van az, hogy ez a lázadás nem a til-
takozásban, hanem a rituáléban találja
meg kifejezését. . . A jellemek is csak lát-
szólagosak, valójában puszta szimbólu-
mok, tükörképek, álmok az álomban.. . A
rituális cselekvés fogalma, a realitástól
megfosztott cselekvés mágikus ismétlése -
ez a kulcs Genet színházának megérté-
séhez." Magam nemrég ültem végig egy
nemzetközi Ghelderode-kongresszust,
ahol az előadók többsége hasonló aspek-
tusból közelítette meg a belga mester
életművét.

A paradox helyzet viszont az, hogy
Ghelderode jó néhány reprezentatív műve
Genet-nél pedig elenyésző kivétellel az
egész életmű valóságos enciklopédiája az
elsőrendűen társadalmi töltetű konflik-
tusoknak. Tudják ezt persze az esztétizáló
magyarázók is, ha nem is szívesen be-
szélnek róla: általában azzal intézik el az
ellentmondást, hogy bár ezek az írók
időtlen jelenségek és nekik maguknak
nem is lenne szükségük rá, hogy vízióikat
valamilyen konkrét, felismerhető konf-
liktushoz horgonyozzák, ám a kortársi
nézőknek mégis kénytelenek annyi en-
gedményt tenni, hogy egy-egy egyezmé-
nyes valóságmozzanatot mintegy tram-
bulinként használjanak, hogy a közönség
onnan velük együtt ugorhasson fejest egy
immár merőben szubjektív, a kortársi
valóság összefüggésrendszerétől teljesen
független világba.

Genet esetében csak később, Ghelde-
rode-nál pedig még egyáltalán nem bon-
takozott ki a haladó esztétika ellentáma-
dása. Ennek során könnyű átcsapni az el-
lenkező végletbe, amely legutóbb a mos-
tani előadás egyik szereplőjének előzetes
nyilatkozatában nyilvánult meg: Tordai
Teri „reálkrimit", sőt „francia Édes Annát"

ígért (ami aligha fordulhatott meg a
rendező fejében) és saját feladatát mint
„pszichológiailag elemezhető" mo-

dern drámai szerepet határozta meg (ami-
ről, szerencsére, a színpadon megfeled-
kezett - ha szabad Genet kapcsán ezt a
kifejezést használni, munkájában bekö-
vetkezett a realizmus győzelme). Az ér-
telmezési szélsőségek a mű előadástörté-
netén is végigvonulnak: a Cselédek volt
már perverz-erotikus rituálé, duplán
csavart leszbikus show, transzvesztita férfi
szereplőkkel, volt klasszicizáló
pszichológiai dráma és volt naturalista
cselédtragédia, egy esetben, ugyancsak
dupla csavarral, néger cselédeket konf-
rontálva fehér úrnővel. A pesti előadás
sajtófogadtatása is nyújt példát a végletes
értelmezésekre. Az egyik kritikus szerint
(és Martin Esslin helyett akár őt is idéz-
hettem volna, bár az ő hangsúlya inkább
pejoratív) Genet műve semmi mást nem
tartalmaz, mint egyneműek összezárásá-
nak laboratóriumi kísérletét, melynek
egyetlen eredménye az érzelmeikbe bele-
bukó homoszexuálisok tragédiája: egy
másik bíráló viszont valóban Édes Anna-
variánst lát a darabban, és ezen az alapon
tartja elavultnak, lévén, hogy ez a típusú
úrnő-cseléd-kapcsolat kiveszőben van és
cselédek különben sem szoktak ilyen
fennkölt nyelven társalogni. Ez a kritika
egy haladó, osztályharcos szerzőt bírál
meg elavultságáért azt a jean Genet-t, akit
a Kanadai Magyar Munkás című lap
ugyanezen az alapon régebben feldicsért:
„Nem vitás, hogy Genet a Cselédekben
hatásosan beszél és harcias osztálytudattal
lép fel."

Genet nyomában, útvesztők útjain

Az igazság, mondhatnánk, középen van ha
egy amorf, szabálytalan konstrukciónak
lenne középpontja. Ezért inkább azt
mondanám: az igazság Karinthynál van. A
hatalom mindenkori birtokosa és a
mindenkori kiszolgáltatott viszonya a
történelem folyamán számtalan variáción
ment keresztül és hogy a mai napig is
fennáll, azt közvetett és közvetlen
tapasztalataink sokasága bizonyítja. A
cselédek és az úrnő relációja csak egyik
megnyilatkozási formája e kapcsolatnak,
melynek természetéről ugyancsak
számtalan tapasztalattal rendelkezünk.
Tudjuk például, hogy mindkét félre torzító
hatást gyakorol és jellemvonásaikat
valamiképp maga alá rendeli. Tudjuk,
hogy együtt jár az ítélőképesség
megbillentésével: a hatalmon lévő sta-
bilabbnak érzi pozícióját, ha önmagát
eleve, természettől fogva is felsőbbren-
dűnek képzeli, alárendeltjeit pedig eleve,
természettől fogva szolgalelkű, alacsony-



rendű lényeknek, a hozzájuk való viszo-
nyát pedig hol patriarkális idillnek képzeli,
hol permanens halálos fenyegetettségnek.
Másfelől a kiszolgáltatott hajlamos rá,
hogy zsarnokát vagy az ab-szolút
gonosznak, vagy hozzáférhetetlen, isteni
bálványnak képzelje, önmaga le-
hetőségeiről pedig hol a valóságosnál
sokkal reménytelenebb, hol, ellenkezőleg,
irreálisan felnagyított képet alkosson.
(Neugebauer, néhány oldalon, mindkét
változatot megéli.) Azt is tudjuk, hogy a
torzulások, tévképzetek, perspektíva-
tévesztések és vesztések annál mélyebbé,
már-már áttekinthetetlenekké válnak,
minél állandóbbnak, szubjektíve már-már
sorsszerűnek tűnnek a szóban forgó
viszonylatok. Mindezek közismert dolgok
és diákként, beosztott-ként, ilyen vagy
olyan okból üldözött, mellőzött
állampolgárként, a privát szférákban
esetleg páciensként vagy szerelmesként
mindnyájan átéltük e jelen-

ségek valamilyen formáját. A Cselédek
azért nevezhető a modern dráma egyik
alapművének, mert ezt a rendkívül bo-
nyolult kapcsolatrendszert úgyszólván
klasszikus érvénnyel fogalmazza meg:
titokzatossága, irrealitása, a Martin Esslin
által tükörlabirintus-rendszernek nevezett
illúzióhálózata egy vérre menő társadalmi
társasjáték szabályrendszerét rögzíti. A
Cselédekben - hasonlóan Genet más
drámáihoz - a politikai és a rituális
dimenzió egyidejűleg, egymást átfedve
létezik, éppen azért, mert a politikai-
társadalmi ellentmondások végletes
megélése a szereplőket szükségképp
irreális képzetekbe és cselekvésekbe
taszítja, amelyek Genet-nél kemény és
pontos szertartássá, úgyszólván az
elidegenedés rituáléjává szerveződnek.

Claire és Solange számára kiszolgál-
tatottságuk sorsszerűnek, áttörhetetlennek
látszik (és a viszony társadalmi

determináltsága valóban kétségtelen).
Ezért tévednek el a tükörlabirintusban:
immár sem önmagukat, sem az úrnőt nem
tudják reálisan látni. A Madame, ez az
átlagos, öregedő, nagyon is sebezhető
szépasszony démonná, lidérccé,
végzetistennővé, önmaga sérthetetlen
kvintesszenciájává válik szemükben; ön-
magukat pedig felváltva látják eltiprásra
ítélt hangyának és fenyegető, monu-
mentális bosszúszellemnek. És mivel a
valóság a két tévképzet közül inkább az
előbbit látszik igazolni, és az a körülmény,
hogy a Madame újra meg újra kicsúszik
bosszúálló kezük közül, előbb-utóbb
ugyancsak végzetszerűnek tetszik előttük,
önmaguk skizofrén szemlélete kiköveteli a
tragédiát: ha se hasonulni nem tudnak a
Madame-hoz, se leszámolni nem képesek
vele, a status quo viszont, amely idáig
sodorta őket, immár elviselhetetlenné vált
- egyetlen megoldás marad csak: a halál
(Claire

Genet: Cselédek (Józsefvárosi Színház). Jobba Gabi (Claire szerepében) Jobba Gabi (Claire) és Vass Éva (Solange)



számára), illetve az emberi társadalomból
való kivonulás (Solange esetében; a
fegyenc Genet számára a börtön egyéb-
ként is egyfajta szabadságszimbólum).
Hogy Claire halála szimbolikusan a Ma-
dame halálaként megy végbe, ez az
előzményekből tökéletesen érthető és
úgyszólván meg is illeti az áldozatot, aki
helyzetéből a maga módján kész levonni a
végső következtetéseket. Ha a Madame-ot
csak úgy tudja megölni, hogy önmagát
pusztítja el - Claire vállalja ezt az
áldozatot. A gyilkosság sikerült - a
ravatalon szimbolikusan valóban a
Madame fekszik. Egy későbbi dráma, a
Négerek aspektusából vissza-tekintve: ez a
mágikus behelyettesítő aktus csak
előzménye annak, hogy valamikor majd
valóban a Madame-ot lehessen a ravatalra
fektetni.

Nem Édes Annákat ábrázolt tehát Jean
Genet, Sartre Szent Genet-je, a „mártír és
komédiás", hanem minden édesannai
szituáció tömény, totális meg-élésének
jelképes erejű hordozóit, minden
édesannák legtudatosabbjait, amihez, adott
esetben, szervesen hozzátartozik, hogy épp
a legteljesebb tudatosság jár együtt a
legszélsőségesebb tévképzetekkel. (A
homoszexualitás árnyalata pedig - a
homoszexuális írótól éppenséggel
meglepő tartózkodással - csak annyiban
jut szerephez, amennyiben ez összezárt,
egymásnak önmagukat és a társadalmat
egyaránt jelentő egynemű lények esetében
úgyszólván „normálisnak" minősíthető.)

Mielőtt magam is az osztályharcos
Genet-nek faragnék szobrot, gyorsan
tovább kell lépnem a genet-i világkép egy
másik sarkalatos téziséhez: a szerepek
felcserélhetőségéhez. Genet
pesszimizmusa ugyanis abból fakad, hogy
úgy véli: ha Claire és Solang e valaha
Madame-ok lesznek, uralmuk semmivel
sem lesz szelídebb, emberségesebb, ro-
konszenvesebb, mint elődjüké. E szerep-
cseréket ugyancsak ismeri a mindennapi
tapasztalat: hányszor képzeljük mi is
magunkat a velünk szemben pozícióban
lévők helyébe, töprengünk el rajta, hogy
az ő helyükben mi miképp döntenénk,
például a magunk sorsáról, vagy játszunk
el a gondolattal: mi miképpen élnénk az ő
lehetőségeikkel. Genet ezt a reális
mozzanatot abszolutizálja, nem véve
tudomást arról, hogy az emberiség
történelmének legfényesebb fejezetei
mégis azt példázzák: nem minden áldozat
hajlandó azonosulni hóhérjával, s az
uralomra került egykori kizsákmá-

nyoltak „hibái" is más minőséget kép-
viselnek kizsákmányolóikhoz képest.

Genet drámáiban mindig hatalmon
lévők és kiszolgáltatottak vívják élet-halál
harcukat: úrnő és szolgálói a Cselédekben,
négerek és fehérek a Négerekben,
gyarmatosítók és gyarmatosítottak a
Spanyolfalakban, forradalmárok és
ellenforradalmárok a Balkonban - nem,
valóban nem véletlen, hogy Genet a
kortársi napilapok címoldaláról választja
témáit. Rokonszenve mindig a
kiszolgáltatottaké - de ugyanakkor az
egész darab szövetét átjárja keserű
meggyőződése, hogy győzelmük eseté-
ben ugyanazt az ördögi kört lendítik
forgásba, csak immár az ellentétes sze-
repben. Két drámában is - a Négerek-ben
és a Spanyolfalakban - a felszabadító
mozgalom győz; ám ez a győzelem együtt
jár azzal, hogy a győztesek mint-egy
beleköltöznek a legyőzöttek bőrébe és
átveszik funkcióikat. A Cselédek talán
azért is klasszikus műve s mindmáig
legtöbbet játszott, legmaradandóbbnak
tetsző alkotása az írónak, mert a maga
kemény, ökonomikus kamarajáték-jelle-
gében viszonylag lezárt és körülhatárolt,
és befejezése nem követeli ki a kozmikus
és kozmikusan pesszimista meg-
hosszabbítást; Genet itt nem ad rá módot,
hogy végigkísérhessük képzeletben
Solange és Claire diadalát és számára
törvényszerű elbukásukat a diadalban. Az
alaphelyzet, a figurák itt konkrétabbak,
mint Genet más drámáiban; úgy tetszik,
csak hősnői sorsát zárja le és nem az
emberiségét.

Érzem, hogy elragad a hév: követni Jean
Genet-t világának minden zugába. Egy
idő után azonban ez a törekvés meddővé
válik. Az írás egyidejűsége sajnos még
megoldatlan; az egyik be-kezdés azt
sugallja, hogy Genet ilyen, a másik azt,
hogy Genet olyan. Holott: egyidejűleg és
egymástól cl nem választhatóan ilyen is
meg olyan is; lényege épp ebben a
többértelműségben van. És épp ez teszi
drámái színpadi megvalósítását pokolian
nehéz és pokolian csábító feladattá.

Genet a Józsefvárosban

A modern színháznak ezt az egyik leg-
bonyolultabb, legkegyetlenebb, legke-
vésbé „kulináris" szerzőjét Budapesten
lényegében először épp a színházi szem-
pontból periférikus Józsefvárosban nagy-
közönség elé vinni - Genet-hez méltó
perverzitás.

Ennél nagyobb perverzitásnak már

csak az számítana, ha az előadás, a genius
locin felülemelkedve, maradéktalan
élményt nyújtana. De hát perverzitásban
se legyünk telhetetlenek - ez azért nem
sikerült.

Az okokat nehéz kibogozni. Iglódi
Istvánról mindenképp feltételezhető, hogy
érti Genet-t és tudja, miről szól a dráma. A
feltételezésen túl erre tárgyi bizonyítékok
is vannak, elsősorban Jobba Gabi
játékában és a Tordai Teri játé-kán
röntgenképszerűen áttetsző rendezői
utasításokban. Az adott társulat
összetételét ismerve az is érthető, hogy
elfogadta a rendelkezésére bocsátott há-
rom művésznőt - a társulat vezető erőit, és
ami dráma és játékhely ellent-mondásos
viszonyát tekintve komoly ütőkártya,
feltétlenül közönségvonzó neveket.
Félbehagyni a próbákat akkor, ha kiderül,
hogy a három szereplő között nem sikerül
stílus- és felfogásbeli egységet teremteni -
ez a színházi gyakorlatban úgyszólván
lehetetlen. Való-színűnek tartanám tehát,
hogy Iglódi István maga is tisztában van a
felemás eredménnyel, ha nem szólna
ellene Stefanovits Péter színpadképe,
melyet módjában lett volna nem
elfogadni. A Cselédek sokfajta
színpadképben elképzelhető. Lehet
komolyan venni az író utasítását és XV.
Lajos korabeli bútorokkal, csipkékkel
teremteni buján fény-űző, művi enteriőrt
(egy angol előadás például hófehér
kagylóba helyezte a játékot, melyen belül
az egyes bútorok is kagylókat vagy
virágkelyheket formáztak; Wilfried Minks
nyugat-berlini díszlete viszont ravatalt
utánzott, zöldeskék fényű muranói
csillárokkal, páva formájú állólámpával,
nehéz, fekete bútorokkal és rengeteg
rózsaszínű gladiolusszal. Lehet, másfelől,
elvont, jelképes tartalmú játékteret
konstruálni, mint Victor Garcia híres, 45
fokban meg-döntött lejtős színpada volt,
az egy-mást tükröző genet-i tükrökkel.
Elképzelhető továbbá minden, ami csak
egy Genet-t értő szcenográfus
képzeletében megterem, de ez a
jellegtelen, semleges, naturalisztikus tér,
köznapi áru-házi bútoraival, sivár bolti
művirágaival, amelyben legföljebb a
takarékosság stilizál, semmit nem ad
hozzá a játék atmoszférájához; egy jó
előadás csak vele szemben, ellenállását
legyőzve arat-hatna itt diadalt.

Az előadás egészében a rendezői
szándékot meglehetősen nehéz nyomon
követni, mert ha három szereplő ját-szik
három (Vagy mondjuk inkább, két



és fél) stílusban, az rosszabb, mint ha
tizenketten tennék ugyanezt. Nem
mondható, hogy Jobba Gabi a legjobb
formáját hozza; talán ha partnercitől több
inspirációt kapna, kiteljesíthette volna a
színészi feladattal alapvetően
harmonizáló képességeit. Így is ő az, aki
testével és intellektusával egyaránt érti a
játék stílusát, aki őszinte - de soha nem
pszichológiailag részletezett - szen-
vedélyből vált át finom, de markáns
átmenetekkel általános közlendőket su-
gárzó stilizált magatartásformákba, aki-
nek artisztikus, kecses mozgása helyen-
ként megvalósítja Genet híres álmát a
haldoklás kifinomult rituáléjáról („ . . . Ha
az ember úgy döntött, hogy önmaga
pompázatos haldoklásának szemtanúja
lesz, akkor a temetés szimbólumait szi-
gorú gonddal kell kiválasztania és el-
rendeznie...") Jobba Gabi játékában
időnként megjelenik „politika és rituálé"
egymásba mosódó egyidejűsége.

Jobba, bár feladata ebből a szempont-
ból könnyebb, meggyőzően oldja meg a
szerepváltást is: hiteles mint Claire és
hiteles mint Claire, aki a Madame-ot
játssza, vagy ha úgy tetszik, mint a
Madame, ahogy Claire elképzeli. Solange
alakítója itt nehezebb helyzetbe kerül.
Genet ugyanis, ragyogó írói érzékkel, a
szerepjátszáson még egyet csavar; nem
éri be azzal, hogy az egyik nővér az úrnőt
játssza, a másik pedig önmagát

- nem, a mindenkori cselédszerepben az
egyik nővérnek mindig a másikat kell
megjelenítenie, Claire-nek a cseléd
Solange-ot (amire azonban a játékon
belül nem kerül sor), Solange-nak pedig a
cseléd Claire-t. Így igazi a szerepjáték,
így sikerülhet a megnyomorítottaknak
elszakadni egyszeri, túl konkrét énjüktől
és a szerep, a cselédi létezés lényegéig
hatolni. Mivel másfelől pszichológiai
realizmussal felépített teljes portrékról
nem beszélhetünk, tehát Solange nem
játszhat el egy pontosan meghatározott,
színesen egyénített Claire-t, ez a feladat
nyilvánvalóan roppant bonyolult lenne -
ám Vass Éva kísérletet sem tesz
megoldására. Ő mind-végig egyetlen,
meghatározott alakot ábrázol, egy érett
korú, okos, megkeseredett és gyűlölködő
szolgálót, egy realista dráma eszközeivel
és a szerepjátszás nála körülbelül annyit
jelent, mint-ha Solange Lemercier
kisasszony a ház-tartási alkalmazottak
színjátszó körében próbálná levezetni
frusztrációit. Az igaz, hogy egy ilyen
színkörben ez a Solange hamar sztár
lenne és egy arra tévedő jó szimatú
színházi ember minden bizonnyal
kiemelné realista miliőjű drámák
főszerepeinek eljátszására. Vass Éva szá-
mára Genet világa, intellektuálisan, meg-
lehet, átélhető, de színészileg nem tudja
birtokba venni; kiforrott, markáns is-
kolázottságú művész lévén, nem tudja

átugrani saját árnyékát. (Ugyanebben a
szerepben néhány évvel ezelőtt a méltán
világhírű Glenda Jacksonnak sem sikerült
ez a mutatvány.)

Tordai Teri viszont pontosan érti és
lelkiismeretesen meg is valósítja Iglódi
elgondolását. Káprázatos és ugyan-akkor a
figura kezdődő hervadását is finoman
érzékeltető, excentrikus meg-jelenése,
lebegő-sikló mozdulatai, egész színpadi
lényének tudatosan pontatlan-
meghatározatlan jellege jól fejezi ki az
alak kettősségét: egyszerre konkrét úri-
asszony ő és ugyanakkor elvont lény, aki
mind önmaga, mind alárendeltjei számára
szimbolikus, bár merőben ellen-tétes
tartalmakat hordoz. A rendkívül
fegyelmezett munkában csak helyenként
érezni, hogy a színésznő még túl könnyű a
figurához, hogy pontosan be-tartott
intonációi mögött nincs meg a jelentős
egyéniség fedezete, hogy egy-egy
hangsúly vagy játék inkább illenék
szalonvígjáték vagy operett előadásába,
mint Genet színpadára. Mindamellett ez a
produkció is azt bizonyítja, hogy egy
szokatlan világú dráma színrevitelénél, rá
hangolt nagy egyéniségek híján, a rendező
könnyebben boldogul a képlékeny, nyitott
kezdőkkel (hiszen Tordai Teri, változatos
és hosszú színészi múltja ellenére, egy
modern magyar prózai színházban még
kezdőnek számít), mint azokkal a más
iskolázottságú, jelentős művészekkel,
akiknek színészi alkata és eszköztára már
ki-forrt és megállapodott.

A zavaróan semmitmondó színpad-
képben, egy vérbő realista alakítás sodró
áramlata ellen úszva csak töredékesen
valósul meg jobba Gabi átélt és Tordai
Teri ambiciózus erőfeszítései révén a drá-
ma. Így is öröm, hogy a bemutató után
harmincegy évvel színházunk a modern
drámaírás egy újabb alapművét mond-
hatja immár magáénak, de Iglódi Ist-
vánnak mégis azt kívánnám: ne nyugodjék
mindaddig, amíg három Genet-re hangolt
színésznővel közösen indulhat felfedező
expedícióra az író világába, amelyet akkor
lehet meghódítani, ha nem logikus
konstrukcióként, hanem útvesztőként
térképezzük fel.

Genet: Cselédek (Józsefvárosi Színház)
Fordította: Nagy Péter. Rendező: Iglódi
István. A rendező munkatársai: Kutschera
Eva és Balázs Ádám f. h. Zene: Selmeczi
György. Díszlet: Stefanovits Péter. Jel-mez:
Justin Júlia.
Szereplők: Tordai Teri, Vass Éva, Jobba
Gabi.
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