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Az alvó kutya,
avagy az igazság unalma

Priestley Veszélyes fordulója a
Józsefvárosi Színházban

Szépséges, ódon, mahagóni burkolatú
fogadószoba. Kandalló márványszegély-
Iyel, süppedős, régi bársonyfotelek, do-
hányzóasztal és kerekes zsúrkocsi, jobb-
nál jobb whiskykkel. Még arra is ügyel a
díszlettervező, a vendég Jánosa Lajos,
hogy ne kilincses dupla ablaka legyen a
parlournak, hanem szimpla tolóablaka,
hűen az angol észjárás makacs, hideggel is
dacoló következetességéhez.

Mert hát csak díszlet ez a megeleve-
nedett Wodehouse- vagy akár Henry
James-féle szobabelső a Kulich Gyula té-
ren, akármilyen illúziókeltő is. Nagyobb
hatásfokkal a Belvárosban vagy a Li-
pótvárosban sem bírna; elöljáróban kell ezt
leszögezni, mielőtt az a vád érne, hogy
hagyományos munkáskerülettől akarom
megvonni az angol felső-közép-osztály
megismerésének lehetőségét. Nem az a baj
tehát, hogy a Józsefvárosi Színház
szakmunkástanuló-bérletes ifjúsága együtt
szórakozik a Váci utcából idezarándokolt
elegáns, bár élemedett korú hölgyekkel és
urakkal, hanem hogy eV és most kell
nézniük.

De nem lehetünk kegyetlenek: John
Boyton Priestley a brit irodalom nagy
örege, nyolcvanhatodik évében jár, s
nemcsak e magas életkor okán érdemel
tiszteletet. Kitűnő író, számtalan sikeres
mű - köztük irodalomtörténet, biográfia,
forgatókönyv, regény, rádiójáték, színmű -
szerzője. Azt mondhatjuk: a nívós
szórakoztatás rátermett mestere, egy-ben a
derűs angol irodalmi öregurak kedves
reprezentánsa.

1932-ben írta s mutatták be a Veszélyes
fordulót. Felkavaró hatású volt. Két okból.
Az angol úri társadalom megdöbbenve
látta magát hazugnak, álszentnek,
perverznek mutatva, ráadásul szellemes
körítésben, Shaw sulykolóan didaktikus
tételei nélkül. A krimi izgalma pedig még
feszültebbé tette ezt az elegáns morális
pálcázást.

Ugyanezekért az erényekért maradhatott
a világszínpadokon oly sokáig élet-képes,
s ezért lehetett nálunk is nagyon sokak
korszakos élménye ez a színmű. Alig van
ötven év körüli színházbarát, aki
felejthetetlen előadásokat sorolván

fel ne idézné az 1945-ben, a Nemzeti
színpadán látott Veszélyes fordulót.

Együtt van tehát minden: jó író, for-
dulatos cselekményű társalgási sikerdarab,
emlékekben gyökerező szép mítosz. Miért
olyan kényelmetlen akkor az a két óra
mégis, amennyit elvesz az életünkből ?
Mert ha leszámítjuk azokat a kor-hoz
kötött értékeket, melyek miatt apáink
kedves emléke, és amiért tényleg érdemes
is dokumentumként megnézni, nem marad
semmije. Nem időálló az anyaga. Itt, ma
felhördülni, hogy az angol
középosztálynak is volt (van) rejte-
getnivalója - képtelenség. Magunk is
együtt élünk hasonló tapasztalatokkal: a
látszat és a valóság ellentéte pedig csak
igazán magas esztétikai fokon megjele-
nítve megrázó.

„Magánbűnök" és „közerkölcsök"

leleplezője lehetett 1932-ben Priestley. De
most feszengve jövünk rá, hogy tulaj-
donképpen másba szerelmesnek lenni s
nem pont hitvesünkbe, homoszexuális-nak
lenni vagy féltékenynek: nem is olyan
szörnyűséges vétek. Pedig itt két házaspár
s két magános barátjuk ezekben
marasztaltatik el. Egyszóval, erkölcsi
mércénk is másként van hitelesítve. Még
azon háborodunk fel leginkább, hogy ezek
a szerencsétlenek egy beteg narkós,
biszexuális fickó bűvkörében vergődtek,
hiszen a gyanús körülmények között
elhunyt fivér, mindnyájuk titkos
vonzalmainak tárgya valójában ilyen volt.
Érte és körötte dúl tehát a családi és baráti
kapcsolatokkal össze-fűzött társaság
önboncolása.

Ami a bűnügyi vonulat mai értelmez-
hetőségét illeti: erőszakra koncentrált
idegeinknek ez semmi. Fájdalom, sokkal
erősebb impulzusokkal lehet már csak fel-
rázni a ma emberét. Nyakló nélkül fo-
gyasztott bűnügyi adagaink után egy kis
véletlennek is tulajdonítható pisztolylövés
már meg se kottyan. Bizony, a mai nézőt
dicstelenül minősíti, hogy a leg-
váratlanabb fordulatokon hangos hahotá-
ban tör ki. Többször megismétlődik pél-
dául ez a szituáció: Robert Caplen, a
gyanús módon öngyilkossá lett Martin
fivére egyre-másra teszi fel tapogatózó
kérdéseit, melyekre feleségétől, sógorától,
munkatársnőjétől vár választ, imigyen:
„Hát te is ott voltál? - Én is. - Te is? --
Igen, én is... és így tovább. Amikor a
harmadik emberhez ér teljesen összetörve,
mi már vadul kacagunk; hát persze, hogy
az is arra járt a gyilkosság időpontjában.
Az eredeti ötlet mára

már visszaköszönő patent. Erről Priestley
azonban nem tehet.

Tehet viszont a rendező, Kerényi Imre
vagy akárki, aki ezt a darabot neki
ajánlotta. A szerencsétlen terminus, az
„exkluzív népszínház" gondolatához sincs
e műnek sok köze, egy szép mítosz sem
érdemli meg, hogy ilyen csúful
összeomoljék; végül Priestley maga sem,
hogy az ifjabb generáció csak ebből
ismerje meg a nevét.

Szinte felesleges bármit is számon kérni
a hét szereplőn: Hámori Ildikón, Szakács
Eszteren, Sára Bernadetteen, Feleki Sárin
Kalocsay Miklóson, Fülöp Zsigmondon,
Farády Istvánon. Lehetetlen, hogy ne
szenvedtek volna a helyzet
kényszeredettségétől. Valamennyien jó
színészek, s bár először játszanak együtt,
itt nagyrészt új tagok lévén, közösen
vergődnek. Az jár jól, akinek a
legkevesebb hiteltelen gesztus jut: így
Hámori Ildikó lehet átélten és meggyő-
zően ideges, Szakács Eszter komoly és
megbízható, Feleki Sári finoman tolako-
dó, Fülöp 'Zsigmond pedig rezignált
bölcselő. Sára Bernadette-nek is van azért
néhány alkalma, hogy az elkényeztetett
úrilány-képletet megtöltse élettel.

Farády Istvánról mindig azt mondják a
darabban: hisztériázik. Szegény, leg-
feljebb csak igyekszik, igazán sohasem
sikerül. Alkatától fényévnyire van ez a
bizarr szerep. Leghálátlanabb feladata
Kalocsay Miklósnak van. „Rá van ren-
dezve" ugyanis a játék, az ő faggatózására
indul be a múlt eseményeinek
felgöngyölítése és új megvilágításba állí-
tása. Mindenen meglepődik, felháboro-
dik, naivul csodálkozik, neki „minden
vicc új". Szerencsétlen is, mert őt éri a
legtöbb csapás. Szeretett fivéréről ki-
derül, hogy szörnyeteg volt, felesége meg
épp őt szerette. A legfájóbb: dédelgetett
ideálja, a kis Betty nem porcelán baba,
hanem homokos férje miatt vigaszul sze-
retőt tartó, „élvvágyó" teremtés. Akit
ennyi csapás ér, azon csak mulatni lehet.
Sajnos, Kalocsay is tudja ezt, és végig
nevetgél is, feltehetően tehetetlenségből.
Több fegyelemmel, valami igazán komor
dologra koncentrálva azért talán
sikeresebben lehetne elénk állítani Robert
valószínűtlen naivitását. Így siralmas
burleszkfigura csupán.

Egyvalami dicséretes: a hat főszerep-lő
ritkán tapasztalható jó ízléssel lett
összeválogatva. Nem oly gyakran lát-
hatni hat ilyen szép embert együtt. Egy-
szerűen jólesik a szemnek rájuk tekinteni.
Kitűnő, jellemző erejű jelmezekbe



(estélyi ruhákba) öltöztette őket Rima-
nóczy Yvonne. Valóban kellemes tár-
saság: igaza van Miss Mockbridge-nek, a
darab vénkisasszony vendégének.

A Veszélyes forduló remek megoldással
ér véget. Eljátsszák az indító jelenetet:
krimit hallgat a rádión a hölgykoszorú
(ennek címe A z alvó kutya), s az abban
megpendített igazság-hazugság motívum
megtárgyalása vezet el saját piszkos kis
ügyeik felhánytorgatásához. A végén
ugyanez a jelenet, csakhogy az első,
izgalmat kiváltó, faggatózó mondat nem
hangzik el, hanem táncolni kezdenek a
párok, és minden marad to

vábbra is eltemetve a megtévesztően idilli
felszín alatt.

Igen. Csak ezt a jelenetet kellett volna
eljátszani, hogy mi se tudjuk meg soha,
mi az, amit eltitkoltak. Így viszont már
késő.
J. B. Priestley: Veszélyes forduló
(Józsefvárosi Színház)

Fordította: Váradi Tibor. Rendező: Kerényi
Imre. Munkatársa: Gyarmati István. Díszlet:
Jánosa Lajos m. v. Jelmez: Rimanóczy
Yvonne. Zenei szerkesztő: Zsedényi Erzsébet.

Szereplők: Kalocsay Miklós, Hámori Ildikó,
Farády István, Sára Bernadette, Szakács
Eszter, Fülöp Zsigmond, Feleki Sári,
Várnagy Katalin.
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Ibsen - újraolvasva

1.

Moliére Misanthrope-jának első jeleneté-
ben Alceste futva érkezik Céliméne sza-
lonjába, és felindultságában, egy régi
vígjátéki hagyománynak megfelelően,
feldönt egy széket. A Misanthrope olvas-
ható keserű komédiának vagy még inkább
- tragédiának. Alceste elhagyja az emberi
társadalmat, elvonul a pusztába, vagy
öngyilkos lesz. De ha Alceste magával
vinné Céliméne-t távoli, vidéki házába,
akkor Strindberg Apája, de a Haláltánc
talán még inkább a Misanthrope epilógusa
lehetne, melyben egy új, skandináv
Céliméne a hitvesi ágy fölé akaszt-ja vagy
elrakja a vitrinbe a fővárosban szerzett
trófeáit. Moliére Misanthrope-ja már
Strindberget előlegezi, de még inkább
Ibsent.

Nóra az első jelenetben, Alceste-hez
hasonlóan, futva érkezik „babaszobájába",
és az utolsóban ugyanúgy elhagyja, mint
ő. A vígjátéki bonyodalom hagyományos
megoldása: a szerelmesek egy-bekelése és
az összeveszett házastársak kibékülése.
Alceste és Nóra mégis el-mennek. Ibsen
megismétli Moliére újítását, de
megfordítja a szituációkat és az előjeleket.
Nem a férfi, a nő megy el; nem a férj,
hanem a feleség; nem a magányt, a világot
választja. A házasság felbomlása és az
asszony kitörése a meg-szokott
keretekből, a Babaszobában válik először
vígjátéki happy enddé.

A drámai feszültség, mind tragédiában,
mind pedig komédiában, közvetlenül a
konfliktus végső feloldása előtt, a
„felismerés"-jelenetben éri el tető-pontját.
Az Oreszteiában és mindkét Elektra-
tragédiában az idegen álarcában nővér a
bátyjára, anya a fiára ismer. Az összes
„tévedések vígjátékában", Plautustól
Shakespeare-ig és Moliére-ig az ikrek
kölcsönösen egymásra ismernek, a báty
húgára ismer a férfiruha alatt. A
kétértelmű Alkésztisztől kezdve, amely-
ben a feleség mint lefátyolozott szép is-
meretlen tér vissza, a Figaro házasságáig,
ahol a feleség a szobalány ruhájában je-
lenik meg a légyotton, a férj saját, ide-
gennek álcázott feleségével kerül szem-be
a vígjátéki epilógusban. A Nórában

Hámori Ildikó, Várnagy Katalin és Szakács Eszter a Veszélyes fordulóban (Józsefvárosi Színház)
(Iklády László felvétele)


