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 KRITIKAI TÜKÖR 

közkeletű szólásmondással ellentétben:
zarból igenis lehet ostort fonni. Mario Moretti
ragikus komédiájának a gyalázatos
ülvilág elől csalafinta módon diliházba
enekülő álőrültjei az első rész zárójeleneté-

en egyikük ürülékével összemázolják magukat,
ogy az orrfacsaróan deviáns cselekedettel
izonyosan elejét vegyék kilakoltatásuknak.
ozák András rendezése mértéktartó ízléssel
ldja
eg a kínos szituációt: a három ápolt üres bilibe

yúlkál, s a fölforgatott vaságyak drótketrecében
sak imitálja a maszatolást. Sajnos azonban az
lvontság, a mímelés csupán még jobban ki-
meli a színmű nyers, érdektelen darabosságát,
ételes kiagyaltságát, óhatatlanul is sokszoros
tánérzésnek ható sekély gondolatait. Meglehet,
oretti nem olvasott Dürrenmattot (A fizikusok),
esey-t (Száll a kakukk fészkére) és másokat,
zaz nem marasztalható el az utánzás vétkében
ám az epigonság is jobb lenne, mint az

redetiség teljes hiánya. A filmrendező Kovácsi
ános

egy-két magyartalanságtól eltekintve híven ül-
tette át a drámát. Fordításáért nem, legföljebb
azért neheztelhetünk rá, ha netán ő fedezte föl és
szállította a Thália Színháznak e fércművet.

Az ostort a velejükig romlott modern társadal-
mak, a „nagy koncentrációs táborok" fölött csat-
togtatja a szerző. Bágyatag vulgárpszichológiai
közelítéssel tákolta össze három hősét, akik nem
lelvén helyüket a künti fertőben, befészkelték
magukat az előkelő intézetbe (biztos, ami biztos:
krisztusi korban, vagy akörül). A címbeli állatok-
nak azzal felelnek meg, hogy lva-zuri, Ma-zuri és
(nomen est omen) Kaki-zuri jó hosszan előadott
példázatához igazodva a „ne szólj, ne láss, ne
hallj" majmaivá vedlenek át. Megjátszott beteg-
ségük a némaság, a vakság, illetve a süketség.
Egy közösen végbevitt morális gaztett - gyilkos-
sággá váló erőszaktétel -- végérvényesen a vi-

Gálvölgyi János, lncze József, Dörner György
és Balogh Erika (Sárközi Marianna felvétele)

tágtól való elzártságba süllyeszti őket. A zaklatott
életű, sokat próbált író nyilván a legtisztább
szándékkal kívánta fölrajzolni a látszólag bonyo-
lult erkölcsi egyenleteket: segíthet-e a rossz vagy
a még rosszabb a rosszon? önmaga kudarcait
megbosszulhatja-e máson az ember? érték-e a
bűnben való szolidaritás? - s lehetne még bőven
sorolni; ám a feketénél is feketébbre festett
tábláróÍ reménytelen krikszkrakszokat
hátrahagyva pereg a krétapor.

A lapos tantételeket szürke, kétdimenziós,
szegényes előadás préseli ki magából. Tudatos,
komponált játékvezetés nagynéha mutatkozik:
Kozák rendezés címén inkább csak hagyja
zajlani az előadást, (A díszlet- és jelmeztervező -
egyikük sem szakember -vállalják, de nevükkel
nem jegyzik sivár munkájukat.) A „néma" Bobot
alakító lncze József jár a legjobban: gubbasztó
szótlansága mögé akár oda is lehet képzelni a
szexuális defektben szenvedő lingvisztikatudóst.
Gálvölgyi János tévedhetetlen rutinnal és
hatásos poentírozással játssza a jól bevált „nagy
kisfiút", az álsüketet. Dörner György (Poldo), a
„vak" rohamozza legádázabbul szerepét, ám
jobb sorsra érdemes tehetsége újra és újra len-
dületét veszti a nyúlós szöveg gumifalán. Balogh
Erika egy olyan ifjú giccsfőnővér figurájába
kényszerül, aki ,,vak", „süket" és „kuka" - hiszen
másként nem válhatna áldozattá. Nagy Gábor
kedvetlenül darálja a lélektelen és nővérfogdosó
Gilc doktor „jellemzéséül" szolgáló végeérhetetlen
szakszavakat. lnke László megpróbálja elhinni
és fölfűteni Markus professzor alakját, aki persze
mindent tisztán lát - de jobb híján egy-helyben,
erőlködve robajlik célja felé. Akinek elég hosszú
az emlékezete, vigasztalásul Markus helyébe
idézheti a Tóték hajdani remek Cipriani
elmegyógyászát.

Ki tudja, a Barátom, Harvey után miért kellett a
Tháliának e g y - még annál is rosszabb - diliházi
darabot előszednie? A társulat „rendszervál-
tásának" pillanatában többet értek volna egy ne-
gyedik majommal: aki egyik első végtagjával le-
fogja a másika , és nem ír drámát.

Mario Moretti: Három majom a pohárban
(Thália Színház)
Fordította: Kovácsi János. Rendezte: Kozák András.
Szereplők: lncze József, Dörner György, Gálvölgyi
János, Balogh Erika, lnke László, Nagy Gábor.

Adrian Noble, Royal Shakespeare Company új
igazgatója sikérrel harcolt ki harmincszázalékos
szubvencióemelést. Így márciusban ismét meg-
nyílt a Barbican Centre ideiglenesen zárva tartott
két színházterme, a Barbican és a Pit.
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