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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
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szarkasztikus, rossz véleménye az emberekről, a
dolgokról, a dolgok menetéről. Jonadáb folyton
beszél a közönséghez, elmeséli és egyben kom-
mentálja saját cselekedeteit. Agresszíven pro-
pagálja nézeteit. Nem mesél, hanem érvel, eset-
leg elemez. Meg akar győzni az igazáról, tettei-
nek, céljainak helyességéről. Magatartása logi-
kus, szükségszerű, tehát elkerülhetetlen voltá-
ról. Még lelki torzulásai is szerves részei ideolo-
gikus beállítottságának. Perverzitása leküzdhe-
tetlen intellektuális érdeklődés, mondhatnánk,
tudományos kíváncsiság. S beavatkozása is a
dolgokba, mintha csak kísérletező szenvedély-
ből fakadna. Kihívásokat intéz Dávidhoz és Je-
hovához. Vajon miképpen reagálnak. Elpusztít-
ják-e őt, a bűnök, vagy inkább a lázadás, a taga-
dás forrását?

Az eredmény döntetlen. Támár bosszúszomja
túltesz Jonadáb eszén, a sértett asszony
egyetlen gesztussal összedönti a bonyolultan ki-
agyalt és végbevitt cselszövényt. Miután Abso-
lon megölette Amnont, s így bosszút állt rajta,
amiért nemcsak meggyalázta, de utána még el-
lökte magától húgát, Támár nem lép vele
egyiptomi módon testvérházasságra, nem hoz-
za el Izraelnek az örök békét és boldogságot. Et-
től Jonadáb nagyszabásúnak gondolt kísérlete
megmarad gonosz, pusztító, véres gaztettnek,
mert elmard az eredmény, ami visszamenőleg
igazolhatná. De az mégsem tudható meg, vajon
Jehova büntette-e meg ily módon a lázadó, a vi-
lágrendet megváltoztatni akaró értelmiségit,
avagy mégis őt igazolja a kifejlet; azt a kiinduló
feltételezését, hogy üres, értelmetlen, értelmet-
lenül véres és aljas világban él? Mert Jonadáb
alapvetően kétarcú. A hitetlenségből, a tagadás-
ból épít hitet magának, abból táplálkoznak szen-
vedélyei. S ha ez a hite, ez az utópiája összeom-
lik is, a hitetlensége, a tagadása csak még erő-
sebb, még megalapozottabb lehet.

A cinizmusnak e szélső pontjáig Shaffer már
nemigen viszi el hősét. Inkább meghagy neki
né-mi patetikus magasztosságot, szomorú
elme-rengést saját és a világ csődje felett.
Márpedig Jonadáb szarkasztikus, dühös
humora jobb, mint méla bölcselme. Felszínes
tréfáinak van mélysége, míg bölcselkedései
általában köz-helyhalmazokat görgetnek
hosszadalmasan. A szerző - egyébként bölcs
üzleti számítással - minden néző minden igényét
ki akarja elégíteni. Gondosan keveri ki a derű, a
kajánság, a szerelem, a vér, a horror, az értelem
és a szenvedély arányait. Ez a precíz,
szakszerűen kiszámított teatralitás
végeredményben azután kissé felhígítja
darabjait.

Csiszár Imre Zalaegerszegen, Vayer Tamás
puritán szépségű díszletében, Szakács Györgyi
stílusos ruháiban, a színészi lehetőségeket és
adottságokat ökonomikusan kihasználva ren-
dezte meg az előadást. Balogh Tamás nagysze-

Jonadáb: Balogh Tamás (Ilovszky Béla felvétele)

rűen játssza a címszerepet, kár, hogy amikor én
láttam, nemigen sikerült korrekten elmondania a
terjedelmes szöveget. Pontosan érzékeli, hogy
milyen tempó illik ehhez az örökmozgó
szellemhez, s keze-lába győzi is a sebességet,
csak az ajka zavarodik bele folyvást a
szövevényes ok-fejtésekbe. Zalányi Gyula
Dávidja operettaggastyán, az atyai és uralkodói
tekintély karikatúrája. A darab értelme ettől
biztosan elszegényedik, de nem szűnik meg. S
ugyanez áll Gazsó György Amnonjára, aki szó
szerint igazolja apja szavait, miszerint Amnon az
ő bikája. A testi erőn és tompa ostobaságon
kívül mást nem sejtet. Egyszerű ostobaságból
kapja be Jonadáb horgait. Farkas

Ignác Absolonjában viszont megvan az a naivi-
tás, tisztaság, lelkesültségre való készség, ami
az utópia megértéséhez, befogadásához szük-
séges. Tóth Auguszta szeszélyes
csecsebecséből válik az isteni bosszú
eszközévé, miközben megmarad egy
intellektuális játszma tétjének is. A megjátszott
érzékiség, a tettetett szerelem jobban illik hozzá,
minta végzet könyörtelen asszonyának
szerepe.

Peter Shaffer: Jonadáb (zalaegerszegi Hevesi Sándor
Színház)
Fordította: Julian Ra. Dramaturg: Szántó Judit.
DíszIet: Vayer TamáS. Jelmez: Szakács Györgyi.
Rendez-te: Csiszár Imre m. v.
Szereplők: Balogh Tamás, Zalányi Gyula, Gazsó
György, Farkas Ignác, Tóth Auguszta.


