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A N A G Y S Z E M É R M E T L E N S É G

FOGJÁTOK MEG! -MEGFOGJÁK
Honi drámaínség ellen többször javalltam
termékeny áthidaló megoldásként a doku-
mentumműfajt, s azon belül is a törvényszé-
ki darabokat, melyeket nem véletlenül ne-
vez courtroom thrillernek az angolszász
szaknyelv: a játékba itt, mert valóban hús-
vérre, ha ugyan nem élet-halálra megy,
eleve be van építve a feszültség; emellett a
műfaj szórakoztat, ismeretet terjeszt, és még
meggondolkodtatni, általánosabb tanulsá-
gok levonására késztetni is képes a nézőt.
Többek közt ezért pártoltam például azt a
törekvést, amely a József Attila Színház
által elindított, színházi pereket feldolgozó
sorozatban megnyilvánul.

De gondoljunk éppen - a megvalósítás
némely fogyatékosságától eltekintve - A
Fedák Sári-ügyre, jóval korább-
ról p é ld áu l Sándor Iván
Tiszaeszlárjára vagy a daytoni
majompert tematizáló Aki szelet
vetre, gondoljunk a fiktív
courtroom thrillerekre, a
Tizenkét dühös embertől vagy a
Zendülés a Caine csatahajón-tól
a filmes A vád tanúján át - ó,
blaszfémia - a Woyzeckig, amely
egy valóban lezajlott per aktái
alapján az előzményeket
dramatizálja, és ugyanígy még
számos példára
hivatkozhatnánk. A feszültség
forrása minden esetben a tét.
Bűnös-e (netán bűnösök-e) a
vádlott(ak), és amennyiben a
bűnösség ténye vagy természete
nem egyértelmű (már-pedig
minősített drámai eset-ben
többnyire nem az), az el-
marasztalás avagy a felmentés, a
súlyosbító és enyhítő körül-
mények mérlegelése mit árul el
vádlott és bírái, az adott bűn-
cselekmény és a társadalom, a
közvélemény viszonyáról.

Moises Kaufman A nagy
szemérmetlenség című, Oscar

Wilde három perét feldolgozó törvényszéki
krimije leginkább a tét hiányában
marasztal-ható el. Oscar Wilde a maga
korában is köz-tudottan, hajlamait alig
leplezve, sőt olykor fitogtatva,
homoszexuális volt, a homoszexualitást az
egykorú angol törvények tiltották, Oscar
Wilde-ot perbe fogták és elítélték. Itt
legföljebb az adhat alapot elmélkedésre,
hogy valóban törvényileg üldözendő bűncse-
lekmény-e az egyneműek közötti vonzalom,
ez azonban nem jelent túl produktív szelle-

mi kihívást, egyrészt mert a törvényt Angli-
ában (és nálunk is) rég eltörölték, másrészt
mert a heteroszexuális többség leküzdhe-
tetlen zsigeri ellenszenvvel vagy legalábbis
idegenkedéssel viseltetik e nemi másság
iránt (amely ugyan Wilde óta sokkal na-
gyobb toleranciát küzdött ki magának, habár
elfogadottságát az AIDS jó időre vissza-
vetette).

No persze a mű nem akármilyen ho-
moszexuálisról szól, hanem egy konkrét,
irodalomtörténeti rangú személyről, Oscar
Wilde-ról, és ha neve a mai színházi nézők-
nek sajnálatosan keveset is mond, Kaufman
gondoskodik róla, hogy adatokban gazda-
gabban távozhassanak a színházból. Látni
való például, amint erre a műsorfüzetben

idézett források is rámutatnak, hogy a maga
ásta verembe zuhant bele, hiszen saját két
perét - sorrendben a másodikat és a har-
madikat - maga provokálta az első perrel: a
fiú-szeretőjének felháborodott apja, Lord
Queensberry elleni meggondolatlan felje-
lentéssel. Vagyis elkövette a hübrisz két és
fél évezredes tragikai vétségét, mégpedig
azért, mert sajátos egyéni temperamentuma
nemcsak sűrítetten képviselte, de az abnor-
málisig fokozta a századvég elátkozott,

szuverén isten-művész kultuszának minden
dölyfét és ego-mániáját, parasztosan szólva:
megszállottan és kihívóan hitte, hogy neki
mindent szabad. Emiatt aztán az Ügy sem
késztette - késztethette - katarzisra; elítélte-
tése, kétéves fogsága csak külső életkö-
rülményeire hatott, mint köztudott, végzete-
sen, ő maga maradt, ki volt: a Bosie-nak
becézett Lord Alfred Douglas szerelmese, a
Művész magábanvalóságának fanatikusa. Ez
már valamivel izgalmasabb kérdés a
homoszexualitás jogi kezelésénél (habár
napjainkban, a művész történelmileg egye-
dülálló degradálódásának, piaci és annak
eleve meglehetősen szerény - értéke szerinti
kizárólagos megítélésének korában éppen
nem túl aktuális); csakhogy jócskán túlnő

azokon a kereteken, ame-
lyeket egy szerény színi iparos
törvényszéki krimije kínálhat.
Ilyen jellegű témát egy Peter
Weiss dolgozott fel a
Hölderlinben, egy Bulgakov
az Álszentek összeesküvésében
vagy egy Németh László a
Puskinról szóló A csapdában.
A mű-vészdráma - és nem
vitatom, hogy Oscar Wilde-ról
lehetne ilyet írni - filozófiai
dimenziójú műfaj, és be-
csempészett elemei rosszul
veszik ki magukat egy olyan
színpadi műben, amely vég-
eredményben azt ábrázolja,
hogyan ágál, majd törik meg
egy kevéssé rokonszenves
krakéler egy eleve vesztes ügy
különb-különb fázisaiban.

A nagy szemérmetlenség,
így, ahogy most a Pesti

Színházban látható,
meglehetősen unalmas egy

este.
Mindamellett nem állítom,
hogy ennek feltétlenül így
kellett történnie. Elvégre,

akár az Egy szerelem három éjszakájának
Melittáját, a legtöbb nézőt éppígy kéjes
izgalommal tölti el a „hóhér kötelének"
perspektívája, az egész bírósági rituálé,

ügyészestől, védőstől, tanústól és
mindenekelőtt

persze vádlottastól, a homoszexualitás
témája mindmáig fülledten csiklandozó, és

ha
Oscar Wilde neve nem mond is sokat a

közönségnek, annál többet mond Alföldi
Róberté, azon kevés fiatal színészünk (és

rendezőnk) egyikéé, aki a lehetetlenül

Papp Zoltán (Edward Clarke) és Nagy Zsolt (Atkins)
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ostoha és sivár körülmények között is
űvészi-showmani karizmát harcolt ki
agának - karizmát, amelyet eredetileg per-

ze maga érdemelt ki, de amely most már,
hogy azt a karizmák szokták, jószerével
nműködően, teljesítménytől függetlenül
is) gerjeszti tovább magát.

Szóval volna mire épülnie, rájátszania a
endezésnek, a rendezés azonban nem sike-
ült, ami nemcsak szomorú, de meglepő is,
iszen Hegedűs D. Géza például a Sógor-
őkben kitűnő színész-rendezőnek bizo-
yult, aki többé-kevésbé a maximumot hozta
i mind a darabból, mind kollégáiból, és ami
mostani fiaskó esetében külön hang-súlyt

rdemel: mindenekelőtt az összjátékot
artotta szem előtt, és ez a törekvés nyerte el
éltó jutalmát a részletek színdús kitel-

esedésében. Ezúttal az ellenkezője történt:
zöveg és összjáték helyett Hegedűs D. Géza
lföldi Róbertre tett, és ezzel nemcsak az

lőadás sikere mellett ment el, de még
lföldi Róbertnek sem használt.
A Horesnyi Balázs hatásos, a darabhoz

zellemesen adekvát színpadának elején ülő
égy, váltakozó szerepekben feltűnő sze-
élyről például a rendező nyomán mi is
egfeledkezhetünk; megemlítendő azért,

ogy közülük még a két profilírozottabb
zínész, Kálid Artúr és Selmeczi Roland is
gyanolyan szürke, monoton, szólószerep-
en legföljebb csak agresszív, mint két
őiskolás társuk, Nagy Zsolt és Turek

iklós; négyük közös és egyetlen karakteri-
álóeszköze a hangerő (egyiküknél ez még a
oppantó túlméretezett megszólaltatásával
ővül, másikuk G. B. Shaw-ból gyúr sem-
eges bicikliző pojácát). Szomorúbb, hogy
em sokkal több jó mondható el a három,
iemeltebb szerepű befutottról, Méhes
ászlóról, Papp Zoltánról és Rajhona
dámról sem. Méhes talán kedvetlen; más-

al nehezen magyarázható, hogy precíz
zövegmondásán kívül csak tar koponyájá-
al kelt némi figyelmet. Papp Zoltán és
ajhona Ádám viszont alighanem válasz-
ton vannak: ez az a művészi perc, amikor a
ulturált beszéd és mozgás, valamint a jól
tablírozott személyes imázs már nem ele-
endő; az utóbbi nem pótolja a többé-kevés-
é mindig megújuló, specifikussá formált
zínpadi jelenlétet (amelynek itt Rajhona
setében hármas szerepe szerint még diffe-
enciálódnia is illenék). Persze ehhez -
ppen mert jelentős és nagy múltú színészek
vtizedes beidegzettségeiről van szó - nél-
ülözhetetlen (volna) az inspiráló rendezői
egítség.

Végül érzésem szerint melléválasztott
egedűs Lord Alfred Douglas alakítójával,

z ugyancsak főiskolás Pavletits Bélával is.
zt a szerepet elsősorban nem a feledhető,

öbbnyire tényközlésre szorítkozó megszó-
alások avathatják szereppé, hanem min-
enekelőtt a jelenlét: önmaga szimbólumá-
ak, egy Dorian Graynek, egy sötét angyal-
ak vagy legalábbis a kölyök Rimbaud-val
ly feledhetetlenül debütált Kaszás Gergő-
ek kellene megjelennie a hosszú hajú, unal-
as és megszeppent pubi helyett. (Elég lett

olna egy pillantást vetni a műsorfüzetben
átható Bosie-portrékra.) Erre volna szüksé-
e a darabnak és Alföldi-Wilde-nak is.

Alföldit pofon csaphatta volna Wilde
szerepe: az unott, spleenes, önistenítő, bo-
rotvaeszű, sziporkázóan szellemes, megszál-
lottságában egyszersmind megindítóan naiv
és így önhittségében is vonzó dendié; azok

számára is átélhetővé tehette volna a hős
személyét, akik Oscar Wilde-nak legföljebb
a nevét vagy azt se ismerik. Az alakításban
egyébként meg is vannak mindezek a voná-
sok; Alföldi valóban Wilde. De csak annyi-
ra, mint más szerepeiben. Kétszeresen is
ismétel: ismétli a jellegzetes Alföldi-figurát,
és ismétli a darabon belül is pózait, hang-
súlyait, mimikai játékait. Mivel a művész
skálája gazdag, mindezek a mozzanatok el-
sőre most is frappánsak; étvágyat ger-
jesztenek valami másra, többre, amit aztán
nem szolgálnak fel nekünk. Nézetem szerint
ez azért történik így, mert Alföldi Róbertet
monodrámába szorították; partnereitől sem-
mi ösztönzést nem kap, rendezni önmagát
kényszerül.

A szabályos-színtelenül, ötletek és meg-
lepetések nélkül - Kálid Artúr Viktória ki-
rálynővé dekorálásától eltekintve - végig
„direktben" csörgedező est végén az egyet-
len, robbanékonyabbnak szánt „indirekt"
ötlet, a rendezői színház vörös farka: a négy
kórustag ráveti magát Alföldi-Wilde-ra, és
első szinten csúnyán elagyabugyálja, a máso-
dikon expresszionista módon, csőcselék

kontra mártír képi jelentéssel, meghurcolja-
megalázza a hőst. Az ötlet azonban kilóg a
száraz iparosi józansággal megkonstruált
drámából csakúgy, mint az eddig a pontig
adekvát, tisztesen realista előadásból,

amely-

nek esze ágában sem volt a hőst mártírnak
láttatni. Vajon mártír volt-e valóban? Oscar
tudja - de nem (ezúttal sem) mondja.
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