
Görgey Gábor

Örömállam
j magyar darab. Hű, de jó! Aj, de nagy 
öröm. (Öt éve közölte a SZÍNHÁZ. ) Tuti 
szerző, elegáns, megbízható minőség, 

több évtizedes jóértelmű rutin. Még két régi 
kedves darabbal fut(ott februárban) egyszerre 
(Wiener Walzer, Ünnepi ügyelet) - az is látható 
tehát, mi az újdonság, mi forr most az írói vegy
konyhán.

Nos, a fentiekre fedezetül ott állhatna Gör
gey Gábor Őrömállama, abszurd kétrészese. 
De valahol utat tévesztettünk. Nem a Mikro
szkóp, nem is a Révay utca színpadán vagyunk, 
nem az ott helyénvaló kabaré-összeállításra 
váltottunk jegyet, hanem a gyakran kellemes 
meglepetéseket okozó, intim, művészszínház 
jellegű (bár igen szűkös és kényelmeden) 
Shure Stúdióba.

És itt lelkét-testét színházra felöltöztetett
publikum készülődik, hogy színielőadást lát.

De nem: tréfálkozás lesz belőle, kilencig nyújt
va, bár eleve fél nyolckor kezdik. Várakozá
sunkban ekként megcsalatva somolygunk, he- 
herészünk, pillantgatunk az óránkra. Az anek- 
dotányi jó ötlet nagyon nehézkesen próbál je
lenetekre, figurákra, poénokra tagolódni. De 
hát muszáj neki, s a szerző is pontosan tudja, 
mit hogyan kell adagolni. De hát muszáj neki, s 
a szerző is pontosan tudja, mit hogyan kell ada
golni. Most ugyan a szatírából (mely a fő műfaj 
volt a hatvanas években) nehéz valamit kicsi
holni, a tapasztalat legalábbis ezt mutatja. Külö
nös akusztikájuk van a régi, nepotizmust, ösz- 
szefonódást, korrupciót gúnyoló játékoknak: 
újaknak nehéz nekiveselkedni, mert ha a világ
ról kiderült, hogy annyit nem is, a színpadi 
nyelv azonban változott.

Továbbá: valószínűleg Görgey keveset idő
zött középnemzedéki hölgytársaságban, ahol a 
szabadszájúbbja, bizony elmondja, hogy már a 
coitusig menő bátorság is kiölődött férfitársa
inkból. Letörve bár, de meg kell állapítanunk, 
hogy azon ékelődni, hogy csak teljesítmény
centrikus a szerelmi élet, tulajdonképpen kissé 
életidegen. Jóllehet, a reklámvilág, a multimé
dia és a szolgáltatóipar azon van, hogy sulykol
ja: ha szexuálisan felajzott vagy, tiéd a világ - 
ez, egyelőre vagy már, nem teljesen hiteles. Így 
a szatíra tárgya eleve erős indoklásra szorul. De 
ha (szerencsés? ) egyéni tapasztalatok rácáfol
nak is, még akkor is túlságosan könnyű kézzel 
odavetett a tétel: a testiség agresszivitása legyő
zi a szubtilis férfi-nő érintkezést a mai világ
ban. S ehhez jön a klasszikus színi szabály: for
dítsd ki ellentétévé a megszokottat. Tehát mi is 
a bordély? A konzervatív széptevés mára tiltott 
önmegtartóztatást engedélyező intim tere. Mi a 
két nem kapcsolatának a lényege? A kopulálás, 
a teljesítmény, a mérhető, számolható és beszá
moltatható numerikus teljesítés.

Ezekkel az ellentétükbe forgatott minősé
gekkel dolgozik tehát Görgey Gábor most is: s 
csak remek színészein múlik, hogy nem marad 
annyira odalenn mindez.

Tímár Éva és Sztárek Andrea mint a gondo

latrendőrség, s a nemi teljesítés őrei bohóckod
nak: Tímár Éva palatális t-éjén múlik a jellem
zés hitelessége, de ez ennyivel le is van tudva. 
Orwelli és bohóctréfaszintű egyveleget produ- 
kálnak, finoman utalva arra, tulajdonképpen 
mindketten milyen kiváló színművészek, s mi
lyen kínos is most nekik.

Rozgonyi Ádámnak, a rendezőnek csak a 
lebonyolítás feladata jutott: a színszerűtlen jár- 
kálásokkal, helyszín- és szituációinélküliséggel 
nem tud megbirkózni, illetve fogódzót kínálni. 
Bejövetel, szöveg, abgang.

Három jobb sorsra érdemes házaspár de
monstrálja, milyen szigor van az Örömállam
ban, s a freudi ősatya miféle tanításain nyugszik 
az állam jobbléte. Cs. Németh Lajos és Tóth Ju
dit, Kránitz Lajos és Szerencsi Éva, Haás Van- 
der Péter (vajon szólt-e már valaki, hogy vegye 
el a tenyerét az álla alól időnként) és Németh 
 Judit igyekszik valaminő életességet lopni eb
be a tételbe: ám náluk szerencsésebb Andai 
Györgyi, aki az egyetlen, skanzenként funkcio- 

  náló kupi tulajdonosnőjét alakítja. Ő fogadja be 
  a teljesítésbe megfáradottakat, hiszen barátja, 
  az államelnök is hasonló cipőben jár: ő is áliga- 
  zolásokkal tudja le honfiúi heti teljesítményje
lentéseit a nemiség iparában. Andai Györgyi el
mélyült orgánumával, finom megjelenésével 
remek Madám, csak sajnos, a vezetékneve árul
kodó, s minősíti az egész vállalkozást neon
fényestül, tolóajtóstul, go-go girlöstül: 
Dézsavü.
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