
szerűen kirekesztette magát a valláshoz
ragaszkodó közemberek sorából, közös-
ségéből, pedig alapvető igénye volt, hogy
valamiféle népközösséget magáénak
vallhasson. Bár tudta, hogy az út számára
járhatatlan, mégis megpróbált közeledni
vallásos zsidó közösségekhez, ahogy kö-
zösséget keresve az alakuló cionista moz-
galmakkal is felvette a kapcsolatot.) K. is
szeretne azonosulni a falusiakkal, meg-
maradását, nyugodt életét csak ez bizto-
síthatná; kételkedő-gondolkodó ember-
ként azonban a falu nem fogadja be - ő
pedig nem bújhat ki a maga intellektuel
bőréből.

A regény K.-ja kétségtelenül arctalan
figura -csak vezetéknevének kezdőbetűje
jelöli őt, már keresztneve sincs, mint A
per hősének. Ezt a jellegtelenséget
nyilvánvalóan nem könnyű színészi esz-
közökkel jellegzetessé tenni úgy, hogy
mégis megmaradjon a szerep kontúrta-
lansága. A regény hosszú monológokkal
fogalmazza meg K. belső vívódásait, a
színpadi változatban e tépelődésektől
megfosztva kellene Mucsinak K. gro-
teszk és mégiscsak tragikus helyzetét
életre galvanizálnia. Méghozzá tagadha-
tatlanul ismerős helyzeteket, amelyekhez
hasonlót az értelmiségi itt, Közép- és Ke-
let-Európa tájain minduntalan megél.

Korábban a Magyar Televízió jóvoltá-
ból néhány percre betérhettünk A kastély
próbájára - amikor egyik színészét inst-
ruálta Fodor. Nem pusztán elmagyaráz-
ta, hanem el is játszotta, hogyan képzeli
az adott pillanatban a színészi játékot.
Aztán megfigyelhettük, hogyan hajtja
végre a színész a kapott instrukciókat.
Láthattuk, mint tanít egy kitűnő színész,
Fodor Tamás egy kezdőt.

A színésznevelés időigényes munka,
éveket kíván. Elbizonytalanodott, gyor-
san változó világunkban marad-e Szolno-
kon idő e türelmet, nyugalmat kívánó fel-
adatra?

Franz Kafka: A kastély (szolnoki Szigligeti
Színház)

Díszlet: Rajk László. Dramaturg: Wéber
Péter. Jelmez: Németh Ilona. Zene: Sáry
László. Rendezőasszisztens: Vörös Róbert.
Rónay György fordítását felhasználva szín-
padra alkalmazta és rendezte: Fodor Tamás.

Szereplők: Mucsi Zoltán, Mészáros István,
Kocsó Gábor, Meszléry Judit, Spolarics And-
rea, Egri Márta, Császár Gyöngyi, Kátay
Endre, Dobák Lajos, Mertz Tibor, Árva
László, Balogh Judit, Bakos Éva, Czakó
Jenő, Ecsédi Erzsébet, Fekete András,
Gombos Judit, Híd-végi Péter, Hornung
Gábor, Illés Edit, Jámbor Erzsébet, Kertész
Kata, Meister Éva, Pajor Eszter, Szalay
Szabó István, Tamási Zoltán, Tardy Balázs,
Tóth István, Verebélyi József, Lakai
Zoltán.

METZ KATALIN

A megvásárolhatóság
panoptikuma

A windsori víg nők Nyíregyházán

Mintha csak önnön feszültségeit kívánta
volna oldani, a Hamlet után a nagy Will
megírta A windsori vígnőket. A gondűző
komédiázás darabját. A világmegváltó
gondolatok mellőzésével, alighanem, ki-
zárólag mulattatásra szánta. Szokásos er-
kölcsfilozófiai meditálását, lírai megnyi-
latkozásait ezúttal félretéve, a puszta ko-
mikumra bízta leleményességét. Es persze
a jellem komikumforrásának fölku-
tatására. Mert amilyen mértékben bohó-
zati rugóra jár a cselekmény szerkesztése,
épp olyan mértékben uralja a szerző a
vígjátéki karakterformálás eszközeit. Míg
a burleszk és még inkább a vásári
komédia figurái (melynek sémáira, önnön
„szertelenségeivel" tetézve, építkezik)
jószerével csak egyetlen, domináló
emberi vonás megtestesítői - Shakespeare
komédiájában már árnyaltabbá válnak,
élettel töltődnek. A windsori víg nők,
mondhatni, a komikus jellemek arc-
képcsarnokává gazdagodik.

A nyíregyházi előadás rendezője, Csiz-
madia Tibor ezt a fölismerést kiinduló-
pontnak fogadta el. A hétköznapi gya-
korlatnál nagyobb gondot fordított a sze-
reposztásra. Nem csak a főszereplő Fals-
taff személyének kiszemelése (akinek
valósággal „hátán kell vinnie" az elő-
adást), hanem a többi szereplő kiváloga-
tása is gondosan történt. Egyszóval, Csiz-
madia, a fönt jelzett „jellemparádé" föl-
vonultatása végett, színészekre szabta
előadását, és nem rendezői világképet
szemléltető, elvont jelrendszernek vetet-te
alá a szereplőket. Okkal-joggal, mert
Shakespeare vígjátéka ezúttal épp jelle-
meiben él. Karakter szabta cselekedeteik
görgetik a bonyodalmat, teljesítik ki a
színjáték meséjét. A vidám történet teat-
ralitása kézenfekvő, a vásári improvizáci-
ós szellemtől a buffógesztusokig menően.

Az alkalmas szereposztás és a színész-
vezetés jóvoltából mindez szerencsésen ki
is aknáztatik. Ám a játék elevenségé-nek
illúzióját csak egy gördülékeny, mai
hangzású szövegátültetés biztosíthatná. A
korábbi avítt fordításokat (Gondol Dániel,
Rákosi Jenő, Hevesi Sándor - ez utóbbi a
Nemzeti Színház 1929-es Shakespeare-
ciklusa számára készült) a Devecseri
Gáboré követte 1948-ban. A mai fül
számára barokkosan tekervényes,
nehézkes szöveg helyett Márton

László és Révész Ágota friss átültetését
játszta el a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház. A fordítás inkább alapanyag-
ként használja az eredetit; mai szófordu-
latok fűszerezik a köznapi beszédhez kö-
zelítő színpadi nyelvet. A szó szerinti
„hűtlenség" a darab légköréhez, a figurák
jelleméhez való hűség jegyében kö-
vettetik el - tehát bocsánatos vétekből
erényt kovácsolnak az „átigazítók". A
sok, gondolattársításra villantó szójáték,
nyelvi sziporka honi környezetünk
nyelvhasználatának közegében ragyog
föl. És legfőképp életerős, lüktető szöve-
get adnak a szereplők szájába. Összeve-
tésképpen hadd álljon itt Falstaff mono-
lógja a Térdszalag fogadóban:

Devecseri-fordítás: ,,...A gazfickók
lelkifurdalás nélkül vetettek a folyóba,
mintha vak kutyakölyköket akartak volna
vízbe fojtani, tizenötöt egyszerre: és
tudhatjátok termetem méretéről, hogy a
süllyedésben bizonyos fürgeséggel ren-
delkezem; ha a fenék oly mélyen volna is,
mint a pokol, én leérnék. Megfúltam vol-
na, ha a széle nem olyan lejtős és sekély -
irtózom ettől a halálnemtől; mert a víz
felpuffasztja az embert és mi lett volna
belőlem, ha felpuffadok! Óriásmúmia, az
bizony!"

Márton László átültetése: „...Olyan
kíméletlenül dobtak a vízbe, mintha csi-
pás kutyakölyköket akarnának megnyu-
vasztani, egyből tizenötöt. Ti meg tud-
hatjátok a termetem alapján, hogy hajla-
mos vagyok a süllyedésre, s ha a pokolig -
hát a pokolig süllyednék. Meg is fullad-
tam volna, ha nem lejtős a part, és nem
sekély a víz - irtózom a fulladástól, mert a
víz puffasztó hatású, és képzeljétek, mi
lett volna belőlem, ha felpuffadok! Való-
ságos hullahegy!"

A rendező bizton számíthat a friss for-
dítás vitalitására. A gondosan kimunkált
szöveginterpretálás is erre vall. S ha
egyik-másik dialógus magyarításában - a
gordiuszi csomót átvágva -túlzottan egy-
szerűsítene a fordító, tartalmat ád a mon-
dottaknak a bohózat nyomatékosító esz-
köze, a gesztus, a testi kifejezőerő, a ko-
mikus helyzetekben karikírozott figurák
csúfondáros játéka. Mert a bohózat fri-
volsága mögött Shakespeare szellemé-ben
valamit mégis megcélzott a szatíra
csapásiránya: voltaképp a megvásárolha-
tóság komédiája kerekedik ki a néhány
(silány) tologatható paravánnal jelzett,
lecsupaszított színpadon. A szerelem örve
alatt a sóvár pénzszerzés, hozomány-
vadászat kipellengérezése, a hoci-nesze
alapon történő érzelmi kiárusítás - mind-
mind a pénz körüli cinikus körforgás szé-
dületét persziflálja. S míg Shakespeare
vékonypénzű arisztokratákat és potyale-



só cimboráikat táncoltatja meg az életre-
való windsori polgárasszonyok és vagyo-
nos férjeik közreműködésével, Csizma-
dia Tibor szemernyi becsületet sem hagy
a szereplőkön. Szatirikus ítélete, társa-
dalmi fokozat nélkül, mindnyájukra
(mindannyiunkra) érvényes, akik csak e
hiú vásári forgatagban percre is megszé-
dülnek. A csúfondáros láttatás megte-
remtésére fölöttébb alkalmas a commedia
dell'arte hagyományait hasznosító
színrevitel. A színészek többsége karika-
túraként kezeli szerepét, anélkül hogy
partnerét „lejátszaná", s olcsó ripacsériára
vetemednék. Valahányan jól illeszkedő
láncszemei egy pontosan kimódolt
kompozíciónak. A jellemek kidolgozásán
túlmenően, Csizmadia legfőbb gond-ja,
hogy „stílusban tartsa" a szereplőket.
Kevesebb időt veszteget a vígjátéki hely-
zetek ötletes megfejelésére. Amennyire
dicséretes az előadás stiláris tisztasága,
színpadi vitalitása, elkelt volna több já-
tékosság, nagyobb ívű komikus forgatag,
képzeletmozgósító látványosság. Főképp
a darabzáró tündérjáték groteszk látomása
feltételezett, igényelt volna gazdagabb
képi megfogalmazást, természete-sen, a
maga groteszk mivoltában.

A karakterek stiláris összehangolásán
túlmenően egy „megemelt", egységesítő
látványbeli kompozícióra már csak azért
is szükség lett volna, mert a shakespeare-i
komédia szokatlanul laza cselekmény-
szálai alig-alig kapcsolódnak egymáshoz.
Az író ezúttal - alighanem a mulattatás
jogán - nagyvonalúan eltekint a cselek-
mény szilárd koordináta-rendszerének
kidolgozásától. Való igaz, a partneri vi-
szonyok tisztázásával, pontos kimunká-
lásával így is kifogott a szerkezet ingatag-
ságán a rendező Csizmadia. A darab „vo-
nalvezetése" szerint ugyanis a szerelme-
sek (Annuska és Fenton) zsenge vígjátéki
szálon futó egymást keresése, egymásra
lelése (korántsem a korábban írt Szent-
ivánéji álom tökélyének fokán), továbbá a
Page lány kezére és vagyonára szemet
vető riválisok, a bárgyú Keszeg és az os-
tobán gangos, francia orvos versengése
Annuska kegyeiért, s legfőképp, a komé-
dia homlokterébe állított haszonleső lo-
vag, Sir John Falstaff viselt dolgai, s a víg
windsori asszonyságok cselszövése,
amint közös imádójukat rászedik - mind e
párhuzamos történet az Erzsébet-korban
is dívó tündérjáték éjszakai karneváljában
fonódik egymásba és oldódik meg:
inkább a csapongó meseszövés, mintsem
a vígjátékszerkesztés szabályai szerint. A
rendező javára írható, hogy célszerű
szerkesztéssel, egyszerűsítéssel s a
játékstílus szigorú megszabásával közös
mederbe terelte a szétfutó eseményszála-

Shakespeare: A windsori víg nők (nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház). Safranek Károly (Ford) és Simor

Ottó (Falstaff) (Csutkai Csaba felvétele)

szerepfölfogása voltaképp korszerű:
napjainkban igencsak elnézően ítéltetik
meg a kicsapongás „falstaffi modellje".

A főszereplő vonzatában és ellenében
mintha valóságos galerik elevenednének
meg. A rendezés jóvoltából, távolságtartó
karikírozással stilizált arcképcsarnok
figurái népesítik be a nyíregyházi színpa-
dot. Csizmadia Tibor, kevésbé végletes
iróniával ugyan, modern clownok élesen
szatirizált alakjaival játszatja el - az Er-
zsébet kori vígjáték ürügyén - e nemes
eszményektől megfosztott századvég
morális cinizmusba torkolló komédiáját.
Egyszóval, a magunk - persziflált - er-
kölcsi világát.

A legteljesebb azonosulást a rendező
feltételezett szándékával Safranek Károly
részéről tapasztaltuk. A féltékenységében
rögeszmésen dúló-fúló, tehetős polgár,
Ford, gesztusban-hanghordozásban
fölöttébb eredeti „buffópéldányát"
mintázza meg a színész, éles, szellemes,
még vaskosságában sem alpári vonások-
kal. Valósággal második főszereplőjévé nő
az előadásnak.

Mrs. Page szerepében Zubor Ágnes a
tréfává szelídített bosszúszomjat „nőies"
cselszövéssel párosítja, nem kevés kacér-
sággal, némi erotikus kisugárzással ellen-
súlyozva bosszújának szigorát. Varjú Ol-
gának (Fordné) az előbbinél kevesebb tere
jut a lovag megleckéztetésére, ám annál
temperamentumosabb játékkal veti bele
magát az események bonyolításába,
tempót diktálván a lovag megcsúfolásának.
A hozományvadászok triumvirátusán belül
Keszegből, az ügyefogyott nemesifjúból
Mátrai Tamás teremt erő-teljes
karikatúrát; hosszan elnyújtott
mozdulataival, affektált hanghordozásával
pipogya bohócot gyúr szerepéből. Bárány
Frigyes ostobán kakaskodó, vehemens dr.
Caiusát francia szavakkal elegyített, tört
beszédmodora teszi nevetségesebbé; a
harmadik, sikeresen révbe jutó gavallér,
Fenton szerepe - Juhász

kat. S ami még fontosabb: reneszánsz
életkedv áramlását teremtette meg a
színpadon. Es ki másban teljesedhetett
volna ki ez a reneszánsz vitalitás, ha nem
a főszereplő Falstaff hedonista figurájá-
ban?

A korábbi Shakespeare-mű, a IV.
Henrik Falstaff-képe fölényesebb, szel-
lemdús kalandort sugall, akinek maga-
biztosságát nemesi mivolta, szilárd társa-
dalmi helyzete is indokolja. A windsori
víg nők széllelbélelt, megcsúfolt lovagja
silányabb személyiség. Hetvenkedése
kisszerű kalandok, gyatra pénzszerzési
manőverek kieszelésére szorítkozik; ko-
rábbi személyiségének föladásával, sze-
mernyi nemesi önérzet híján, dicstelenül
csal ki néhány ezüstöt a vagyonosabbak
zsebéből, s teljes gátlástalansággal, pusz-
ta haszonlesésből kurizál. Rá is fizet ala-
posan. Együgyűségére vall, hogy a két
polgárasszony, akiket rettenthetetlen kéj-
és főleg pénzsóvár „szerelemmel" üldöz,
könnyűszerrel járatja vele bolond-ját,
éspedig három ízben, akárcsak a nép-
mesék furfangos hősei.

A nyíregyházi előadás Falstaffja, Simor
Ottó (akinél alkatilag keresve sem
lehetett volna jobb szereplőt találni),
Shakespeare karikatúrájánál rokonszen-
vesebb egyéniséget formál. A reneszánsz
életszeretet prototípusa: bővérű, minden
földi jót vidáman habzsoló, pocakos kó-
pé; mintha erkölcsi gátlástalanságát is in-
kább a csínytevés kamaszos kedvtelése
motiválná, mintsem a morális elvete-
mültség. Simor Ottó telivér, hangulatos
clownt teremt a „szárazabb", józanabb
polgárok színpadi környezetében, akinek
póruljárását szánalommal szemléljük, s
akinek életkedve magával sodró; morális
vétségeit pedig már-már hajlamosak va-
gyunk „egészséges" botlásoknak tekinte-
ni. Azon sem csodálkozunk, hogy - a já-
ték sugallata szerint - üldözött asszonyai
maguk is megpörkölődnek a lovag tüzes
ostromától. A rendező s a színész ebbeli



György alakításában - a vígjátéki sápadt
szerelmesek sorsára jut: vértelen és egyé-
niség nélküli. Akárcsak Szalai Kriszta
Annája, nagyrészt Shakespeare „bűnéből".
Az előadás szelleméhez híven, gya-
rapíthatta volna alakításának pojácás vo-
násait Csikos Sándor (Kevés békebíró) és
Szigeti András (Sir Hugo Ewans, a walesi
pap); való igaz, így is „tisztességes" bo-
hózati figurákkal színesítik a windsori pa-
noptikum népes táborát. A burleszk vas-
kos modorában teremti meg minden hájjal
megkent, mindenre kapható, intrikus
„vászoncselédjét" Máthé Eta (Sürge asz-
szony). Ami pedig a vidám galerit illeti,
Falstaff haszonleső, vásott cimborái akár a
Keleti pályaudvar csövezőinek csiszolt
modorával is versenyre kelhetnének,
persze, „bohócra véve" a szerepüket
(Gados Béla, Vajda János, Hetey László s
a fogadóst alakító Stettner Ottó). Végül,
méltánytalanság volt elhallgatni (a
színlapon) Falstaff csöppnyi, talpraesett
apródjának nevét, elevenségével annyira
meghazudtolta a gyermekszereplők szo-
kásosan hamis játékát.

A korabeli kosztümök stíljét maivá
egyszerűsítette Békés Rozi (m. v.), ak-
képpen, hogy a clown-járulékos jelmeze-
ket a karikírozott jellemek és a vásári já-
tékstílus szellemében tervezte meg. Oly-
kor a commedia dell'arte archetípusai is
kikandikálnak mögülük. Ám ha Sugár
János díszlettervező (m. v.) netán az Er-
zsébet kori színpad jelzéseihez kívánt
volna visszautalni, elképzelése nem sok
sikerrel járt: a négy-öt, jellegtelen, egér-
szürke, lenyitható oldallap - kvázi-ajtó-
keret, kvázi-ablakkeret - semmiféle ép-
kézláb képzettársítást nem kelt, s azzal
sem gyanúsítható, hogy dekoratív volna. S
ha már lecsupaszították a játékteret,
beérhették volna a színhelyt jelző táblák
kitűzésével is...

Hogy miért hat a nyíregyházi Shakes-
peare-produkció? Talán mert A windsori víg

nők újrafogalmazott „szcenáriuma", az
előadás mára rezonáló, reneszánsz töltete -
a színjátszás örök forrásából merít, a
színész ősi játékkedvét mozgósítja.

Shakespeare: A windsori víg nők (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: Márton László. Díszlet: Sugár
János m. v. Jelmez: Békés Rozi m. v. Zenei
munkatárs: Kazár Pál. Segédrendező: Kókai
Mária. Rendezte: Csizmadia Tibor m. v.

Szereplők: Simor Ottó, Juhász György, Csi-
kos Sándor, Mátrai Tamás, Szigeti András,
Bárány Frigyes, Safranek Károly, Földi Lász-
ló, Horváth István, Gados Béla, Vajda János,
Hetey László, Stettner Ottó, Tóth Károly,
Horváth László Attila, Varjú Olga, Zubor
Ágnes, Szalai Kriszta, Máthé Eta.

CSÁKI JUDIT

Zene, zene, zene

Két előadás a Thália Színházban

Sokféle útja-módja van annak, hogyan
segíthet magán a színház (egy színház) a
totális válság közepette. Kevéssé szóra-
koztató, még kevésbé szívderítő, ám igen
tanulságos egy-egy előadást látván ezen is
eltöprengeni, s a kísérletezések egyikét-
másikát alaposabban végiggondolni.

Sommásan annyi állapítható meg, hogy
akad színház, amely a mának, akad, amely
a holnapnak, s még olyan is, amely a
holnaputánnak dolgozik. Van, amelyik
kibírni próbálja mindazt (s nemcsak a
gazdasági csőd következményeit!), ami
rázúdul; s van, amelyik túlélni. Van,
amelyik mindkettőt egyszerre, mintegy
mellékesen; miközben végzi fő hivatását,
és értéket tételez az értékvesztés kellős
közepén. Engedtessék meg ennyi elfo-
gultság: én nekik drukkolok...

A közönségigény mint szempont a mű-
sorterv készítésében, a bemutatók kivá-
lasztásában, egyre nagyobb teret nyer.
Pontosabban: a színházak jelentős részé-
ben egyre közvetlenebbül érvényesül. Es
egyre szimplábban: olyan produkcióval
kell előállni, amelyre bemegy a közönség.
Nem valamely rétege, csoportja - hanem a

közönség, szinte bárki. Sok helyütt már
semmiféle igényt nem támasztanak a
közönséggel szemben - azon kívül, hogy
megtöltse a nézőteret. S ez majdnem
automatikusan azt eredményezi, hogy a
színház önmagával szemben is egyre
lejjebb szállítja igényeit.

Volt egyszer egy színészzenekar...
E sorok írója nem volt tanúja az ötlet
megszületésének - már csak a „készter-
méket" látta. Az viszont tetszett.

Miről is volt szó annak idején? Részint a
nosztalgiadivatról. Divatba jöttek régi
zenék, régi énekesek és együttesek - egy-
két nemzedék ifjúsága, a hatvanas-hetve-
nes évek. Es akadt jó néhány színész, aki
ügyesen bánt egyik-másik hangszerrel, és
szívesen részt vett egy kis „örömzenében".

Amikor ez az „örömzene" mint majd-
nem igazi színházi program, a Thália
Színház színpadára került, még mindig
őrizte megszületésének körülményeit és
motivációit. A hangulat remek volt, a zene
szintén. Nem csak az derült ki, hogy ezek
a színészfiúk semmivel sem muzsikálnak
rosszabbul, mint az „antizenével" futtatott
mai együttesek, hanem az is,

hogy a régi dalok egykori közösségteremtő
ereje ma is megtölt egy színháztermet, és
koncerthangulatot varázsol belé. Bolond,
aki elmegy a kézenfekvő lehetőség
mellett: színházi produkcióvá kell alakítani
az ötletet.

Kettővé mindjárt: a Csak egy tánc vo l t . . .

és a Mindhalálig Beatles (amely
nem a legszerencsésebben, de nyilván nem
véletlenül idézi Bob Fosse Mindhalálig zene

című filmjét) az egykori színészzenekar
néhány (tháliás) tagjára épülve jött létre;
került köréjük valami darabszerűség, némi
„par excellence" színházi ideológia - és
került eléjük közönség. Ügyes...

Nem tudom, van-e még színészzene-kar,
s lesz-e még koncert a Tháliában...
Mindenesetre, a jelenség színházi és gaz-
dasági „bőreinek" lenyúzása után jó len-ne
visszatérni a kezdeti formához - leginkább
azért, mert az volt adekvát. Nem is
beszélve arról, hogy a két darabban nem
szereplő - mert nem tháliás - zenélő szí-
nészek szintén jók.

„Nézd, milyen szép..."

A Csak egy tánc vo l t . . . című produkció -
ki hinné? - Szécsi Pálról szól. „Gondos-
kodva van" róla, hogy ezt mindenki meg-
tudja - ez helyes. A gondoskodásnak
vannak ízléses és kevésbé ízléses módjai -
ha ez utóbbit gyakorolják, nem helyes. Az
előadás címe - vélhetően - mindenkivel
közli, hogy ki a mű főhőse, azaz ki rejtőzik
a Szűcs Péter álnév mögött; de bizonyára
(?) akadnak, akik ebből sem találják ki.
Nekik szól a darabkezdet.

A darab ugyanis a hetvenes években egy
karácsonyestén kezdődik - pontosabban
karácsony másnapjának estéjén. A
tévéhíradó Domján Edit tragikus haláláról
tudósít éppen - és hamarosan bejön a
főhős, Szűcs Péter, s elmondja barátai-nak,
hogy most mindenki azt fogja hinni: miatta
lett öngyilkos a kitűnő színésznő. Miért
Szűcs Péter Szécsi Pál, ha Domján Edit
Domján Edit? Miért állítja a darab írója,
Siposhegyi Péter, hogy „ez a darab nem
egy szerencsétlen sorsú ifjú sztár titkainak
felidézése"? Miért nem látta sen-ki, de
senki az alkotók-közreműködők közül,
hogy ez az egész igencsak ízléstelen?

A fenti kérdések közt akad költői is; s
akad, amelyre sejteni vélem a választ.
Azért a - hangzásban, illetve asszociációs
láncban meglehetősen közeli - álnév, mert
a mű szereplői közt a legtöbben szintén
nevesíthetők, illetve nevesítendők - csak
éppen élnek, és bizonyára tiltakoznának
nevük használata miatt. Figurájuk
használata miatt ugyanez nem áll
módjukban...


