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Az előadás remek ötlete, miszerint a
onvenciókkal ellentétben a nézőket forgatja
örbe-körbe a forgószínpad és nem a
átékteret, Hegyi Árpád Jutocsától, a Miskolci
emzeti Színház igazgatójától származik. Ezt
z információt a pénztár kirakatában olvashatja
z, aki jegyet vált Horváth Péter legújabb
arabjára, az ABC-re. Sőt elolvashatja az is, aki
em vált rá jegyet. (Bár lehet, hogy ezek után
eggondolja magát.) Mindenesetre kár el-lőni a
oént előre, de háta tény az tény. Már látom is
lterjedni a szokást mindenfelé az országban:
osszú listák büszkélkednek szerény portréfotó
íséretében a színházak portáljában azzal,
ogy mi mindent talált ki az igazgató. A szegény
endező meg (esetünkben azonos a szerzővel)
tt kucorog a kirakat mögött meghúzódva, és
élyen fájlalja, hogy neki egyetlen kirakati ötlet

em jutott az eszébe. Vagy ha igen - végtére is
z a dolga -, az nem kerül ki az ablakba.
Így mikor meglódul a nézőtér az emberrel, és

gy sötét utcaszeglet meg egy magas panelház
ldala mellett elsüvítve eljut egy ABC-áruház
átsó irodájába, s ily módon a mindnyájantud-

ukmilyen magyar valóság kellős közepén érez-
eti magát (a szó mindenféle értelmében), ak-
or, abban a pillanatban tényleg semmi más nem
iányzik a forgószínpad surrogása és az arcába
sapó lágy fuvallatok mellől, mint a meglepetés
reje. (Talán hasznosabb lett volna, ha az igaz-
ató ötletét kifelé menet, szórólapokon reklá-
ozzák.)
A darab ezek utána magyar valóságot közelítő
űvek mindkét pólusától - Spiró nemzeti

rámává klasszikusodott Csirkefejétől, illetve a
zomszédok című tévésorozattól - meglehetős

ávolságot tartva, a maga könnyed, szellemes,
ragikoironikus módján elkellemkedik a nézővel.
eavatja őt egy (valószínűleg) volt közértből
ppen szupermarketté terebélyesedő ABC-
ruház egyik hétköznapjába, a főnök és az üz-

etvezető-helyettes asszony „elcsábítom vagy
ifúrom" jellegű csiki-csuki játékába, „az" Ági-
ak, piát lopkodó udvarlójának és a frissen érke-
ett deviáns kereskedőtanoncnak a szerelmi
áromszögébe, az ABC kertibútor-shopjába éj-
zakai légyottra érkező magyartanár s a szintén a

uróczi Éva (Ági), Fehér Ildikó (Emőke) és Kuna
ároly (Sanyika) (Ilovszky Béla felvételei)

házasság napi unalmából kiszakadni vágyó be-
vásárlótársnő Chio-Chips-hegyek és dús füs-
töltkolbász-kötegek közt zajló, közértszagú
eksztázisába. Kis életképekben tárul fel a

lopás-

ra kényszerülő nyugdíjas törzsvevő szégyenteli
esete a tábla csokoládéval és a szardíniával, s az
ABC női alkalmazottjainak mindenfajta problé-
mája (magány, betegség, lelki baj). Mindezen
napi kacat, hektikus zsongás magát a lehető
legnagyobb betűs Életet reprezentálja, a kisza-
kadás lehetetlenségét, a megmásíthatatlan
szkeptikus bizonyosságát. Még távolabbról fi-
gyelve - mondjuk, onnan legfölülről, ahonnan a
szerző-rendező nézte előadását, a miskolci

Fehér Ildikó, Turóczi Éva, Seres Ildikó (Ica) és
Sallós Gábor (Öregember)

KÁLLAI KATALIN

ÖTLET AZ ABLAKBAN
HORVÁTH PÉTER: ABC
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zínház újonnan épült csarnokának messzi ma-
asban lévő szögletéből - a teremtéstől fogva

étező törvényszerű tendenciákat érhetjük tet-
en. Azaz Horváth, a szerző mindazt. amit csak
lmond, belefoglalja az „ecce homo" gondolat-
örébe, módszere a közelítés-távolítás váltoga-
ásán alapszik, közelebbről a dolgok pitiánersé-
ét fedi föl némi kajánsággal, majd eltávolodva -
távolságot a Teremtés Könyvének részleteivel

eklarálva, melyet a panelház tövében mondat el
gy kisgyerekkel, amúgy iskolásan --mégiscsak
ávilágít ugyanazon dolgok embert nyuvasztó
eroizmusára. Így aztán ki-ki megválaszthatja,
ogy a rövidköpenyes Ica intenzív szerelmi
gyleteibe feledkezik-e bele, vagy onnan
lindulva bizonyos általánosabb bölcselmeket is

ölkutat Isten teremtményeinek e mai forga-
agában. Horváth ebbe már nem kíván beleszól-
i, nagyjában-egészében rábízza a nézőre.
A sztori további erénye - amellett, hogy a le-

etséges szponzorok bő körét kínálja -- az, hogy
iperérzékenyen reflektál az adott pillanatra.
ökéletesen tárja fel azt a helyzetet, amelyben
gy régi fajta munkahelyi hierarchia
aradványait végképp szétzilálja egy

gresszívebb. ugyanakkor rugalmasabb,
ogékonyabb karrierista akarat; továbbmenve:
zt a helyzetet, amelyben nyíltan az erő szabja
eg a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyet, s
ttől olyan erkölcsi renoméra tesz szert, hogy
em takargatni kell, de fitogtatni, ha kell, ha
em; amelyben a relatív gyengék esélyességét
gyedül az dönti el, hogy még a játszma vége
lőtt ki tudják-e választani, melyik fél lesz az
rősebb. Már az alcím is - Gömbvillám a Szív
tcában - olyan dimenziók felé mutat, melyekről
nno egy ABC alkalmazottai legföljebb, ha
gymás közt suttoghattak. Ez a finom utalás s a
ömbvillám szerepe a történet-ben (ami
yakorlatilag annyi, hogy nyíltan, evidenciaként
eszélnek róla) szintén azt mutatja, hogy
orváth Péter, az író jó érzékkel szimatolt bele a
or levegőjébe.
Horváth Péter, a rendező ehhez még annyit

ett hozzá, hogy remek stílusú színészegyüttest
aragott a szereplőiből. Fehér Ildikó munkahelyi
s nemi érdekei között hezitáló üzletvezető-he-

yettesétől, Matus György régi típusú, konvenci-
nális erkölcsű főnökétől. Turóczi Éva pontos
ársadalmi kategóriába sorolt, de alárendeltsé-
ét természetes kreativitással vállaló Ágijától
ezdve a légyottra érkező asszonyt játszó Máhr
gi és a légyottról légyottra tartó eladólányt kéz-
elfogható életre keltő Seres Ildikó felszínesebb
ellemű, de felszínességükben is pontosan kidol-
ozott figuráiig szinte kivétel nélkül mindenki
e-leillik-illeszkedik a játékba. Sallós Gábor

opásra vetemedő nyugdíjas törzsvevője az
lőadás egyik legerőteljesebb pillanatában
épes elő-csalogatni a nézőből annak az
mbivalens érzésnek a végleteit, amelyben a

eleplezett öreg-

ember s az irodán köré sereglő ábécések láttán a
düh, a szánakozás. az undor és a végtelen
szomorúság préselődik össze egyetlen
szenvedélyes érzelemmé.

A darab műfaji meghatározása - próza-mu-
sical - azt mutatja: a szerző pontosan tudja,
hogy hangvétel, gondolatkör, stílus dolgában mi
is az, amit írt. A rendező pedig megértette ezt a
feladatot, és élvezetesen, profi módon, sírva-ne-
vetve eljópofáskodott velünk. Tette mindezt a
szó esztétikai értelmében, azaz amolyan hor-
váthpéteresen. miközben pénztártól nyilvános
telefonig, raktártól irodáig, húsárutól camping-
shopig körbe-körbe cibáltak minket. Lehetett
volna még egy kicsit horváthpéteresebb. Akkor

Szeretni kell! Mit? A kort? Az ötvenes évek
második felét, a helyreállítást-lazítást fog-
csikorgatva végrehajtó kádári rezsim reg-
nálásának kezdetét? Vagy akkori önma-
gunkat?

Az az idő a mi időnkből telt. A saját életünket
csonkolnánk, ha lehazudnánk hangulatait, szó-
fordulatait, zenéjét, gesztusait - kis örömeit, bu-

Jelenet a Szeretni kell... című előadásból
(Koncz Zsuzsa felvétele)

nem kéne időt vesztegetni a megjegyzésre: a
rendezést illetően - mindent egybevetve - az
igazgatóé volt a legfrappánsabb ötlet.

Horváth Péter: ABC (Gömbvillám a Sziv utcában)
(Miskolci Nemzeti Színház)
Díszlet-jelmez: Bozóky Mara. Dramaturg: Faragó
Zsuzsa. Koreográfus: Majoros István.
Világítástervező: Gibárti Tibor. Korrepetitor: Regős
Zsolt. Rendező-asszisztens: Duvalovszky Éva.
Rendezte: Horváth Péter.
Szereplők: Matus György, Fehér Ildikó, Kuna Károly,
Turóczi Éva, Máhr Ági, Dézsy Szabó Gábor, Seres Ildi-
kó. Locskay Andrea, Komáromy Éva, Péva Ibolya, Ke-
rekesVali, Posta Lajos, Lerch Tamás m. v., Márfi Vera,
Sallós Gábor, M. Szilágyi Lajos, Gábor Anikó, Kulcsár
Imre. Farkas Réka.

tító botorságait, eredménynek álcázott ízlésbeli
azonosulásait a ,,blokk" többi tagjával.

Ha van a jó színházi este megteremtésén kívül
különösen hangsúlyos érdeme ennek a vázlatos,
pillanatképekből, ötletekből, hangulatokból
építkező jókedvű játéknak, akkor az az, hogy
nem a Törvénytelen szocializmus című
tévéfilmsorozat baljós, fenyegető módján vagy a
hajdan volt szocialista tábor kövületfogalmát
unalomig kritizálva beszél erről az időszakról,
hanem a német demokratikus műbőr kabát, a
műanyag tálca, a nagy találmány perlittégla
előhívásával vagy a

B U D A I KATALIN

„SEJ, JÓ MUNKÁT, FIATALOK..."

SZERETNI KELL... A MERLIN


