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Takács Katalin, Cserhalmi György (Claudius)
és László Zsolt

Mészöly Dezső új fordítása nem érvel önmaga
helyett. A „This is too long" nála is csak „nagyon
hosszú", mint Arany Jánosnál. Arany százötven
sora, márványvésete mellett nagy elődjére csak
a nyelv régiességében hasonlít, a nyelvteremtés-
ben nem. Itt rekedtek az archaizmusok: Hamlet
változatlanul „csak fölszéllel bolond", pedig a
szót (északi szél) már a Shakespeare-kiadások-
ban is magyarázni kell. A „nemesb" se lett „ne-
mesebb". Az eléggé színtelen új magyarítás neo-
logizmusai ellenére sem ér a nem is olyan ódon
réginek a nyomába. Annak szövegstruktúrája,
érvényes nyelvi univerzuma van. Mészöly leg-
jobb Shakespeare-átültetéseinek is. Ennek (még)
nem. Teoretikusan tisztázatlan az Arany-textus-
hoz való viszony, a „régi új" problémája.

Az Új Színház Hamletje nem képes majdnem
négy órán át székéhez szegezni a nézőt. Nincs
benne semmi lélegzetelállító, semmi friss gon-
dolatokra inspiráló. Szakszerűsége, ízlésessége
nem kétséges - kár, hogy a publikumnak a meg-
ítélés semmiféle komoly pozícióját nem ajánlja, s
végül áldozatul esik a bágyadtságnak, a töre-
dezettségnek.

William Shakespeare: Hamlet (Új Színház)
Fordította: Mészöly Dezső. Díszlet: Menczel Róbert.
Jelmez: Szakács Györgyi. Zenei vezető: Melis László.
Dramaturg: Forgách András és Vörös Róbert.
Rendező: Ács János.
Szereplők: László Zsolt, Cserhalmi György, Takács Ka-
talin, Sinkó Katalin, Széles László, Tóth Ildikó,
Schneider Zoltán, Mihályfi Balázs, Horváth Virgil,

A „botrány"

1996. november 25., 15 óra, József Attila Szín-
ház. Hűvös téli délután, az előcsarnokban türel-
metlen tömeg, sokak télikabátjának nem jut hely
a ruhatárban, már negyed négy lehet, amikor
még mindig hömpölyög befele a közönség a

Sinkó László (Polonius) és László Zsolt
(Koncz Zsuzsa felvételei)

Hajdu István, Székely B. Miklós, Holl István, Horgas
Ádám, Kisvárday Gyula, Dengyel Iván, Csendes Olivér,
Peczkay Endre, Vass György f. h., Szirtes Balázs f. h.,
Sarkadi Kiss János f. h.

nézőtérre. Dugig telnek a széksorok, izgatott vá-
rakozás a levegőben, felgördül a függöny, kezde-
tét veszi a Gobbi Hildáról elnevezett bérlet első
előadása. A nézők körülbelül fele nyugdíjas korú,
legtöbbjük ősz hajú hölgy, de jól öltözött fiatalok,
ötvenes férfiak és gyerekek is szép számmal
ülnek a zsöllyékben. Körülbelül hatvanöt-hetven
perc múlva a függönyt lassan összehúzzák, a
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nézőtér fele tétován várakozik, nagyjából fele
szitkozódva távozik.

Két nap múlva a következő rövid hír jelenik
meg a Népszabadságban:

„Botrányba fulladt Spiró György Viresaft című
darabjának hétfői nyugdíjasbérletes előadása a
József Attila Színházban. A darab első felvonásá-
nak végén a közönség mintegy fele kórusban
kiabálta: hagyják abba az előadást. A nyugdíjasok
a trágár kifejezések ellen tiltakoztak."

Ugyanezen a napon az Új Magyarország című
napilap összeállítást közöl az eseményről, többek
között azt írva:

„Az előadáson történteket a magyar közönség
teljes semmibevételének tekintjük és követeljük,
hogy a színház vezetése nyilvánosan, a sajtón
keresztül kérjen bocsánatot, a Spiró-darabot pe-
dig tiltsa be."

Mi történt?
Mielőtt e kérdésre próbálnék válaszolni, meg-

kísérelem rögzíteni a ritka történéssort, amelyet

Sztarenki Pál (Pacsirta), Ullmann Móni (Csa-
jéca) és Schnell Ádám (Izom) a Vircsaftban
(Ilovszky Béla felvétele)

a véletlen szeszélye folytán átélhettem a néző-
téren.

Az első felvonás vége felé, egészen pontosan
annál a jelenetnél, amelyben a darabbeli őrző-
védő csapat vezére, Páter éppen kioktatja beosz-
tottjait az igazi, férfias őrző-védő mentalitás s a
magyarság összefüggéseiről, a nézőtér közepe
táján hirtelen mozgolódás támadt, többen feláll-
tak, és kórusban kiabálni kezdték: Hagyják abba!
Pfuj, pfuj! Hagyják abba ezt az ocsmányságot!
Mások a színházjegy, sőt a bérlet árát kezdték
visszakövetelni. A színészek eleinte folytatni pró-
bálták az előadást, majd miután nőttön-nőtt a
nézőtéren a zűrzavar, dermedten nézték, amint
lassan összezáródik a függöny.

Ekkor elszabadult a pokol a nézőtéren, sokan
felugráltak a helyükről, s szitkozódva csörtettek
kifelé; inkább szavaljanak valamit, próbálta csití-
tani társait egy idős asszony, maga próbálna

megélni a rokkantnyugdíjamból, süvített egy má-
sik hangja, ki írta ezt, ordították többen, a Spíró,

a Spíró, harsogott a válasz sokfelől, ez írta a

Csirkefejet is, toldotta meg valaki, közben kitar-
tóan pfujoltak, többen ütemesen tapsolni kezdtek,
körülbelül a nézőtér fele kivonulóban volt,

mikor a függöny előtt megjelent az egyik szereplő
(Sztarenki Pál), türelmet kért, s beszélni kezdett.

I
Arról, hogy arahit látunk: színház. S arról, hogy

ők, mármint a szereplők, nem azonosak azokkal
a figurákkal, akiket megjelenítenek. Adjanak neki
mikrofont, kiabálták a hátsó sorokból, reflektor-
csóvák borultak beszélőre, előkerült egy mikrofon
is, s „élő egyenesben" folytatódott a szín-ház -
mintha csak Spiró ezt is gondosan beleírta volna
a darabba. „Mi is elítéljük azt a világot, amelyet
ábrázolunk - hangzott a színpadról -, de éppen az
a hivatásunk, hogy bemutassuk önök-nek,
hogyan élünk." Igaza van, bömbölt egy férfihang
jobbról, szegény színészek, csatlakozott valaki az
előtte szólóhoz.

A helyzet az, hogy nem a darabbeli trágárságok
sora, az olykor valóban nyers argó és szleng,
hanem a színműben megjelenített világ sokkolta
a közönség nagyobb részét. A nézőtér azonmód
két részre szakadt; egyik része dühödten utasí-
totta el a darab nyelvezetét, az előadás nyers
szabadszájúságát, a közönség másik fele pedig
arról próbálta győzködni a többieket, hogy de hát
így élünk. A közönséget tájékoztató szereplő vé-
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Haumann Petra (Baklis), Hegedűs D. Géza
(Mérnök) és Börcsök Enikő (Feleség) a
Dobardanban

gül megkérte a tiltakozó nézőket, tegyék lehe-
tővé, hogy folytathassák az előadást, ám ha ízlé-
süket elviselhetetlenül sérti a produkció, távoz-
zanak nyugodtan.

Körülbelül a nézők fele kivonult.
Úgy hiszem, színháztörténeti jelentőségű ese-

mény zajlott a József Attila Színház előadásán;
egy kortárs dráma elementáris hatást kiváltva
úgy osztotta meg közönségét, hogy a magyar
színházi konvenciókat s a hosszú ideje kialakult
színházi szokásrendszert szétrobbantva sarkallta
gyakorlati véleménynyilvánításra.

Mindehhez persze olyan drámai alapanyag
kellett, amely épp itt és épp most valami
érvényeset volt képes megfogalmazni az
életünkről, a rendszerváltást követő időszak
brutális Magyar-országáról. S kellett hozzá olyan
színházi társulat, amely sokféle kockázatot is
hajlandó volt vállalni a radikális dráma
színrevitelével.

Vircsaft

Spiró '95-96-os keletkezésű drámáját idejében
vitte színre a József Attila Színház társulata: a
jubiláns pályázaton díjat nyert bohózat friss,
nyersen aktuális és hallatlanul mulatságos. Per-
sze nem csak az: jelenetfűzésének logikája, sötét

humora, nyelvi gazdagsága és ereje-számomra -
Gogol gyilkos szatíráit idézi. Drámai alapképlete
is gogoli fogantatású: a játék egy kisvárosról
szól, amelynek polgárai és intézményei minde-
nestül korruptak, csalók, álszentül tolvajok és
gátlástalanul kapzsiak. A főszereplők korunk
hősei, őrző-védő pénzbehajtók, bérgyilkosok,
kurvák, stricik, kispályás, felfuvalkodott vállalko-
zók; a beszédes nevű Szekura káefté kliensei és
alkalmazottai.

Spiró a klasszikus komédiai fordulatokat nyel-
vi realizmussal és radikalizmussal fűszerezi,
sok-sok humort, obszcén geget és nyers
naturalizmust is engedélyezve játékosainak:
amit sokan csak publicisztikus
közhelygyűjteménynek hajlandók látni
drámájában, az véleményem szerint nem más,
mint mélységes valóság - és élet-ismeretből
fakadó realizmus (ha van még jelentése eme
lejáratott szónak). Spiró társadalomkritikai
realizmusa és radikalizmusa elsősorban nyelvi
eredetű és nyelvi fogantatású: kortársai közül
kevesek (leginkább Kornis, Esterházy, Parti Nagy)
műveit jellemzi az a nyelvi plaszticitás és erő,
amely áradóvá, színessé, szemléletessé és
drámai értelemben véve is súlyossá teszi e szín-
házi beszédmódot. Spiró ugyanakkor a klasszi-
kus komédiai tradíció szerkesztésmódja szerint
építi fel darabját: ha „bohózatba illő az a valóság,
amely körülvesz bennünket, akkor fordulatos és
harsány bohózatot ír a műfaj írott és íratlan
szabályai szerint. A kacagtató bohózat műfaji
könnyedsége kétségkívül ellentmondásban van a
darabban megjelenített súlyos társadalomkriti-

kai mondandóval, ám épp ettől a műfaji sajátos-
ságtól lesz a Vircsaft olyan eleven és különleges
alkotás.

A kisvárosnak, ahol a cselekmény játszódik,
nincsen neve. Figurái sem túlságosan egyénítet-
tek, inkább általános, hivatásukkal fémjelzett ala-
kok: polgármester, rendőrfőnök, káeftétulajdonos,
vállalkozó.

Spiró a balkáni vadkapitalizmus színes és ra-
gadozó virágait rajzolja meg nagy drámai erővel
a Vircsaftban. S mivel a dráma alakjai, szituációi
és viszonyrendszere oly ismerősek a magunk
elvadult és lepusztult mindennapjaiból, a gyanút-
lan néző azt hiheti, mindez csak publicisztikai
fogantatású kortárs vízió, amely a történelmi je-
len időhöz van dramaturgiailag is hozzácöve-
kelve.

Úgy hiszem, a Vircsaft konfliktusszerkezete,
alakjai és szituációi esztétikai értelemben véve
valóban alkalmiak, magukban hordozzák a kor
esetlegességét, ám jelenidejűségükben is túl-
mutatnak azon, kortalanul hiteles emberi szen-
vedélyek, cselekvések és viszonyrendszerek
tükrözői.

A bohózat dramaturgiai mozgatórugója a fél-
reértés: az őrző-védők pénzbehajtást vállalnak
(uzsorakamatra persze, hisz ebből élnek), a
mamlasz és mulya verőemberek (Izom és Pa-
csirta - Sztarenki Pál és Schnell Ádám) termé-
szetesen mástól próbálják beszedni a zsozsót,
mint akit a megrendelő megnevezett. Áldozatuk,
a szerencsétlen tanárember mit sem ért az
egészből, még pedagogizálni is próbál, mígnem
bombázó lánykáját túszul ejtik az őrző-védők.

Csúfondáros krimiparódia bontakozik ki a
szemünk előtt, miközben megelevenedik a kisvá-
ros korrupt belvilága: autótolvaj rendőrséggel,
pénzsóvár, hatalommániákus polgármesterrel, az
emberi viszonyokat átszövő s a hatalommal
természetesen együttműködő helyi és felsőbb
maffiával, amely kíméletlenül leszámol minden-
kivel, aki útjában áll.

A Vircsaft figurái némiképp elrajzoltak, nyersek
és picit vázlatosak, ám a drámaszerkezet
hibátlanul működik: olyan, nyelvileg briliáns,
rengeteg poénnal és geggel megtűzdelt anyag,
amelyet alkotó közreműködéssel továbbírhat a
színre vivő társulat.

A József Attila Színház Mácsai Pál rendezte
előadásán lényegében ez történik: ötletgazdag és
érzékeny rendezői interpretációban, a szituációk
aprólékos kidolgozásával és továbbírásával, ám
erősen hullámzó színészi kivitelezésben szólal
meg a bohózat.

Horgas Péter brechtien elidegenítő, jelzésszerű
díszletében (komputergrafikával írják ki az épp
aktuális helyszínt), Benedek Mari brutálisan ka-
rikírozó, ordenáré jelmezeiben felváltva siklik,
gördül és döcög a dráma a színpadon. Rendre
ülnek a poénok, a nyelvi gegek, zubog a csúfon-



 K R I T I K A I T Ü K Ö R 

dáros ötletzuhatag, ám az előadásból többnyire
hiányzik a figurák megérzékítéséhez szükséges
színészi erő és érzékenység. Míg Sztarenki és
Schnell a sötéten elvakult, bigottan hivatástudó,
bugyuta őrző-védők remekbe szabott karikatúrá-
ját rajzolják meg, s míg Kiss Jenő is megérzékít
valamit a sokféleképpen kompenzáló maffiavezér
kisszerű félelmetességéből, addig Józsa Imre
pocakos főnöke, Kocsis Judit anakronisztikusan
elrajzolt rendőrfőnöknője, Katona János rend-
őrfogalmazója klisészerűen megformált figurák
csupán. Üdítő jelenség a színen a főiskolás
Ullmann Móni viháncolóan cserfes csajócája, s
nyúlfarknyi epizódjában is hiteles Vándor Eva
légies és rebbenékeny szobrásznője.

A Viresaft előadásával valami történt a magyar
színházban, olyasmi, ami, úgy gondolom, új vi-
szonyrendszert hívhat életre, régi rnegcsontoso-
dott reflexeket tehet semmissé, s - a kortárs
dráma felől - elindítója lehet egyfajta megújulási
folyamatnak, új köznyelv, új művészszínházi

Bartha Mária, Kéri Kitty, Vallai Péter és
Kőmíves Sándor a vígszínházi előadásban
(Koncz Zsuzsa felvételei)

funkció kimunkálásának. E folyamatnak már
voltak jeles állomásai (elsősorban Parti Nagy
Mauzóleumára s a Katona legújabb
társadalomkritikai fogantatású szériájára
gondolok), ám a történelmi hűség kedvéért is
célszerű rögzíteni a régi közhelyet: a kortárs
színház megújítása nem képzelhető el ütőképes
és társadalmi relevanciájú kortárs drámák
vérátömlesztése nélkül.

D o b a r d a n

Spirónak még egy bemutatója volt a közelmúlt-
ban: a vígszínházi drámapályázaton díjat nyert, a
boszniai háború következményeivel radikálisan
szembenéző publicisztikus és némiképp
esszéisztikus Dobardant mutatták be a Víg
stúdiójában, Horvai Isván szikár és empatikus
rendezésében.

Amennyire korhoz kötötten eleven és villódzó-
an aktuális mű a Vircsaft, annyira magán hordja
a múlt idő árnyékát a pár évvel korábbi Do-
bardan. A megjelenéskor (Színház, 1994. 8. sz.)
erősnek, ütőképesnek, erkölcsileg is roppant ra-
dikálisnak és kitűnően megformáltnak tűnt szá-

momra a darab. Amely önértékéből mit sem
veszített, csupán a történelmi háttér változása, a
relatív tematikai behatároltság húzta ki alóla a
talajt.

Spiró e drámájában arra tesz kísérletet, hogy
radikálisan szembenézzen a Bosznia-konfliktus
kollektív elfojtásával, Európa rossz lelkiismereté-
vel, morális szorongásával. Nem is eredmény-
telenül: a Dobardan kollektív sorsdráma, publi-
cisztikai betétekkel. Legfőbb erénye és hibája is
az, hogy publicisztikai fogantatású. Szereplői
szószéknek használják a drámai szituációkat.
Főhőse, a jó szándékú, naiv mérnök, maga a két
lábon járó írói lelkiismeret. Ami persze egyáltalán
nem baj, hiszen a színpadon bármilyen megfor-
mált tartalom hatásos lehet, s a publicisztikus
tirádákból is fölszikrázhat a drámai erő. Ezen
túlmenően ideje van a kollektív lelkiismeret-vizs-
gálat színházi megjelenítésének, s annak, hogy
az életünket meghatározó hihetetlen drámák
megjelenjenek a színpadon. A főhős ellenpárja, a
húsból-vérből gyúrt feleség pedig drámaian
hiteles, élő figura (ehhez Börcsök Enikő jócskán
hozzájárul).

Mindig is híve voltam a szerző radikalizmusá-
nak. Élesen, karcosan, nyelvileg is szabatosan és
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keményen fogalmaz, írjon bár világról, társada-
lomról, médiáról; regényben, drámában vagy
publicisztikában. Az ilyen radikalizmus (nevez-
hetjük tárgyilagosságnak is) módszertani és er-
kölcsi fogantatású egyszerre - holott Spirótól
minden távolabb áll, minta morális emelkedett-
ség. Az életviszonyok átalakulásának tudomásul-
vétele áll e radikalizmus mögött, a nyelvi és
vizuális ingerküszöb megváltozásának érzékelé-
se, a médiaterror sokszoros manipulációjának
számbavétele, a civilizációs technikák összerop-
panása, az európai civilizáció csődje. Egyfajta
illúziótlan tárgyilagosság ez, amely tán szenvte-
lenségnek vagy cinizmusnak hat, holott csak új-
raértelmezi az ember viszonyát a roppantul meg-
változott világhoz.

A Dobardan drámai alaphelyzete
többrétegűen is sűrített, a gyilkos háborús
konfliktust egy csődbe jutott és egzisztenciális
válságba sodort értelmiségi házaspár rutinszerű
hétköznapjaira adaptálja. A kollektív lelkiismeret-
furdalás plasztikusan jelenik meg a talajtalanná
lett értelmiségi kiúttalan vergődésében, miközben
Spiró finom írói eszközökkel azt is érzékelteti,
miként válhat az emberi közöny az irracionális
öldöklés táptalajává.

Horvai István rendező és Kentaur, a játéktér
tervezője a nézők közé telepítette Spiró hőseit a
Víg pici stúdiójában. Karnyújtásnyira, osztatlan
térben ülünk együtt a szereplőkkel. Mellettem
megvetett franciaágy, nézőként akár beléphetnék
a játékba, elérhetném a szereplők poharát, ha
nem tiltaná a színházi konvenció.

A Dobardan előadásának első része retorikai-
lag erős hatású, míg a második rész szcenikailag
ötletes: szögesdróttal befont drótkerítés mögött
látjuk a menekülttábor kendőkbe bugyolált lakóit.
Farkasszemet nézünk: mi, kintiek a bent reked-
tekkel.

Horvai előadásáról szólva nemigen beszélhe-
tünk színészi alakformálásokról: Hegedűs D. Gé-
za fölcsattanóan erőszakos és retorikus dikciója
meg Börcsök Enikő flegmán rezignált, realista
játéka adja meg a produkció alaphangját. Végig
vetítenek az előadásban: háborús térképeket,
tévéjeleneteket a boszniai háborúból. A vetített
képek illusztratívak, tehát funkciótlanok és
feleslegesek: a szarajevói utcán kiontott vért nem
a videofelvételeknek, hanem a szereplők egymás
közti viszonyrendszerének kellene megmutatnia.

Spiró Dobardanja szíven üt és eluntat egy-
szerre. Rádöbbent az elsinkófált felelősségre,
Európa kollektív hazudozására, a ricsajos média
gátlástalan üzletiességére. Valamint arra, hogy a
rendszerváltás óta alig-alig jelent meg
színpadon, mi is történt velünk. A Dobardan - a
vígszínházi előadás alapján legalábbis - ér-
vényes kísérlet, előtanulmány egy későbbi drá-
mai szintézishez.

Kérdések

Spiró drámaírói működése, úgy vélem, azért kelt
időről időre szélsőséges hullámokat, mert szün-
telenül az alapkérdésekkel szembesíti nézőit. Mit
akarjunk látni a színházban: a való életet vagy
annak égi mását? Önmagunkkal szembesüljünk,
vagy valami mással? Elvarázsolódjunk, vagy tér-
jünk vissza a földre? A valóságot valósággal
ábrázolja-e a színház, vagy valami mással?
Egyáltalán: ábrázoljon-e vagy játsszon, reflexív
és önreflexív módon, sokszoros tükörrendszert
tartva „mintegy a természetnek"?

Vannak-e, lehetnek-e színházi határai a nyelvi
érzékletességnek? Ha igen, melyek azok? Ki húz-
za meg őket, s milyen társadalom-lélektani krité-
riumok alapján? Vannak-e a színpadi hatásnak,
a teatralitásnak határai? Darabot írjon-e az író,
vagy - a mindenkori társulattal együtt -

A színpadkép azonnal ámulatba ejti a nézőt.
Az illúzió annyira teljes, amennyire
színházban lehetséges. Mintha nem is a Ligetet
látnánk, hanem annak eszményi mását:
élénkzöld fű, bánatosan víz fölé hajló lombú fehér
törzsű fák ölelik körbe a sima felületű tavat,
melyet balról apró folyócska táplál. Rajta kecses
fahíd ível át. Az előtérben és jobbra gondosan meg-
munkált deszkapalló veszi körbe a vizet. A jobb
szélen enyhe domb emelkedik, melyre virágok,
akácfák kapaszkodnak föl. A tetején szürke kő-
kerítés. A színpad hátterében barátságos pavilon,
melynek bordó bársonyfüggönyökkel keretezett
ablakaiban meghitt lámpák világítanak.

Ebben a térben játszatja el Szikora János a
darab három képét (az elsőt, a harmadikat és a
negyediket), annak ellenére, hogy Szép Ernő
színleírásaiban mindegyikhez más és más hely-
színt jelölt meg. A szegedi előadásban azonban
még a színváltozások is visszautalnak a központi
helyszínre. A második képben mintha fordított
nézőpontból látnánk a Ligetet: az előtérben a
bordó bársonyfüggönyös pavilon egyik szeparé-
ja, az asztalokon meghitt lámpácskák, az ablako-
kon át a tóra látni. Az ötödik kép - eleinte úgy
tűnik - teljesen más térben játszódik, a Ligettől

előadásokat? Mire való a kortárs dráma? Mire
való a színház?

Spiró György: Vircsaft (József Attila Színház)
Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Benedek Mari. Szcenika:
Éberwein Róbert. Zene: Silló István. Rendező: Mácsai Pál.
Szereplők: Kiss Jenő, Józsa Imre, Bregyán Péter,
Schnell Ádám, Sztarenki Pál, Pintér Tibor, Dóczy Péter,
Besenczi Árpád, Ullmann Móni, Epres Attila, Háda Já-
nos, Vándor Eva, Gieler Csaba, Katona János, Juhász
György, Román Judit, Kocsis Judit, Bánffy György, Láng
József.

Spiró György: Dobardan (Vígszínház)
A háttérvetítést összeállította: Bodzsoni István, a Duna
TV archív anyagának felhasználásával. Játéktér: Kentaur.
Jelmez: Jánoskuti Márta. Zene: Jeney Erzsébet.
Rendező: Horvai István
Szereplők: Hegedűs D. Géza, Börcsök Enikő, Haumann
Petra f. h., Korognai Károly, Hullan Zsuzsa, Pándy
Lajos, Vallai Péter, Kéri Kitty, Kőmíves Sándor, Venczel
Vera, Bartha Mária, Szatmári Liza, Gryllus Dorka f. h.,
Farkas Antal, Kenderesi Tibor.

távolabb, valahol lenn a mélyben. Angelusz papa
irodájába liften ereszkednek le a látogatók, a
hatalmas sötét falak közé csak a magasban forgó
szellőzőn keresztül hatol be némi napfény. A fal
nagyobb részét balett-tükör foglalja el. A záró
képben azonban váratlanul átdereng az üvegfe-
lület. Csacsinszky Pali (Quintus Konrád) ekkor
döbben rá, hogy mindörökre elutazott az életéből
Tóth Manci (Bacsa Ildikó), akivel úgy élte át a
legteljesebb, legnaivabb boldogságot, hogy köz-
ben észre se vette. Mivel képtelen volt ráismerni
élete legnagyobb szerelmére, megtartani sem
tudta az örök szenvedélyt, s az oly mulandónak
bizonyult, mint egy könnyű ligeti kaland. „Ifjúsá-
gom! Tóth Manci! Isten veled!" - mondja kese-
rűen Csacsinszky, s közben a tükör mögül, a
félhomályban, a fiú sziluettjének hátterében fel-
dereng a Városligeti-tó.

Szikora János rendezése a látványvilággal, a
színpadkép kialakításával, illetve a helyszínek
egymáshoz való viszonyításával is értelmezi a
történetet. Igy valami mélyebbet is feltárhat ben-
ne, mint ha pusztán az egyedi cselekvések aktu-
ális motivációiban igyekezne megmutatni az em-
beri sorsot. A ligeti látkép az előadás előre-
haladtával egyre inkább a fel nem ismert s így
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