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déka sze rint ala po san be ke mé nyí tett a ko ránt sem pu -
ha, vi szont fi nom anyag ból ké szült drá mát mun kába
véve. Az zal is jel zik ezt, hogy Mé szöly Dezsô nagy stí -
lus biz ton ságú for dí tá sát a sa ját ma gya rí tá sukra cse -
rél ték – kü lö nö sebb ho za dé kot nem pro du kálva.

A Me sél a Bé csi erdô a Nem ze ti ben ha ma rabb vé get
ér, mint ahogy va ló ban el kezdôdne. A Tro kán Pé ter
ját szotta Ka pi tány nak ak kor kel lene ki sebb sors ren -
gést okozva be le szól nia az ese mé nyek me ne tébe,
ami korra már stram mul le tudta a sze rep épí tést. Ka -
szás At tila (Osz kár) ugyan csak ko rán ké szít mér le get,
a késôbbi ek ben csu pán köl csönzi a meg al ku vásra
kész kis pol gári ala kot a cse lek mény nek. Básti Juli Va -
lé ri ája eman ci pált ko ro sodó nô, aki nem csi nál tit kot
sze xu á lis fû tött sé gébôl, a fi a tal sze retôkre for dí tott
össze gekbôl. A vé de kezô-tám adóan karba font kéz, a
le vegôt okí tó lag szelô te nyér, az önk ri ti kus hu mor
tanú sítja: masszí van áll a föl dön, s lel ki leg is edzett a
még min dig kí vá na tos asszony. Mol nár Pi roska szak -
szerû Nagy ma má já ból csak a (go nosz) lé lek hi ány zik.
Lá nyát – Osz kár any ját – meg for málva Csoma Ju dit
végre olyan szín padi fel adat hoz ju tott, amely ben nem
kell el hor da nia egy he gyet. Új szerû, hogy ily reb be né -
keny, s csak „félre” el szánt. Hol lósi Fri gyes (Tün dér -
ki rály) szív ba jos sze repe sze rint szag ga tott lé leg zése
szag ga tott alak raj zot ered mé nyez: a ba bak li ni kus hol
el tü ne de zik ön maga mö gött, hol elôjön az ér zel mes -
ség far bá já val. Papp Zol tán Misz te ré vel nem az a
gond, hogy nem tudni, hon nan jött (Ame ri ká ból, s
van is a mes ter sé gé nek cí mere), ha nem hogy nem
tudni: hová ér ke zett. A fa si zá ló dás, az elem ber te le ne -
dés vesz élyé nek ki tett vi lág szte re o tí piái (így Zsá ger
Ba lázs nak az író inst ru álta vál to za tos dal lam vi lá got le -

váltó ze néje) leg fel jebb az osz tat lan ság ere jé vel hat -
nak. Az elôadás le zaj lik, zaj lása nincs.

A ki ra ka tü veg – a snáj dig meg je le nés, a Szûcs Edit
ter vezte fess jel mez – mö gött ke vés por té kát mu tat fel
a len dü le tes sé gébôl élô Mik lós Mar cell Alf rédja, s
Mar ti no vics Do rina (Ma ri ann) sem min dig ura a té to -
vázó er köl csi ko moly ság és a ma kacs, dur cás szu ve re -
ni tás élet ál lo má sa i nak. Túl zott szi go rú ság lenne a be -
mu ta tót az zal vá dolni, hogy min de nes tül szem elôl
vesz tette Ödön von Hor vát hot – de az is hiú re mény,
hogy ettôl a pre mi ertôl job ban szem elé ke rül a hu -
szo nöt év vel ezelôtti hez ké pest ma nap ság ke ve sebb fi -
gyel met keltô, noha a XX. szá zad elsô har ma dá nak je -
lentôs tel je sít mé nyei közé tar tozó élet mû.
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fjú pár mo tor kö rül baj ló dik. Nyak szirt jük tá ján ka- 
ra bi ner és drót kö tél. Aki nem ol va sott sem mi féle

elôze test vagy szi nop szist sem Eg ressy Zol tán új da -
rab já ról, a vesz prémi szín ház ban az is rög tön sejt heti,
hogy el fog nak re pülni, föl fog nak szállni, a tör té net te -
hát va la hol a ma gas ban, égi vagy egyéb nem földi ré gi -
ók ban fog ját szódni. 

Itt kezdôdnek azon ban a be szá moló író já nak sú lyos
lel ki is me reti prob lé mái. Bármi töb bet el árulni a cse -
lek ménybôl alig ha nem po én gyil kos ság nak minôsül.
Már pe dig ez egy po é nos da rab. Igaz, a vi lág drá ma i ro -
dal má nak java, a leg jobb csat ta nók meg le hetôsen jól

el vi se lik még azt is, ha is ko lá ban ta nít ják ôket. Ez
azon ban nem ennyire jó da rab, a po énja sem túl sá go -
san erôs. Más felôl vi szont a cse lek mény nem is iga zán
elôle gezi a po ént, a mû nem úgy épül föl, hogy a nézô
érezze, kell jön nie még va lami döntô for du lat nak. In -
kább ér tet le nül bá mul, míg az be nem kö vet ke zik.
Igaz, ta lán utána is. Min den nek a he gyébe, a tör té net
leg alább váz la tos is mer te tése nél kül leg fel jebb ke véssé
meggyôzô ál ta lá nos sá go kat le het a da rab ról mon dani.
Így alig ha te he tek mást, mint a meccs köz ve títôk, akik
el mond ják a késôbb fel vé telrôl le adandó mérkôzés
ered mé nyét: fi gyel mez te tem az ol va sót, ha tel jes ér -
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dek lôdés sel sze retné vé gig ülni Veszp rém ben a Bal eset
elôadá sát, az írás to vábbi ol va sá sát ha lassza az elôadás
meg te kin tése utánra. Ez an nál is kí vá na to sabb, mert
ak kor el lenôriz heti, va jon a le vegôbe be szél tem-e, ami -
kor min den féle kö vet kez te té se ket von tam le a sze rep -
lôk le vegôbe emel ke dé sébôl.

Az elsô, elôre ki szá mít ható re pü lés nél azon ban van
egy még kí no sabb is. A mo tor ba le set ben ugyan is,
ame  lyet a re pü lés kö vet, leg alább is a cse lek mény elsô
sík ján, meg hal a fiú, a vôle gény, aki nek ham vait a kö -
vet kezô je le net ben, meg le hetôsen vic ces kö rül mé nyek
kö zött, a Ba la tonba szór ják, ám a tó kö ze pén há nyódó
ha jó ról a meny asszony is el re pül – fürdôru há ján való -
sá gos ejtôernyôs he ve der rend szert vi selve. Ez per sze
le hetne szán dé ko san bi zarr ef fek tus, ám a re pü lés il lú -
zi ó ját min den kép pen tönkre te szi. 

Nem két sé ges, az iga zán me rész drá ma í rók is min -
dig a dra ma tur giai kép te len sé gek ha tá rait fe sze get ték.

mondja – el kép zelte, mi lyen lenne a vi lág a vôle gény
nél kül. Szép, gyá szos, ér zel mes pil la nat a sok torz kép
után. Bár vé gül az, hogy a fiú meg halt-e a bal eset so rán,
szá momra nem de rült ki, de le het, hogy csak a fi gyel -
mem lan kadt el ad digra túl sá go san.

A szí né szi já ték több nyire nem megy túl a haza lá to ga -
tó ame ri kai ma gya rok sza ti ri kus-pa ro disz ti kus áb rá zo lá -
sán. Szalma Ta más, Benc zédi Sán dor, s fôképp a leg  kü -
lön fé lébb ôrü le tes jel me zek ben és pa ró kák ban föl  tûnô
Mesz léry Ju dit szélsôsé ges len dü let tel ko mé di á zik, Ács
Bál int és Ónodi Gá bor is be le il lik a tök idi óta élet vi telt il -
luszt ra tí van szem lél tetô já téks tí lusba. Gula Pé ter piz za -
fu tára mint ke leti harc mû vész, il letve fel-fel tá madó cso -
dá la tos man da rin már-már át poé ti zálja a pa ró diát.

De hogy a ne he zen ér tel mez hetô, ke vés mé lyebb su -
gal la tot kí náló elôadás so rán oly kor el kapja a nézôt va -
la me lyes fáj dal mas egy üt tér zés, az Dobra Má ri á nak
kö szön hetô. A pá lya kezdô szí nésznô már Ka pos vá ron,

a Vesz teg zár a
Grand Ho tel ben
elôadá sá ban is
meg lepôen szín -
pad kész nek mu  -

tat ko zott, mos tani já téka pe dig azt sej teti, hogy azok
kö zül való le het, akik a szín pa don bár mi lyen szö veg -
ben, tör té net ben meg tud ják ta lálni és fel tud ják mu -
tatni a ma guk iga zsá gát. Akár a tele fon könyv ben is… –
szo kás mon dani. Bár a tele fon könyv szi kár igaz sá gá val
alig ha nem könnyebb dolga lenne.

EG RESSY ZOL TÁN: BAL ESET 
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S a kép te len, ak ro ba ti kus, bû vész mu -
tat vány szerû fi zi kai ha tá sok ke re sése
sem ide gen a szín ház tól, fôképp ha
iga zán erôs em beri konf lik tu sok ha tá -
sára nem szá mít hat nak az al ko tók. Eg -
ressy Zol tán író és Si mon Ba lázs ren -
dezô – Ga lam bos Pé ter dísz let ter vezô
hat ha tós tá mo ga tá sá val – egya ránt ez -
zel lát szik küz deni a Bal eset címû da -
rab ese té ben. Dra ma tur giai és szín -
pad tech ni kai bra vú rokra tö rek sze nek.
Másra nem igen nyújt al kal mat az öt -
let, a tör té net.

A fur csa te me tés után ma gára ma -
radt le ány ugyan is a tó vi zé ben egy
Ame ri ká ból ha za szár ma zott, jó erôben
lévô hat va né ves ma gyar fér fiú gumi -
mat raca mellé pottyan. Rö vi de sen ki -
de rül, a lány élete meg ol dá sát, meg -
men té sét várja a cso dás vé let len foly  tán
meg is mert férfi tól, s nem so kára azt is
meg tud juk, hogy má sok tól is, akik kel
még a da rab so rán ta lál ko zik. Az ud va -
rias ame ri kai, aki nek a há zá hoz ki úsz nak vé gül, ré szint
meg le hetôsen bunkó, ré szint idônként ag resszív ki tö -
ré sek vesz nek erôt rajta, me lyekrôl mint ha csak alig
lenne tu do mása. Rá adá sul ép pen mielôtt ne mi leg re a -
li zál nák a meg men tést, meg ér ke zik egy tár sas ág. A ha -
jón vég zett gyász szer tar tás részt vevôi, ám egy idi óta
ame ri kai csa lád nak masz kí rozva. Ma gyar szülôk, akik -
nek fiai nem csak hogy nem be szél nek ma gya rul, de
Tom nak és Jerry nek is hív ják ôket. Ettôl kezdve blôd fi -
gu rák blôdli zése köz epette há nyó dik a testi-lel ki meg -
mentôt ke resô le ány, aki egy piz za fu tár ban egye ne sen
ha lott vôle gé nyét véli föl fe dezni. Közte és az ame ri ka i -
ak kö zött mu lat sá gos és len dü le tes ak ció- vagy rajz film -
pa ró dia is le ját szó dik. Ám sem a szö veg ben, sem a já -
ték ban nem tör té nik cél zás sem arra, hogy az ame ri kai
csa lád bármi mó don kap cso lódna a ha lott fiú ro ko na i -
hoz. A szín la pon, il letve a szí né szek sze mé lyé ben
fel tûnô nyil ván való kap cso lat nak még a félre ma gya rá -
zá sára sincs kí sér let a tör té net e vi szony lag hossza dal -
mas kö zépsô sza ka szá ban. Csak a zá ró je le net ben (ami -
kor is mét a mo tor bal eset hely szí nén va gyunk) tud juk
meg, hogy alig ha nem a lány ví zi ó ját lát tuk, aki – mint

Benczédi Sándor (Pál), 
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Bálint (Tom) és Szalma Tamás (Ed) 
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