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zür re á lis ele mek, szó vic cek,
me ta szín házi uta lá sok, szél -

sô sé ges te at ra li tás, vul ga ri tás és in -
tel lek tu a li tás, hu mor és fi lo zó fia,
in di vi du a li tás és kol lek ti vi tás szín -
padi di  a   lek ti kája, köz életi ér zé -
keny ség, köz vet len ség, idé ze tek
bo nyo lult há lója, in ter tex tu a li tás,
pro vo ká ció és po lé mia – fo gal mak,
ame lyek egya ránt ta lá lóak Mo há csi
Já nos elôadá sa ira és Arisz top ha -
nész szín há zára, a gö rög óko mé di -
ára. Az eu ró pai szín házi ha gyo -
mány ból nem vé let le nül tûnt el ez
az ir ri tá lóan iz gal mas és össze tett
szín já ték tí pus. Hi szen olyan nyílt
köz éle tet, olyan kö zös ségi et hoszt
fel té te lez – fej lett és ki fi no mult
szín  ház kul túra mel lett –, amely ben
éle sen és köz vet le nül fo gal maz hat
a szín ház, ahová azért in dul a nézô,
hogy el gon dol kod jon, meg ért sen
vagy leg alább is meg fo gal maz zon
va la mit a kö zös ség – a po lisz –
(köz)éle tét fe szítô el lent mon dá sok -
ból. Po li szér té kek (az em beri nem -
be li ség tár sa dalmi jel le gé nek tisz -
te lete), de mok ra ti kus köz élet (a vi -
tába, az ér vek üt köz te té sébe ve tett
hit) nél kül nem szü let het ef féle
szín já ték. Így is elôfor dult, hogy
Kleón, a be fo lyá sos po li ti kus, a drá -
ma író vit ri o los tám adá sa i nak ál -
landó cél táb lája, meg ve rette Arisz -
top ha nészt. Ám At hén el lent mon -
dá sos, in du la tos, szét ta golt, hol
de  ma góg, hol ci ni kus po li ti ku má -
ban alap vetôen még is egy nyel vet
be szél tek az em be rek: meg volt a
„de mok ra ti kus mi ni mum”. A kö -
zös alap ér té kek biz to sí tot ták, hogy
az arisz top ha né szi ko mé diák exo -
do szá ban (fi ná lé já ban) kö zös mu la -
to zás ban meg szûn jön a disz har -
mó  nia, és di a dal mas kod jon a jó zan
ész, a be lá tás és az élet.  

Mo há csi Já nos sa já tos mû fajú elôadá sai a le he tet lent kí sér tik: a po li ti -
kum ál tal ki sa já tí tott, igény te len mé di a kom mu ni ká ci ó val össze ma sza tolt
alap konf lik tu so kat jár nak kö rül. Az al ko tók szín házi épít ke zé sé nek lé -
nyege, hogy fo lya ma to san vál toz tat ják az áb rá zo lás nézôpont ját; így
rendre ki zök ken tik a nézôt. Ezál tal meg aka dá lyoz zák, hogy auto ma ti kus
vá la szo kat ad jon egy-egy di lem mára. A szte re o tí piák az em beri ér te lem
szük ség szerû ka te gó riái, ezért cá fo la tuk óha tat la nul át for málja a gon dol -
ko dást, hogy be bi zo nyít sák tart ha tat lan sá gu kat. Ezért for dít ják ki a hét köz -
napi, iro dalmi, szín házi, po li ti kai mí to szo kat – ezért a ren ge teg uta lás,
idé zet. Az 56 06 hi vat ko zik Ör kényre, az Eg mont-nyi tányra, Döb lingre,
a nem zeti ro man ti kus fes té szetre, Mans feld Pé terre, Ká dár el rab lá sára, a
Nagy Imre-be szédre, pi ros pon tok kal  ope ráló ok ta tásra, Sztá lin csiz má -
jára, Len ing rád Filmre, Meg áll az idôre, a Nem zeti gö dörre, csengôfrászra,
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zöld ha tárra, Ôszödre, MTV-ost romra, Ja mes Bondra, Ti mes Squ are-re,
vas  füg gönyre, hold ra szál lásra… 

Ho gyan kérdôje lezôdnek meg az elôfel te vé sek? Elôször is új ra te rem tik
a való ság le írá sá nak, ezál tal sé mába szo rí tá sá nak legfôbb esz kö zét, a nyel -
vet. Fel rob bant ják, ki for dít ják, szét fe szí tik a rög zült szó for du la to kat, mon -
dá so kat. „Von jál le, Ár tány!” – sü völ tik a tün tetôk a nyitó je le net ben, az
öt ven ha tos „gö dör” ava tá sán. „Min den ki nek él ve szü le tett joga a gyü le -
vész ke dési jog” – ér vel az el len zék. Az em lék mû „his to ri kus mély sége tör  -
té nelmi ma gas sá gokba ível”, mondja ér tel met len és üres be szé dé ben a
„mi nisz ter asszony el nök”. A nyelv ta ni lag nem hogy si lány, de hely te len
mon da tok azért ér tel met le nek, hogy el fed jék: a hi va tal ból em lé kezô „ko a -
lí ci ós nak” nincs mon da ni va lója a meg em lé ke zés tár gyá ról, ´56-ról. A ki fa -
csart szleng ki fe je zé sek az egyes ér dek cso por tok, kö rök vi lá gér tel me zé sé -
nek ha mis sá gát lep le zik le, így jel lem zik a jobb ol dalt („Spic li bé renc”), a
ko a lí ció hí veit („Önök fü työ részni akar nak, vagy pár be széd?”) vagy az öt -
ve nes évek ap pa rat csik jait („A sta tá rium a mun ká sosz tály jobb keze”) az
ilyen és eh hez ha sonló le xé mak re a tú rák. A szó vic cá ra dat nem ön célú po -
én ko dás, a nyelvi sé mák újra ér tel me zé sére szol gál. (Kü lön ben meg tény -
leg szel le me sek, és ne vetni le het raj tuk). Fon tos, hogy a sa ját szö ve gek di -
a ló gusba eme lé sé vel utá noz ha tat la nul egye divé te szi a szí né szi je len lé tet. 

Az ál landó is métlôdé sek, át vé te lek, a kü lön bözô hely ze tek ben el hangzó
azo nos mon da tok pe dig még in kább meg kérdôje le zik a for mu lák amúgy
is ké tes igaz ság tar tal mát, eset leg egy lé nye gû nek mu tat nak olyas mit, amit
kü lön ne mû nek hit tünk. A je len „mi nisz ter asszony el nöke” fi no man ká -
rom ko dik, a sta tá ri á lis íté let vég re haj tói bru tá li san trá gá rak. „Hol old jam
meg, a Hold ban?” – kérdi mér he tet len sze relmi bá na tá ban az ávós pa -
rancs nok (Ka rá csony Ta más), majd La jos bá csi (Ko vács Zsolt), a tu dá lé kos
kép zelt be teg egy má sik je le net ben, hogy vé gül tény leg a Hold ban, vagy is
a le he tet len ben ol dód jon meg a Nagy Imre (Ko vács Zsolt)-„prob léma”,
még pe dig úgy, hogy Neil Armst rong fel vi szi ma gá val Imre bá csit. 

Az is métlôdô for du la tok, belsô hi vat ko zá sok, uta lá sok meg te rem tik az elô -
adás mi to ló gi á ját. A kör -
kö rös szer kesz tés, egy-
egy mo tí vum vissza-visz -
sza té rése el bi zony ta la -
nítja a nézôt, és ár nyalja,
de ki is olt hatja a ko ráb -
ban meg szü letô je len -
tést. Ká dár Já nos (Ko csis
Pál) és Rá kosi Má tyás
(Hor    nung Gá bor) ver -
seng egy te nyér nyi vö rös
ko ron gért, vagy is a szov -
jet ve ze tés ál tal ki a dott
pi ros pon tért. Jó né hány
je le net tel késôbb Nagy
Im rétôl (Ko vács Zsolt)
maga a zsi nó ron rep de -
sô Sztá lin elv társ mint
je le nés orozza el a pi ros
pon tot. Mi az azo nos ság
és mi a kü lönb ség a há -
rom kom mu nista po li ti -
kus közt? Tó té kat ször -
nyen meggyöt rik, me g-
a láz zák, vé gül ki de rül,
hogy az egyik ávós anyu -
ká já nak ki né zett la kás,
ami nek ki sa já tí tása in do  -
kolta a ke gyet len pro ce -
dú rát, egy eme let tel lej -

jebb, a har ma di kon van. Késôbb
Tó  té kat ke resi két szál lí tó mun kás,
hogy a ne gye dikre vi gyék té vé jü ket,
ami ben az MTV-szék ház ost ro mát
ad ják. Le het, hogy a min den kori
Tó ték min dig a ne gye di ken lak nak,
és min dig be kö szön hoz zá juk az
erôszak? Azért is ilyen hosszú egy-
egy Mo há csi-elôadás, mert idô kell,
hogy megszôjék a mo tí vu mok há -
ló ját. Min den mo men tum az elô -
adás je len tés vi lá gán be lül nyer ér -
tel met: az áb rá zo lás a tel jes ség, a
vi lág szerû ség ér ze tét kelti. Ezért
érez zük gran di ó zus nak a be mu ta -
tót, nem csak a bra vú ro san moz ga -
tott szám ta lan sze replô mi att. Egy-
egy vissza térô mo tí vum gaz da gabb
je len tés sel te lítôdik, sza vakra le for -
dít ha tat lan tar tal mat hor doz. Ilyen
szim bó lum lesz a ki vá gott anyag.
Tó ték fel ra va ta lo zott kis fia vágta
haj dan apuka in gébe a lyu kat, a
szív hez, a ko kárda he lyére. Késôbb
a ha tá ron fe szülô tér ké pen ék te len -
ke dik a lyuk – „le het, hogy Ro bika
vágta ol ló val az or szá got a sem -
mibe?”, kérdi Tótné. A nyí lá son
le het el isz kolni Ma gyar or szág ról.
A for ra da lom jel képe (ki vá gott
zászló), egy gye rek já ték, a szem é -
lyes gyász mo tí vuma, a hi ány és
üres ség, a semmi ér zete sû rû sö dik
össze egy kép ben. (Ha jól em lék -
szem, a lyu kas nem zeti lo bogó nem
sze re pel a já ték ban.)

A ké nyel mes be fog adói ru tint cá -
fol ják sze rep és sze mé lyi ség össze -
fo nó dá sá nak és szét vá lá sá nak va ri -
á ciói. A cse lek ménybôl ki emel kedô
tra gi kus hôsök ala kí tói össze forr -
nak fi gu rá juk kal, és ha gyo má nyo -
san: „azo no sulva”, „át élve” ját sza -
nak. Ilyen nagy sza bású, nagy ívû
szí né szet Varga Zsu zsa (az ál ta lam
lá tott elôadás ban ô ját szott) Sáry
Flóra (nem Tóth Ilona!)-ala kí tása.
A vég te len sé gig ki me rült, túl haj -
szolt, ká vén és ser kentôin jek ci ó -
kon élô me dika he ro i ku san küzd
sa ját gyenge sé gé vel, az aka dé kos -
kodó fônôvér rel, a for ra dal má ro kat
ül dözô ál lam biz ton sá gi ak kal, kö ve -
telôzô sza bad ság har co sok kal, al ko -
ho lista kol lé ganôvel, lá bat lan kodó
hi po chon der rel. Ki tö ré sei szélsôsé -
ge sen he ve sek: a hely zet ki lá tás ta -
lan, ô kép te len dön tési hely ze tekbe
kény sze rül, míg a leg végsôben,
hogy ki vé gez zék-e az áru ló nak –
ávós nak – vélt Zo lit, el bu kik. Ami -
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kor rá éb red tet tére, össze om lik; meg tör ten tá vo zik le -
tar tóz ta tó i val. (Sáry Flóra va lódi tra gi kus hôs, sor sába
ke verni egy köz he lyes sze relmi mo tí vu mot, mi sze rint
Zoli nem más, mint volt sze relme, le fo kozza alak ját,
nem jó öt let.) Iró ni á tól men tes, ér ze lem gaz dag szí né -
szet tel for málja meg Petô Kata a gyer me keit sorra el -
vesztô Tótné alak ját. Az égô te kin tetû asszony szinte
össze forr gyá szá val, min den szava, moz du lata su gá -

rozza fáj dal mát. A két szí nésznô nem ide ge níti el já té -
kát, a te át rá lis kö zeg ér tel mezi át, te szi gro teszkké a hi -
te les és szen ved élyes lé lek tani fo gal ma zást. Sáry Flóra
drá má ját mor bid kór házi bo hó zat övezi. Tótné kál vá ri -
á ját el emeli, hogy a szí nésznô jó val fi a ta labb a leg ki -
sebb gyer me két ját szó szí nész nél (Hor nung Gá bor -
nál), lá nya le hetne Tót nak (Szula Lász ló nak). 

Mi lyen szí né szi fo gal ma zás mód dal ta lál ko zunk még
az elôadás ban? Szte re o tip mó don gon dol kodó tí pu so -
kat áb rá zol nak ere deti és szem élyes hu mor ral. Kom -
men tál ják, ér té ke lik a meg je le ní tet tet, amúgy brech ti -

Vékes Csaba, Nagy Viktor, Serf Egyed, Tóth Richárd,
Karácsony Tamás és Hornung Gábor

Kovács Zsolt,
Nagy Ilona,
Gubás Gabi,
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e sen. Felhôfi Kiss László szám ta lan el len szen ves fi gu -
rá ban utá noz ha tat lan fa arcú, szi kár hu mor ral mu tatja
fel a kor lá tolt sá got szín lelô, elv hû ségbe búj ta tott ra -
vasz ön zést, ami könnyen kí mé let len ségbe for dul hat.
Lajst ro mozni le hetne, hogy mit ad az elôadás hoz Né -
medi Ár pád, Nagy Vik tor vagy Les tyán Luca és a töb -
biek sze mé lyi sége, hu mora, ener gi ája.  

Az al ko tók nem kí ván nak a tör té nelmi hi te les ség
igé nyé vel szer kesz tett em lék es tet lét re hozni, ko moly
szín ház nak ez nem is le het dolga. Mind az, amit lá -
tunk, nem szín padi re konst ruk ció, ha nem a meg ér -
tésre tett kí sér let, még in kább maga a meg ér tés fo lya -
mata, egy fajta kol lek tív kom men tár ´56-ról. Egy ér -
telmû gesz tu sok su gall ják, hogy az elôadást nem
sza  bad össze té vesz te nünk a való ság gal vagy a tör té -
nelmi való ság il lú zi ó já val. Hrus csov ronda, ko pasz,
kor ta la nul öreg em berke volt. Ka pos vá rott vonzó és fi -
a tal nô. Csapó Vi rág vö rös bôrru hás kom mu nista
vamp, aki pi ros szer ze tes csu há ból bú jik elô. A szov jet
kom mu nista párt ve zetôje, mint egy do mina, erôszak -
kal vagy ma ni pu lá ci ó val töri meg Ká dár Já nost. Zsa rol
és fe nye get, csá bít és hó dít. Ha talmi per ver zió kom -
mu nista módra. Ko csis Pál nem játssza el Ká dárt, mind  -
össze egy szer-két szer vált át a jól is mert be széd módra.
Je len idejû szín házi szi tu á ciót lát ha tunk múlt idejû
tör té nelmi hely szí ne lés he lyett. Saj nos az elô adás kis -
sé el tú lozza a tá vo lí tás meg ol dá sait, a Ká dár és Rá kosi
el hur co lá sát me ge le ve nítô, vö rös ben úszó gro teszk
kar ne vál epi zód já ban annyi a já té kot el emelô gesz tus,
sze rep csere, idôug rás, já ték a já ték ban, hogy néha per -
ce kig nem le het össze rakni, mi tör té nik. Rá adá sul a
orosz di a lek tusba tört ma gyar mon da tok fe lét nem ér -
teni. Kár, mert Ko csis Pál és Csapó Vi rág ki tûnô!

A szí né szi já ték nak egy még ma ga sabb szint jén
elôfor dul, hogy egy ki vé te le sen je lentôs szí né sze gyé ni -
ség ma gá hoz emeli a fi gu rát, s ô köl csö nöz sze mé lyi -
sé gér té ke ket az áb rá zolt alak nak. Ko vács Zsolt a té tova,
de kér lel he tet len er köl csi ség, sze líd hu morba bújt böl -
cses ség, rejtôzködô em ber ség áb rá zo lá sá val emeli ki
Nagy Im rét a tör té nelmi pa nop ti kum ból.  

A moz dít ha tat lan nak hitt nézôi po zí ció ki len dí té sét
szol gálja Mo há csi Já nos elôadá sa i ban, Mo há csi Ist ván
szö ve ge i ben a cse lek mény egy-egy fan tasz ti kus ele -
me, ami mó dot ad a je len ségtôl való el lé pésre, ezál tal
a le hetô le gel fo gu lat la nabb szem lé letre, a meg szo kott
meg kérdôje le zé sére. Eb ben a pro duk ci ó ban az öt ven -
ha tos mély gö dörbe eresz kedve tesz idôuta zást a dí -
szes ün neplô és a ke vésbé dí szes tün tetô cso port, pá -
ro sá val, hár ma sá val, ötö sé vel lógva egy-egy bá nya lift -
szerû drót ket rec ben, po li ti kai ho va tar to zás sze rint
jobbra és balra (dísz let Khell Zsolt). A kút, a múlté,
mély sé ge sen mély. A fel s alá hul lámzó cso por to za tok
el ve szet ten bók lász nak az idôcsap dá ban. („Húz zunk
in nen a ha lál”… – nem foly ta tom a mi nisz ter asszony -
el nök mon da tát, aki a jobb ol dal sze rint „sza va kat”
mond, vagy is csú nyán be szél.) Mond ják is, hogy ´56
mi lyen „szürke, fe kete, fe hér, aszim met ri kus, élet len,
nyers, stí lu sos, pisz kos”. In nentôl az egész elôadás
idôuta zás-ins tal lá ció – mû al ko tás, egy nyolc száz mil -
liós kul tu rá lis pro jekt. 

A meg osz tódó csa pat be ma sí roz egy ki me re ví tett pil -
la natba, ami kor Sáry Flóra fel emeli a kést, hogy döf -

jön. Ki-ki ho va tar to zása sze rint kom men tálja a tör té -
nést. A vén ci gány tört so rát – „ôrült lel kek, vert ha dak”
– al cí méül vá lasz tó al ko tás egy ér tel mûvé te szi: nincs
esély kö zös em lé ke zésre, Vö rös marty cso dá la tos ver sét
idézô emel ke dett ségre. 

Van egy egy ér tel mûen ér zel mes, vé gig azo nos
nézôpont ból be mu ta tott je le net, amely egy pa zar me -
ta szín házi öt letbôl bom lik ki. A ha tár sré gen csí kos pi -
ros-fe kete ke rí tés, mint a tér ké pe ken. Fö lötte a ki lyug -
ga tott tér kép. Itt zú dul nak át a ma gya rok, fér fiak és
asszo nyok, és ének lik düh vel és fáj da lom mal: „aki
bújt, aki nem, me gyek.” Men nek, amíg le het, amíg le
nem eresz ke dik a vas füg göny. A szín házi. Két ba rát
(pesti srác) ví vó dik. A füg göny oda szo rítja az apai
örök  sé gét, egy tol lat mar koló Ta más ke zét. Ber ta lan
emeli-tartja a gi gan ti kus szer ke ze tet, hogy társa is át -
jus son, de Ta más ma rad. A füg göny vég leg le eresz ke -
dik. Alig ha gon dol ható el fáj dal ma sabb, plasz ti ku sabb
szín padi kép a hat árok le zá rá sá ról, a sza bad ság hi á -
nyá ról, az em be re ket szét sza kító lel ket len ha talmi aka -
rat ról.  

Egy má sik za varba ejtô me ta szín házi gesz tus egy
szín házi hely ze tet ér tel mez át: a sírva vi gadó ávó sok
fer ge te ges tánc- és dal be té tük után pro vo ka tí van meg -
ha jol nak, ahogy azt szín ház ban il lik. Nincs taps. Der -
medt csönd. Ki ha jolt meg: a szí nész vagy az ávós fi -
gura? A ze né szek meg ját szott za va ro dott ság gal ki som -
for dál nak, a nézôtér va lódi za va ro dott ság gal hall gat.   

Az el bi zony ta la ní tás, ki zök ken tés esz kö zei kip ro vo -
kál ják az együtt gon dol ko dást, emel lett per sze fer ge te -
ge sen szel le me sek, szó ra koz ta tóak. A be fog adó újra és
újra meg konst ru álja ér tel me zé sét, hogy az tán meg cá -
folja ön ma gát, ezál tal meg ta pasz talja s ta lán el dobja
gon dol ko dási sé máit. Brechti szín ház ez a ja vá ból.
Nem for mai meg ol dá sa i ban, mert nem stí lust imi tál,
ha nem te at ra li tá sá val, szkep szi sé vel és iró ni á já val
szét zúzza a szte re o tí pi á kat. Az el múlt évek je lentôs
Mo há csi-elôadá sa i ban a nézô, sôt a tel jes nézôtér el jut -
ha tott egy fajta ka tar zi sig. Az 56 06-ban el ma rad ez a
ke gyelmi pil la nat. Az akasz tá sos je le net pu ri tán ke -
gyet len sége, nyers exp resszi vi tása – ahogy a zárt alak -
zatú smasszer csa pat hátra von szolja a ti zennyol ca dik
élet évét ép pen be töl tött fiút és a me di kát, hogy éles
fény ben fel ló gas sák ôket – meg rázó, de nem ka tar ti -
kus. Nem azért, mert gyen gébb az elôadás, ha nem
mert a fi a ta lok még nem tud ják tel je sen a „mo há csis”
já ték mó dot, mert hi ány zik, mond juk, Ke le men Jó zsef,
Hu nyad kürty György, Zna me nák Ist ván… 

Ko vács Már ton ze néje új ból fre ne ti kus. Uray Pé ter
ko re og rá fi ája ki fi no mult, még is hú zós. Két ség te le nül
sok meg ol dás is merôs. Min dez még sem ma gya rá zat.
1956 mint téma nem adja meg az azo no su lás le hetôsé -
gét. Az elôadás mély er köl csi ség gel, nagy forma kul tú -
rá val, maga biz to san mu tatja fel a köz életi ká oszt, po li -
ti kai ci niz must, az alig el vi sel hetô me gosz tott sá got,
ami nek ´56 dif fúz, el len sé ges kedô, ki sa já tító ér tel me -
zése csak tü nete. Nincs hu ma ni tá rius alap, meg -
kérdôje lez he tet len élet ér ték, eti kai mi ni mum… Errôl
szól az elôadás zá ró képe, amely ben Nagy Im rét nem
akaszt ják fel, ra bul ejti a tör té ne lem, vagy is a „gö dör”.
Nem sza ba dítja ki a Sko dán a színre gör dülô Ká dár Já -
nos, se a kom man dós fe kete lány (Bo a teng She ila), aki
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maga Ja mes Bond, se a ma gát ôrült nek tet tetô Szé che -
nyi Ist ván, se az örök sé gén ma ra kodó el len zéki és
emig ráns. Vé gül még is ki jut a szín pad ról. Lá nya jön
érte, hogy el hívja az es küvôjére. A hosszan meg nyi tott
szín pa don va kító el len fény ben lép del ki ka röltve apa
és le á nya. A fe kete fo lyosó vé gén fel iz zik a fény. Már
nem a po li ti kus, nem a köz em ber, ha nem egy édes -
apa, egy ma gán em ber lép be az új életbe. Ta lán Tó ték,
a min den kori ma gyar kis em be rek, Ör kény Ist ván
emb lé mává emel kedô alak jai is vissza tér nek az emig -
rá ci ó ból, ahova a mér he tet len szen ve dés haj totta ôket. 

A gö rög de mok rá cia vál ságba zu hant, a po lisz-pol -
gár nak se kedve, se ereje nem volt többé a köz életi té -
mák hoz. A szín ház vissza vo nult, az óko mé dia el halt.
Ré gen rossz lenne, ha Mo há csi Já nos nak és a ka pos vá -
ri ak nak ked vü ket szeg nék, meg til ta nák, eset leg csak
le he tet lenné ten nék, hogy pro vo kál ja nak, el gon dol kod  -
tas sa nak, szembe sít se nek, vagy ha az em be rek már
nem len né nek kí ván csiak rá juk. A ka pos vári elôadás
nem a leg jobb, de az egyik leg fon to sabb Mo há csi-ren -
de zés. 

MO HÁ CSI IST VÁN – MO HÁ CSI JÁ NOS – 
KO VÁCS MÁR TON: 
56 06 / ÔRÜLT LÉ LEK VERT HA DAK
(Csiky Ger gely Szín ház, Ka pos vár) 

Dísz let: Khell Zsolt. Jel mez: Szûcs Edit. Moz gás:
Uray Pé ter. Ren dezô: Mo há csi Já nos.
Sze replôk: Bo a teng She ila, Csapó Vi rág, Felhôfi Kiss
László, Hor nung Gá bor, Husz tóti Ist ván, Ka rá csony
Ta más, Ko csis Pál, Ko vács Zsolt, Les tyán Luca, Mes -
ter Szil via, Mó zes Ba lázs, Nagy Ilona, Nagy Imre,
Nagy Vik tor, Né medi Ár pád, Pa tocs kai Ka ta lin, Petô
Kata, Se besi Ta más, Serf Egyed, Si mon Vik tó ria, Si -
pos Esz ter, Szá ger Zsu zsanna, Szent györ gyi Ist ván,
Szé kely György, Szula László, Tóth Géza, Tóth Ri -
chárd, Valcz Pé ter, Varga Zsu zsa, Vé kes Csaba.

mi kor Firsz bi zony ta lan mon da ta i val be fe je zô -
dik az elôadás, a fél sö tét ben a szí né szár nyak

meg haj lásra ké szülôdnek, és a ta nács ta lan nézôk erre
el kez de nek tap solni, azon tûnôdöm, hogy a Víg szín -
ház nak mo rá li san most job bat tett volna egy je lentôs
bu kás, mint ez a Cse resz nyés kert-elôadás. Egy for má tu -
mos, nagy aka rás, lá zas gon dol ko dás, me rész és nagy
igye ke zet porba hul lása, egy igazi nagy té ve dés, amely
fel rázza a szín há zat és elôbb-utóbb a tisz te let tudó, a
szín ház ról mint (együtt)gon dol ko dási for má ról már
le mon dott nézôt is. A szín házi bu kás fon tos sá gát (és
fel haj tó e re jét) ugya núgy el fe lej tet tük, mint a da rab bé -
liek azt, hogy mi min denre volt jó va laha a cse resz -
nye. Mert hogy az a szép nagy cse resz nyés kert a ter -
mé szet te he tet len ségi ere jé nél fogva vi rág zik ugyan,
de nem tudni, mi végre. Mint a Hel mer és Fell ner
épí tette, szin tén szép nagy, ezer férôhe lyes kert,
amely ben ülünk. (Nem én fan tá zi á lok: két szer is föl -
kap csol ják elôadás köz ben a nézôtéri fényt, a szín ház
és a cse resz nyés kert pár hu zama te hát az al ko tók fe jé -
ben is meg for dult.) 

Ezen az es tén azon ban nincs hova hul lani. Pusz tán
a zene kari árokba ug ra nak be a szí né szek az elôadás
vé gén – „Süllyesztôbe ve lük, min den ki vel!”, blöf fölte
tán a ren dezô, még Lo pa hint is le sö pörve a szín pad -
ról, és az tán így lett vége az elôadás nak. Meg nem
gon dolt gon do la tok sora ez az est, ami vel nem le het
bukni. Min den olyan a szín pa don, mint ha a múlt ból
ma radt volna itt, a je len ben ér tel mez(het)et le nül:
ipari kör nye zet, va lami szá zad eleji gyár mára már
moz du lat lan gép csar noka, amirôl nem tudni, mit
gyár tott, de te he tet len ségi ere jé nél fogva ott ra gadt
(dísz let: Menc zel Ró bert). „A gye rek szoba!” – mondja
rá a fôhôsnô. A ha tás majd nem ko mi kus. Mi féle cse -
resz nyés kertrôl pa pol nak annyit? Ha va lami ide gen
ettôl a sa ját végsô pil la na tait szem lélô és pusz tu lá sá -
ban tet szelgô vi lág tól, az ép pen ez a le állt gyár vi lág,
amely azt su gallja, hogy itt va laha ter me lés folyt.
Nem, ezek nem dol goz tak. Ha így lett volna, nem ide -
gen ked né nek annyira a mun ká tól, amely meg ment -
hetné ôket. A dísz let nek nem csak titka vagy di na mi -
kája nincs (oly kor leg fel jebb fel le het rá mászni vagy

Tompa And rea
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