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a a Szerencsejáték Rt.-nek van egy kis humora, 
sietve erkölcsi elismerésben részesíti az új, két-

szereplôs magyar komédia szerzôjét. Csakis erkölcsi-
ben, nehogy valamiféle nagyobb jutalomösszegtôl Spiró
György úgy járjon, mint a figurái. Jó reklám a Prah, hi-
szen egyre-másra jelennek meg róla az elismerô bírá-
latok, s a legtöbbnek a címében egy-egy sport fogadási
(lottó-) szakszó dominál. Ha viszont a hazai szerencse -
ipar fellegvárából hiányzik a humorérzék, akár elégté-
telt is követelhet az írótól, amiért rossz hírét költötte –
nem a lottójátéknak, csupán a fônyereménynek. Nem
is a fônyereménynek, hanem két, fônyeremény-alkal-
matlan szereplôjének. Nem is nekik, hanem annak az
országnak, ahol élni nem épp fônyeremény.

Két átlag alatti átlagember – egy házaspár: a Férfi és
a Nô – megüti a lottón a most éppen (csak) hatszáz-
milliós ötöst. A titokban játszó elôbbi, a Férfi üti meg.
Össze is szarja magát tehetetlen örömében. A Nô so-
pánkodik a szelvényekre évek óta elvert rengeteg pénz
(havi öt-hatezer forint) miatt, s hogy mi lesz most?!
A szegényes körülmények között (két gyerekkel) nap-
ról napra élô középkorú emberpárt felkészületlenül éri
a hatalmas összeg közelsége. Illetve egyelôre maga a
papírdarab, az igazolószelvény. Nem is tudják másho-
vá dugni (az esetleges rablók elôl), mint a jugó kakaó-
poros (prahos) dobozba. A dobozt a kredencbe, ilyen-
olyan bútorok mögé, zugokba. S hová tegyék, mire for-
dítsák majd azt a rengeteg pénzt! Az élettôl az
évtizedes strapáért még némi kárpótlást remélô kö-
zépkorú férjnek lenne ötlete, ha a fonnyadt, károgó fe-
leség talaj menti racionalitása nem kurvákat látna
már is nyüzsögni a szerencsés nyertes körül, ha nem a
messzibe, idegen nyelvekbe szakadástól, drogtól félte-

né a csemetéket: ha nem csapásnak fogná fel a meg-
gazdagodást. „Istenné” válhatnának (a prahba belehall -
ható az egyiptomi isten: az összes lényt megalkotó, az
ég, a világosság és a fény felett uralkodó Ptah neve) –
és soha még ennyire át nem élték, hogy porból vétet-
tek, s végül a szerencséjük is porrá, hamuvá semmisül.

Spiró a nyomtatott változatban egy Nádas Péter írta
férfi-nô comedia perpetua duettre elegendô (százhúsz-
nál is több!) „Csönd”, „Kis csönd” instrukcióval meg-
szaggatva adta közre egyfelvonásosát. A Radnóti Szín -
házban Valló Péter rendezônek nincs türelme ennyi
várakozáshoz. A keserves vígjátéknak ez a felfogás, a
gördülékenyebb-pepecselôbb, szocióbb tolmácsolás is
alkalmas közelítése (nyelvi okokból is), de másfajta
modern/magyar Zeitstück a szöveg, és másfajta sze-
repdarab a megjelenített Volksstück. Akadnak ugyan
idôtagoló szünetecskék, melyek esetleg túlvilági sárgás
fényben ragyogtatják fel az öttalálatos szelvény profán
szentségtartóját, ezek a kimerevített pillanatok azon-
ban erôltetettek, tolakodóan színháziasak, s a rájuk
csattanó dialógusok könnyebben kimutatják, hogy a
mesterien szerkesztett, a végtelenítettségbôl a fokozás-
sal kirobbanó textusnak is akadnak vitatható vagy fö-
lösleges részei. Például a Nô végsô, indokolatlanul vá-
lasztékos szentenciázása: „Esendô voltál… Kicsi, vacak
ember…”, „Gazdag embert nem lehet szánni”. Mind -
ezt a színmû verbalizálás nélkül is tudatja, sôt éppen
ezt tudatja (és mindkettejükrôl). A Férfi darabot záró
átokáriája sem a Valló diktálta stílusban ül meg iga-
zán, s valószínû, hogy textus és elôadás találhatna ma-
gának hatékonyabb, kegyetlenebb befejezést a jelenle-
ginél, mely radikalizmusa ellenére írói közhely és ren-
dezôi poentírozás.

Tarján Tamás 
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Valló munkája az alkotótársaival való összhangban
kamatozik, s érezteti azt az intellektuális, életforma-
kritikai erôt, amelyben a Prah teljes stábja osztozik.
Horgas Péter a Radnóti Színház köztudottan kicsiny,
szûkös színpadát is leszûkítette a „vidéki, lerobbant
ház konyhája, voltaképpen hozzátoldott, üvegezett ve-
randa” kedvéért. Észlelhetô a díszletet körülvevô, ki-
szolgáló technikai környezet. E térben megindul az
absztrakció, melyet az írói utasítások nem, a párbeszé-
dek annál inkább indukálnak. A lomtárszerûen ottho-
nos-otthontalan fészek hullámlemez teteje éppen el-
lenkezô irányba lejt, mint amerre kellene (így a futó
zápor is elvontan esik a kis-nagy magyar valóságra). Az
építmény befôttesüveg-lábakon áll. Törékeny, illuzóri-
kus lak – és tipikus hazai ezermester-tákolmány egy-
ben. Az üvegek a konyha/kamra/szoba polcaira is be-
ették magukat. A nyomorúságos odú szerethetô és ke-
zes is (csücskében nagy üveg kovászos uborka kínálja
magát) – kifejezve, hogy nem ellenszenves páriák, ha-
nem a silány kor és az abszurd létviszonyok által meg-
vert halandók élnek falai között. Benedek Mari a szí-
nek és anyagok szembántó diszharmóniájából keverte
ki az öltözékeket. A Férfi kékes-fehéres kockás inghez
zöld-kék-piros csíkos frottírköpenyt, sötét nadrágot vi-
sel, zoknija szürke, strandpapucsa kék. A Nô barna-
sárga, horgolt, virágos mellénykéje, harsogóan más
mintázatú kék-sárga ruhája, harmonikázó zöldes ha-
risnyája, koszfehér gyógyszandálja gondoskodik
róla, hogy ôk ketten egymás mellett rémesen fesse-
nek. A színeiben elütô ízléstelenség, szegényesség
mégis egy tôrôl fakad, ahogy ez a két ember – aki a Nô
indulatrohamától vezérelve hatszázszoros milliomos-
ként válni is akarna – ugyancsak egymásnak van te-
remtve, azáltal, hogy küszködô közös két évtizede so-
rán egymást teremtette. Ilyenné.

A gegekben gazdag, mégsem gegekre kihegyezett
szószínház, a társalgási elôadásmód alatt-mellett Valló
Péter érzékeny realista játékmódot, helyzetanalizáló fi-
guraábrázolást mûködtet, melybôl idônként jótékony
stiláris és logikai bukfencekre is telik. A kétpólusú ko-
média pólusait is állandó kétpólusosságban tartja.
Börcsök Enikô mint Nô borzalmas, férfigyilkoló per-
szóna, a szexuális emlékezetvesztés utolsó elôtti stádi-
umában. De ô a mater familias, a hôs anya, a minden-
napi fáradhatatlan tízóraikenô. Mennyire változik a fô-
zelékszag! Ezt a Nôt harminc éve Törôcsik Mari ját-
 szotta volna, bizonyára kitûnôen, lepusztult-fádan.
Börcsök alakításának más a stichje, mint amelyet Tö -
rôcsik feltételezhetô szerepformálásához (némiképp
Spiró Csirkefejébôl, a Vénasszony Törôcsik-féle válto-
zatából is fikcionálva) társítunk. A meghökkentôen
egyhangú, búgó-karcos-dallamos regiszterben lebegô
szöveg egy fiók Ursula Iguarán ajkát hagyja el, akinek
húsz év magány jutott a házasságban, egy kimúló tár-
sadalmi rendszerbôl egy meg nem született társadal-
mi rendszerbe átevickélve. Börcsök mostani Nô-alak-
jában sem tud és tudat kevesebbet, mint a García Már -
quez-adaptáció (öreg)asszonyaként (a Vígszínház -
 ban), csak ott a mitologikus keretek között minden
nemtudás is tudássá lesz, míg itt az antimitologikus
pokolban a tudás is nemtudássá változik. Ezt az elked-
vetlenedett és elkedvetlenítô, álmok ellen beoltott fele-
ségbálványt Schneider Zoltán mint Férfi a remény vál-

tozatos csalképeit felvillantva igyekszik áldozatosan
körültáncolni. Schneider folytonos „térj eszedre” meg-
hunyászkodása, a fásultságot átmenetileg felváltó izgé-
konyság a feleség gondolkodásbeli frigiditása mellôl
szólal meg, Börcsök örökösen csak korlátozásokat is-
merô életidegensége pedig a férj óvatos duhaj had-
mozdulatai mellôl. Fiatalodna a Férfi – öregességgel
védi ki a Nô. A megszokotthoz ragaszkodna a feleség
(milyen jól lehet keresni a takarítással!), más megszo-
kásaiba („van egy tervem…!”) kapaszkodna a férj –
hogy a közös terepeken mindig találkozzanak (például

mindkettô apafüggô, ki-ki persze
a saját apjától, s ekként egymás el-
len függve). A nyeremény felcsil-

lantotta, arany-ezüst berakású élet-sakktáblán királynô
és király lehetne e két ember, ha kor és alkat ki nem öli
belôlük az érdemi létezésre való fogékonyságot, bátor-
ságot. Így csak két ellentétes színû gyalog, akik jóváte-
hetetlenül, folytonosan egymásba ütköznek az egyet-
len mezônyi kaloda-játéktérben. Világ ban, országban,
konyhában. Ütközni tudni kell, színpadon alighanem
nehezebb is, mint kikerülni. Börcsök és Schneider
még pillanatnyi összesimulásában is mindig karam-
bolozik. Elsôrangú közös játékukkal két egyszerû
(nem primitív) ember ôrli fel egymást.

A hírek szerint a következô évadban legalább két to-
vábbi társulat kívánja mûsorra tûzni a Prahot. Nem is
árt, ha – Spiró szellemében – minél több helyen világ-
lik ki, mekkora pech egy lottó ötös.

SPIRÓ GYÖRGY: PRAH
(Radnóti Miklós Színház)

Díszlet: Horgas Péter. Jelmez: Benedek Mari. Dra-
maturg: Morcsányi Géza. Rendezô: Valló Péter.
Szereplôk: Börcsök Enikô, Schneider Zoltán.

Schneider Zoltán 
és Börcsök Enikô
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