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de hamar kiderül: ez sem jobb az elôzônél. Az még
érthetô, hogy az egykori Rendôr lesz a Véletlen – Mé -
szá ros Tamás együgyû rendfenntartóként és nemtörô-
döm sorsformálóként egyaránt meggyôzô –, de a
Kormos Gyula által életre keltett Remény figurája tö-
kéletes rejtély. Miért fordul belépôjében a közönség-
hez, ha máskor nem reflektálnak (meg)figyelôi pozíci-
ónkra? Miért visel zebracsíkos öltönyt, akár egy elfaj-
zott Gyôzike-hasonmás? Utalás lenne a médiára, a
folyamatosan világító tévével együtt? És ez esetben mi
lenne a média szerepe: a remény forrása, vagy minden
rossz okozója? Netán a ruha helyett inkább arra kon-
centráljunk, hogy Kormos Gyula egyben az apa is? Az
apa, akit köröznek, s ezért elhagyta családját, mégis az
egyetlen reményük, aki kiutat mutathatna a jelen bor-
zalmaiból. De ô sem kínál végleges és jó megoldást,
csak egy ideiglenes kísérletet. Egy hét órán keresztül
ható varázsitalt az immár hófehér ruhás Királynôként
megjelenô Anyának, hogy érzelmek nélkül láthassa
saját életét és tetteit – már ha tényleg hat a szer. A hát-
térben mindenesetre feltûnik egy digitális óra képe, és
elkezd hét (perc)tôl visszaszámolni, de két-három perc
után éppúgy feledésbe merül és eltûnik, mint az a kér-
dés, hogy hatott-e az ital, és ha igen, miben. A viszo-
nyok nem változnak, hiába alakulnak át. A két testvér
továbbra sem talál megoldást tarthatatlan helyzetére,
lehet Péter akár Királyfi, vagy Éva Hófehérke. Az alko-
tók ugyan megetetnek vele egy almát, s talán tényleg
csak a Véletlenen múlik, hogy most nem akad torkán

a falat. Ez azonban nem válasz egyetlen kérdésre sem,
Éva új alakjában sem ártatlanabb, mint eddig volt.
Sanyi az egyetlen, akit nem elnevezése, hanem visel-
kedése különböztet meg valóságos énjétôl. Ô ugyanis
a Bolond lesz, csakhogy a mesékbôl ismert fajta, aki
tisztábban lát, mint a királyi család összes többi tagja
együttvéve. De hiába okos ô, és hiába van Remény, ha
végül úgyis a Véletlen dönt – az pedig beletörôdik
abba, hogy a hasonló helyzetek végkifejlete kizárólag
tragédia lehet, s eszerint is cselekszik.

Epilógusként még visszatér a mesemondó hangja,
aki továbbra is a kisfiúról mesél, aki mindig nyer, de
hiába az így létrehozott keretes szerkezet, az elôadás
ennyitôl nem válik kerek egésszé – ennek a történet-
nek nincsen nyertese.

JÓNÁS TAMÁS: LÉLEKVESZTÔ 
(Kolibri Pince)

Dramaturg: Kovács Kristóf. Zene: Bornai Szilvesz -
ter. Bábjelenetek: Szívós Károly. Mozgás: Horváth
Veronika. Tervezô: Orosz Klaudia. A rendezô mun -
katársa: Tolnai Edina. Rendezô: Tóth József.
Szereplôk: Alexics Rita, Erdei Juli, Krausz Gábor,
Ru szina Szabolcs, Gazdag László, Sallai Virág, Mé -
száros Tamás, Kormos Gyula.

Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! – ez a
Blikk szereplôinek életfilozófiája. Vidéki fiatalok kere-
sik tömegesen boldogságukat az események helyszí-
nén, a határ menti kisváros Európa Discójában. A tar-
ka nejlon- és lakkruhába öltöztetett helyi szubkultúrát
– takarózni vágyását – erôsíti a román csempészárut
szállító Kamionos és a kisvárosi nôcsábász szerepé-
ben tetszelgô Langaléta, akik mind hozzájárulnak a ti-

szavirág-életû diszkó éjszakájának anarchikus végjá-
tékához. A Blikk a munkanélküliség, az álláskeresés
okozta létbizonytalanság, a kisebbségek (zsidók, me-
legek, romák) megítélését övezô tudatlanságról kíván
beszélni, ám a szöveg erre irányuló érzékenységét el-
fojtja a szereplôk alpári beszédstílusa. Durva és bántó
nyelvhasználatuk kifejezi ugyan kiábrándító és inger-
szegény életüket, de fel is számolja a nézô szociális

Barta Edit

Viszlát, Európa!
H O R V Á T H  P É T E R :  B L I K K

elelôtlenül problémás, kísérleti munka, több benne az árnyék, mint a fény. (…) Kíváncsian várom 
a bemutatót, ahol kócos, szutykos, helyenként véres szöveg-kölykömet színházba öltöztetve látom

majd viszont” – olvashatjuk a szerzô, Horváth Péter szavait az elôadás szórólapján. A Nemzeti Színház
2004-es drámapályázatára írt Blikk ôsbemutatóját látva azt gondolom, az elôadás épp e hiányosságokat
nem tudta elrejteni.
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érzékenységét, mely a szereplôk sorsának megértésé-
re irányulna. „Vígjátékot vagy drámát látunk?” – kér-
dezik tôlünk az alkotók. 

A szöveg ambivalenciájával a dramaturgiai csiszolá-
sok ellenére sem tud mit kezdeni Ádám Tamás, a da-
rab rendezôje, ahogy a Shure kopottas közegével sem.
Az elôadás a rövid, pergô jelenetekre és a szereplôk
szójátékaira helyezi a hangsúlyt, azonban az üres tér-
ben rendezetlenül elhelyezett arasznyi szcénák szét-
szabdalják a nézô figyelmét. Az olykor humoros – ám
gyakran bumfordi és ostoba – párbeszédek elvesztik
erejüket a túl hangosan vagy rossz helyen belépô zene
következtében. A két szám között felbukkanó DJ bul-
várhírekkel szórakoztatja közönségét, rövid jelenetei-
vel azonban tovább bomlasztja az amúgy is szétesés-
re hajlamos darab szerkezetét. Az elôadás képtelen
megteremteni a nézô számára a szórakozás, a színé-
szek számára a beleérzô játék feltételeit.

Nem könnyíti a színészek munkáját, hogy a közel
másfél órás elôadást végig kell táncolniuk – mivel az
események mindvégig a táncparketten játszódnak –,
de gyakran a játék alapvetô eszköztárának életre kel-
tése, például az artikuláció is gondot okoz számukra.
Néhány hitelesebb alakítást (Stefanovics Angéla,
Bozsó Péter, Osir Liliana, Gilicze Márta, Újvári Zol tán)
leszámítva nem tudom elhinni, hogy valóban megér-
tenék és átéreznék a szereplôk problémáit. Az elsô
felvonásban Ladányi Andrea csoporttánc-koreográfiá-
inak feszessége még ellenpontozza a széttartó szerke-
zetû elôadást, a második felvonásban azonban már
képtelen erre. 

A darab legnagyobb problémája épp a „színházba
öltöztetés” hiánya, így nem csoda, ha a tér különbözô
pontjain egymásra fûzött poénok fárasztóvá és unal-
massá válnak. Hiába várjuk, hogy végre történjen va-
lami, hogy kibontakozzon az akció. A drámainak ne-
vezhetô események egyik szálát a két barátnô, Érzel-
mes és Hosszúcomb (Verebes Linda, Lévay Viktória),
valamint Langaléta (Lux Ádám) szerelmi háromszöge

mozgatja. Érzelmes aktuális udvarlója – a lány értel-
mezésében „élete szerelme” – rövid idô múlva inkább
barátnôje felé kacsingat. A két színésznô játéka ér-
vényteleníti a valódi problémát, úgy érezzük, nem
harminc felé közeledô nôk családalapítási nehézsége-
ivel, hanem középiskolás lányok „perc-problémáival”
találkozunk. Pedig épp ez adja a két generáció közti
lényegi különbséget; ami a kamasz lányok számára
csak múló boldogtalanság, az a huszonévesek számá-
ra szinte tragédia. Érzelmes részeg vallomásának szo-
morúsága – „én gyereket akarok és rendes életet, ele-
gem van a hülye diszkókból meg a vibrátoromból” –
elvész a színpadon uralkodó káoszban. Az elôadás
drámaiságát némileg fokozza – és a színészi játékot
erôsíti – Heni (Osir Liliana), erôszakos barátja (Bozsó
Péter) és a Srác aznapi hódítása, a speedre vágyakozó
Kiscsaj (Stefanovics Angéla) hármasa. A Srác oktala-
nul növekvô agresszióját az egyetlen éjszakát megélt
Európa Disco felgyújtásával vezeti le. Viszlát, Európa!

Sírva vigad a magyar – mondhatnánk –, de a Blikket
látva se sírni, se vigadni nem tudunk. Az elôadás nem
tudja kibontani a benne megbújó tragédiát, helyette
humorral álcázott anarchiát szül a színre. Így maxi-
mum kínvigyorral az arcunkon sírhatunk.

HORVÁTH PÉTER: 
BLIKK 
(Budapesti Kamaraszínház – Shure Stúdió)

Dramaturg: Magyar Fruzsina. Díszlet: Mira János.
Jelmez: Dôry Virág. Rendezô: Ádám Tamás.
Szereplôk: Verebes Linda, Lévay Viktória, Ste fa -
novics Angéla, Fábián Anita, Osir Liliana, Gilicze
Márta, Bozsó Péter, Törköly Levente, Dolmány Atti -
la, Lux Ádám, Juhász Illés m. v., Újvári Zoltán m. v.,
Kaszás Mihály, Bank Tamás.

Újvári Zoltán 
(Kamionos), 

Verebes Linda 
(Érzelmes) és 

Lévay Viktória
(Hosszúcomb)
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