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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

Az Orrocskák adaptációja (Gyar -
mati Kata munkája) a regény szü-
zséjének lecsupaszított és meg-
kurtított vázára épít: Bárány Ádám
téblábolására és helykeresésére a
székesfôvárosban (a színlap sze-
rint „Budapest nôváros útvesztôjé-
ben”, ami – az elôadást tekintve –
kissé okafogyottnak tûnik). Ki fi no -
mult szaglószervû hôsünknek
nincs egyszerû dolga: az idegen,
olykor érthetetlen és nem túl ba-
rátságos közeg jobbára csak a ne-
gatív önmeghatározásra teremt
nagyszerû lehetôséget – nyilván-
valóvá válik, hogy nem elég gátlás-
talan ahhoz, hogy pénzzé tegye te-
hetségét, és show-mûsorokban
adja el magát szagspecialistaként,
nem elég különleges az Intézet
rendkívüli (és olykor rendhagyó)
érzékelôképességekkel bíró egye-
deihez képest, de a Sótonyinéból
áradó, az érzékszervi megfigyelôk
magasrendû hivatása iránti lelkes
odaadás is hiányzik belôle. A szi-
mata elvezeti (az egyébként bárány
szelídségû) Farkas Kata lin hoz, aki
rövid mézeskalácsszív-idilljük alatt megpróbál neki
segíteni abban, hogy a szagok és illatok kavalkádjá-
ban eligazodjék, hogy „mélyebbre szagoljon”, és hogy
szét tudja választani az összetevôket, de az illatorgia
túl intenzívnek bizonyul, és Bárány Ádám menekü-
lôre fogja az érzékszerveit próbára tevô városból. 

Lehet, hogy Bárány Ádám orrát erôs illatok facsar-
ják, a nézô azonban mindebbôl keveset érzékelhet:

a Stúdió „K” elôadásán Budapest,
„a világ legillatosabb városa”, ko-
rántsem markáns kipárolgású
szaglabirintus. Sôt, inkább kissé íztelennek-szag ta -
lan  nak tûnik – nagy kár, hogy az elôadást jegyzô
Czajlik–Gyarmati páros nem nyúlt tehetségéhez mél-
tó bátorsággal az anyaghoz. Ami elveszett a réven,
nem jött vissza a vámon: elsikkadnak a Kôrösi-szöveg

S
c

h
il

le
r 

K
a

ta
 f

e
lv

é
te

le

Íjgyártó Judit

A szagspecialista
téblábolása
K Ô R Ö S I  Z O L T Á N :  O R R O C S K Á K  

z sejthetô volt, hogy az elôadás nem szolgál majd óriáskenguruval és farkasemberrel, kihullik 
a rostán nemcsak Rákosi, Gerô, Grósz és Kádár, de a komplett Központi Bizottság is, akárcsak 

a méhész Juhász vagy Szvetnik Lajosné Erzsike. Lesz Bárány (Ádám), de Borda (Feri) már nem, és várható
volt, hogy nem sok marad (mert nem sok maradhat) Kôrösi Zoltán körmönfontan összeszôtt és sajátos
stílusú szövegébôl sem. Ami persze nem feltétlenül baj – ugyan kinek jutna eszébe, mondjuk, Kafka
regényét számon kérni a Kamra remek elôadásán? Kérdés persze, mit kapunk helyette.

A

Nagypál Gábor 
és Szoták Andrea
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erényei, anélkül, hogy az elôadás másféle erényekkel
szolgálna helyettük. Bárány Ádám (Nagypál Gábor)
labirintusjárás helyett furcsa helyzetek során botorkál
át; a jelenetek nem elég feszesek, intenzívek, nem
elég sûrû a levegôjük ahhoz, hogy groteszk világgá
épüljenek. Mintha a matéria egyszerre lenne túl
szûken és túl bôre szabott; az elôadás jócskán elbírna
még Kôrösibôl is és Czajlikból is, ennek híján viszont
számos jelenet fölöslegesen hosszúra nyúlik, s ezt
csak ritkán tudják feledtetni az olyan ötletes és dina-
mikus vizuális megoldások, mint például a Katalin és
Ádám együttlétét szimbolizáló lepke-násztánc (amely
egyébként az elôadás talán legsikerültebb pillanata).
Az arányok mindenütt elcsúsznak kissé: Bárány
Ádám és a fülkéjével összenôtt portás néni dialógusa
hosszabb is, harsányabb is a kelleténél, akárcsak a be-
vezetô show-mûsor vagy az Intézet csodaszülötteinek
epizódja. Máskor meg épp egy pici harsányság, do-
minancia hiányzik: az a regénybeli jelenet, amelyben
Ádám és Katalin szerelmi kettôsét megzavarja a haza -
térô Anya, ellenállhatatlanul mulatságos: az as szony -
nak a helyzet intimitását semmibe vevô (és sem-

missé tevô) parttalan fecsegése szinte letaglózza
Bárányt, akit ez a fesztelenség még nagyobb zavarba
ejt, mintha patália törne ki. Horváth Zsuzsa anyafi-
gurája ennek a ledorongoló bôbeszédûségnek csak
nagyon visszafogott változatát produkálja, szószátyár-
sága szinte illedelmes, el is vész a jelenet sava-borsa.

A nézô pedig? Nem tehet róla, de (Kôrösivel szólva)
„…közben folytonosan arra kell gondolni[a], mi lesz
azzal a rengeteg fonállal és mintával, ami ebbôl a szö-
vedékbôl kimaradt”. Vagy bele sem került.

KÔRÖSI ZOLTÁN: ORROCSKÁK (Stúdió „K”)

Jelmez: Ôry Katalin. Zene: Monori András. Fény-
hang: Fodor Gergely. A rendezô munkatársa:
Gyarmati Kata. Rendezô-tér: Czajlik Józsaf.
Szereplôk: Nagypál Gábor, Ollé Erik, Homonnai
Katalin, Nyakó Júlia, Horváth Zsuzsanna. Férfikar:
Hannus Zoltán, Lovas Dániel, Szoták Andrea.

Zongora- és harmonikakíséretre tánclépésben vo-
nul be rozsdás, szedett-vedett bádoglemezekkel bur-
kolt falak közé négy fülig-mosoly, daloló ember. Sôt:
elvtárs, proletár, élmunkás. Ruhájuk ünneplô, ked-
vük virágos, kezük dolgos. Öltönyben és nyakkendô-
ben, blúzban és térdszoknyában azonmód nekilátnak
villanykörtét becsavarni, a rozsdás lépcsôkorlátokat,
falakat suvickolni. Eltökéltek, buzgók, optimisták.
Egy jobb világ megteremtéséért szorgoskodnak. És
erre bátorítanak minket is. Márpedig a szocializmust
nem lehet ingyen építeni. Alig öt perce kezdôdött el
az elôadás, máris megperselyeztetik a nézôket.
Nyílnak a bukszák, kopognak a doboz alján az egyfo-

rintosok, a közönség lelkesebbik fele nyitott az inter-
aktivitásra. Ám a további gyûjtôakciók folyamán, az
elsô és második békekölcsön meghirdetésekor látvá-
nyosan visszaesik az adakozási kedv. 

Pedig kár zúgolódni, ez szakasztott így volt anno is:
a békekölcsönt jegyezni kellett! Aki savanyú képet
vág, az vegyen példát errôl a két elvtársnôrôl és két
elvtársról itt a színpadon, akik énekelnek, ha kidur-
ran biciklijük kereke, énekelnek, ha a munkaverseny
miatt eltörlik az ebédidôt, és dalra fakadnak a vona-
ton, a Csepel motorbiciklin vagy a trolin. Egymás után
csendülnek fel a bárgyú és banális szövegû dalok, a
ma már komikusnak ható munkásindulók. Minden

Maul Ágnes

Felejthetô örömök,
expressz boldogság
B O L D O G  O R S Z Á G ,  A V A G Y  Ó ,  A Z O K  A Z  Ö T V E N E S  É N E K

dôutazás a boldogságexpresszen! Ezt ígéri nekünk a tatabányai Jászai Mari Színház vendégelôadása 
a Tháliában. Honti György összegyûjtötte az ötvenes évek slágereinek, kupléinak, agitatív dalainak 
legjavát, és négyszereplôs munkásoperettet fabrikált belôle. 
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