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rendezô parazsat… – nem: meggybefôttet
gyûjtött a fejére. Azzal, hogy a kecskeméti piac

rétesboltja életében elôször tárta fel elôtte a rétes-
tésztanyújtás boszorkányosságát, és ebbôl a gyúrá-
szati-sütészeti mágiából bontotta ki a Vidám Szín -

gos a hazai színházi sajtó. Kollegiális-e a sulyokként,
korbácsként, bokszkesztyûként is használt massza
az elôzetes híradások szerint a sütés-fôzés mûvésze-
tében kevéssé járatos Györgyi Annával, Szonya
Mamocskina alakítójával? A nyílt színen gyúrt, pihen-

tetett, nyújtott, kent, formázott, töltött, hajtogatott,
tepsibe helyezett – majd a zárt színen, a sparheltben
(ôk tudják, miként) megsütött, végül elfogyasztott
meggyes rétes jól játssza-e szerepét? Nem nyers?
Nem égett? (A tehetséges rétest rendezte: Németh
Andrea, Bagolyvár és Simicsek Péter, Gyöngyöspata.

pad Kisszínpadán bemutatott, maga rendezte tragi-
komikus darabjának metaforikáját. Alig telt el pár
nap a premier óta, s máris réteskritikától visszhan-
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Az információ Kiss Csaba nyilatkozatán alapszik.)
Bár a készre sült termék fahéjillata a szünet nélkü-

li száz perc vége felé ínycsiklandó aromájával jótéko-
nyan csalogatott elô a mind korgóbb figyelem magá-
nyából, a tésztakérdésnek nem tulajdonítok túl nagy
jelentôséget. Igaz, hogy a Berzsenyi Krisztina által
elegáns-egyszerû fahéjszínbe öltöztetett három sze-
replô körött a hármas osztatúan egybeolvadó fahéj-
színû Berzsenyi-díszletben (balra írószoba, jobbra
agglegénylak – vagy más) a fahéjszínû konyha a köz-
ponti játéktér, s annak centrumában a nagyasztalon
terül szét cipóból lepellé, hengeredik hártyából te-
kerccsé a rétes, ám a rétes rétességére nehezen ügyel-
tem egy rivális étek jelbeszéde miatt. A cím ugyanis
a két férfi, a két férj egyikére utal (utalhatna másiká-
ra is), valamint egy (író szakácstól származó, irodal-
mias) receptre, az egy napig tejben úsztatott eleven
hal villámsebes kisütésére. S ahogy az estényi réte-
sezés és a folyton visszajátszatott hal(étel)szimbolika
között törést érzek – radikálisan eltérô a jelképi au-
rájuk –, ugyanúgy töredezett meg a Csehov-novellák
motívumai alapján írt színmû.

A De mi lett a nôvel? címû – hosszú sikerszériát in-
dokoltan magáénak tudó – Csehov-adaptációja után
fél emberöltôvel Kiss Csaba más dramaturgiájú és
más tartalmú feldolgozást készített. A majdhogy-
nem folttalan (elôbb pajtásias, utóbb idôben szinte
teljes tapintattal elcsúsztatott), lengén ironikus sze-
relmi háromszög három alanya egymást éli: egymást
álmodja a telô idôben. A nô azt: „milyen érdekesek a
férfiak”. Szása Groholszkij, a magabiztos katonatiszt
azt, hogy az egész élet lepereghet orsójának kezdeti
kényelmes, biztató forgása szerint (s ha nem, ott le-
het hagyni csapot-papot). Pása Vinkel, az ügyefo-
gyott poéta nem egyebet, mint hogy a szegény, kine-
vetett kárásznak is eljöhet boldogabb evickélési ide-
je. Nagyjából a valóságot álmodják, vagy az amorf
valóság szól bele álmaikba. Kölcsönös jó viszony fûzi
ôket egymáshoz: idôsödvén is fiatalos, fiatalon is
már holnapi-holnaputáni énjük kedélyes szerepjáté-
kokba feledkezik, a három egymásba fonódott sors
boldogságpillanatait és boldogtalanságéveit illusztrá-
landó. (Elôbb Szása úgy tíz, majd Pása tizenöt évet
húz le az összességében nem rossz parti és nem kel-
lemetlen fehérnép asszonnyal.) 

A kis jelenetek, szkeccsek, tréfák között akadnak
nagyjából önmagukkal arányosak. Szonya – mint ki-
tüntetett célpont, lelövendô személy – lôfegyvereket
ad el (konyhai felszerelések: kés, bárd, diótörô for-
májában) Pásának. Üzletasszonyi és vamp-akkurá-
tussággal. Az ikernevû, egységfrontban kiábrándult
két férfi, Szása–Pása közösen önt fel a garatra, közö-
sen merészkedik a „közös” nej színe elé, aki (Ma -
mocskina – „Anyácska”) némi kitérôk után a frissen
kisült rétessel patronálja élete társait, azok meg lá-
bukat közös lavórban áztatva falatoznak és józanod-
nak. A darab mint egyik partfaltól a másikig, úgy
úszkál a három kis helyszín medencéjében. Rej tek -
helyet képez a fogas, átváltozik a mosdóállvány, a
konyhai alkalmatosságok manókként várakoznak a
tûz hely feletti tárolóban, a kredenc bûvös szekrény,
amelybôl sok minden elôkerülhet.

Az önmagyarázó narráció, az epikus fosszíliák
többször elnehezítik a szöveget, noha a rendezô Kiss
Csaba sietve, ügyesen igyekszik korrigálni az író
Kiss Csaba sikerületlenebb fogásait. A korrekció leg-
többször a konyhavalóságból indul, s asszociatív, vic-
cesen diszfunkcionális, irreálisba hajló tárgykezelés-
ben valósul meg. A nyeles tésztaszûrô balalajka, a
meggylé likôr, a sütéskellék horgászkukac, a hor-
gászkukac palizab. Ám az elmozdítottság, elvará-
zsoltság foka csupán alkalmanként eredményez iga-
zi színdarabot, igazán figyelemre méltó – duplán-
triplán csavarintott – élethelyzeteket. Ritkán ködlik
fel, hogy egyetlen édes életünk érzelemhullámzásai-
ba nem kellene ennyire – humortalanul, de nevetsé-
gesen – beleveszni.

A választékos színrevitel kitûnô megoldásain és ól-
mosító döccenôin, ismételgetésein leginkább
Györgyi Anna teszi túl magát. Karcsún korosodó ér-
zékeny orosz galambocska, csôre mégis sokszor úgy
odavág – szóval, heggyel –, hogy a fiúk nem gyôzik
fontolgatni, borogatni. A konyhatündér decens és
par lagias egyszerre, a marginalitásban való vegetá-
lás, az elszalasztódó élet szomorúan öntudatos bájá-
val. Rendezôi vétés, hogy a színésznô néha akkor is
kétkedô fintorral, kérdôn ferde pillantással reflektál
férfileigázó kísérleteire, amikor e tétovaság kimuta-
tása nem kamatozik a szerep javára. 

Györgyi Anna fénykörében Mihályfi Balázs egy
soha csatateret nem látott, szögletes, harminckét
foggal problémátlanul mosolygó medve hadfit ját-
szik, Bán János pedig pályája sokadik csetlô-botló,
gyomorbajos groteszk vénlegényét. Jelentéktelenség
és szolid tisztesség mindkettejükben úgy keveredik,
hogy egymásnak hû cimborái lehetnek az ellenérde-
keltségben is, és érthetô, ha Szonya Szását választva
már Pását áhítja romantikus képzelgéssel, Pását be-
hálózva a házi mokány Szását is megtartaná – és
Szásástul-Pásástul is oly egyedül marad, mint az in-
dulatosan szétdobált meggyszemek közül a legmesz -
szebbre gurult bordó kis gömb. Nem vigasz, hogy ár-
vul a színen még két egysorsú meggyecske.
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