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– Alapítottatok egy előadásokat tető alá hozó produkciós 
céget. Hogyan jutott eszetekbe, hogy váltsatok?

Ugrai István: Ha sokat jársz színházba, szerintem neked is 
eszedbe jut egy pont után, hogy milyen jó lenne olyan előadá-
sokat látni, amiknek igazán örülsz. Ráadásul általában hár-
man néztük az előadásokat, és az oda- és visszaúton beszélget-
tünk róluk; óhatatlanul felmerült, ha csak a poén szintjén is, 
hogy „ezt úgy kéne, hogy…” – de ezt kritikusként igyekeztünk 
nem megírni. Aztán találkoztunk egy darabbal, amelyről vég-
képp azt gondoltuk, ezt meg kéne csinálni: a Színművészeti 
Egyetem vizsgaelőadásában, a McDonagh-gyakorlatokban 
csak A kripli és a Vaknyugat néhány jelenetét játszották el.  
A velük készített interjúinkból kiderült, hogy mennyire sze-
reti Ficza István és Rétfalvi Tamás a Vaknyugat testvérpárját, 
nyitottak voltak arra is, hogy tényleg végigcsinálják velünk az 
egész előadást, ahogy a vizsgát rendező Gothár Péter is benne 
volt. Innentől kezdve nem volt kérdés, hogy megpróbáljuk a 
rengeteg, Pesten, vidéken és külföldön felszedett tudásunkat 
és elképzelésünket beledöngölni ebbe az előadásba. Több öt-
letünk volt arra, hol lehetne az előadás; elég jó konstrukciót 
ajánlottunk fel több kőszínháznak is, de hiába.

Nyulassy Attila: A végső érvünk az volt, hogy „de hát ez-
zel pénzt lehetne keresni”, mire volt, ahol azt mondták: „ne-
künk nem kell pénz”. Máshol az volt az – egyébként messze-
menően akceptálható – érv, hogy ezt nem tehetik meg a saját 
társulatukkal.

U.I.: Végül teljesen véletlenül tudtuk meg, hogy hamaro-
san nyit az Átrium Film-Színház; Magács Lászlónak tetszett 
az ötlet, hogy nyithatna ezzel az előadással. Így kötöttünk vele 
egy szerződést, és azóta lényegében ez alapján hoztuk létre az 
összes előadásunkat.

Zsedényi Balázs: Beadtunk egy pályázatot az NKA-hoz, 
de nem kaptunk semmit, úgyhogy mi magunk vettünk fel egy 
elég jelentős kölcsönt: úgy éreztük, ha mi nem csináljuk meg 
a Vaknyugatot, akkor senki sem fogja. A következő előadás-
ra már nem is pályáztunk: úgy gondoltuk, arra a címre, hogy 
Igenis, miniszterelnök úr!, nem nagyon remélhetünk semmit.

– Azóta is ugyanez a pénzügyi konstrukció?
U.I.: A függetlenség megmaradt, a kölcsönök is, de most 

már, miután az egyik előadás visszahozza a létrehozásának 
árát, elkezd a következő költségvetésébe termelni. Az első na-
gyobb léptékbeli változást Az Őrült Nők Ketrece jelentette.

A 7óra7 nevű színházi portál három kritikusa öt éve gondolt egyet, és 
hitelből létrehozott egy színházi előadást, a Vaknyugatot. Most már az 
eddigi legnagyobb szabású, ötven embert foglalkoztató bemutatójuk, 
Az	Őrült	Nők	Ketrece	150. előadásánál tartanak, szeptembertől pedig ők 
üzemeltetik az Átrium Film-Színházat is. KOVÁCS BÁLINT a Kultúrbrigád 
nevű produkciós iroda három tagjával, UGRAI ISTVÁNNAL, NYULASSY 
ATTILÁVAL és ZSEDÉNYI BALÁZZSAL beszélgetett.

HA	BüDöS	A	HúS	
Az étteremben

Zsedényi	Balázs,	Nyulassy	Attila,	Ugrai	istván.	Fotó:	Schiller	Kata
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Zs.B.: Röpke másfél évvel a Vaknyugat után nekifogtunk 
egy, a kiállítás és a költségek tekintetében is tízszer akkora 
előadásnak.

Ny.A.: Az első előadásunkat négy színésszel hoztuk létre, a 
másodikat öttel, Az Őrült Nők…-ben pedig van kilenc színész, 
nyolc táncos, öt zenész, egy háromfős kórus, és vagy tíz ember 
a kulisszák mögött, a játszhatóság miatt többségük lekettőzve, 
lehármazva. Az Őrült Nők… ötven embert foglalkoztat.

U.I.: Ahhoz képest, hogy a Vaknyugat idején még mi mos-
tuk a jelmezeket, ez elég jó fejlődés. A legutóbbi előadásunk 
pedig már nem kölcsönből, hanem üzleti befektetők révén 
valósult meg.

– De hol a hiányzó láncszem a kölcsönből létrehozott 
Vaknyugat és aközött, hogy bele merjetek vágni egy ötvenfős 
szuperprodukcióba?

Ny.A.: Abba is ugyanúgy kölcsönből vágtunk bele. Csak 
egy sokkal nagyobb kölcsönből.

Zs.B.: De azért nem arról van szó, hogy azt mondtuk, kéne 
pénz, aztán találtunk egy olyan céget, amelyik adott, és kész. 
Alaposan átgondolt üzleti és megtérülési tervek alapján kezd-
tünk neki a munkának. Amelyekben az is szerepelt, hogy a 
megtérülés után emeljük a színészek és a többi résztvevő gázsi-
ját, mivel mindenkit részvényesnek tekintünk az előadásokban.

U.I.: A működés fontos kérdése a tao, amelynek normati-
vitása nagyon torzítja a piacot: mivel a művészszínházak is rá 
vannak szorulva, egyre több művészszínházban vannak szó-
rakoztató színházi előadások. Ez nem baj, de mégis, máshogy 
működik egy olyan színház, amely mögött van állami támo-
gatás, és egy olyan, amely mögött nincs, és saját erőből kell 
létrehoznia az előadásokat.

– Az NKA-hoz azóta sem pályáztatok?
Ny.A.: Nincs kimondva, hogy semmiképp nem pályá-

zunk, de aránytalan, hogy milyen kis összegeket ítélnek meg 
egy-egy előadás létrehozására, és ez mekkora adminisztrációs 
terhet ró a pályázóra, hogy mennyi energiát visz el az, hogy 
megpályázzuk egy költségvetés nagyjából 6 százalékát.

U.I.: Sőt, annyira nincs elvi problémánk az NKA-pályá-
zatokkal, hogy azt gondolom, az államnak sokkal nagyobb 
mértékben, sokkal nyíltabban, sokkal rugalmasabban kellene 
támogatnia ezt a tevékenységet.

– Nagyságrendileg milyen költségvetéssel készül egy-egy elő-
adásotok?

Zs.B.: Egy ekkora színpadon, háromszáz fős nézőtérrel 
nyolcmillió forintnál kevesebből nemigen tudsz megmozdulni, 
a felső határ pedig nyitott – pontosabban a jegyekért elkérhető 
legmagasabb ár határozza meg. Ha 35 millió forintba kerül egy 
előadás, akkor arra már tényleg a nyakunkat kell feltenni.

– Hogyan fogalmaztátok meg az alapításkor a Kultúrbrigád 
célkitűzését vagy, mondjuk úgy, ars poeticáját?

U.I.: Csak annyit mondtunk: olyan előadásokat akarunk 
létrehozni, amiket szívesen megnéznénk. Mindig az adott pro-
jekt volt meg: jó darabokat akartunk tisztességesen színpadra 
vinni, úgy, hogy legyen értelme, mindegyik mögött legyen ok.

Zs.B.: De az mindig világos volt, hogy miről szeretnénk be-
szélni az előadásokkal, mi az az ügy, ami túlmutat a darabon.

– És mik voltak ezek az ügyek?
U.I.: Próbálunk reflektálni mindarra, ami körülvesz ben-

nünket, úgy, hogy közben szórakoztatóak is tudjunk lenni. 
Csak nem feltétlenül úgy képzeljük el a szórakoztatást, hogy 
az emberek kacagva csapkodják a térdüket. A szellemes mon-
datokat szeretjük, de a darabok érvényessége a legfontosabb. 
És ezért teszünk is: az Igenis, miniszterelnök úr!-ban például 

elég sok hivatkozás található a mai közéletre. Nem paródi-
áról van szó, inkább arról, hogy a hatalom szemszöge nem 
feltétlenül azonos a mi szemszögünkkel, és úgy gondoltuk, ez 
talán Magyarországon is érdekes lehet. A színészek azt szok-
ták mondani az Igenis…-ről, és Az Őrült Nők…-ről is, hogy 
alánk jött a történelem: amikor kitaláltuk őket, még nem 
voltak olyan ügyek, mint az ásotthalmi homofób rendelet, és 
még nem buzilobbizott Kerényi Imre. Az az előadás pontosan 
ugyanarról szól, mint az eredeti, 1973-as darab. Biztosan élez-
tünk rajta, de az embereket nem ezért foglalkoztatja ennyi-
re a témája, hanem mert a közegben erősödtek fel bizonyos 
abszurd dolgok. Ugyanez igaz a Makbettre is, a Sirály pedig 
egy hiányzó és szokatlan szemszögből beszél egy generáció 
apa- és anyaképéről. Az Egy, kettő, háromban pedig Molnár 
Ferenc szellemes sorai jól reflektálnak a mai gázszerelők tün-
döklésére és egyelőre nem létező bukására is.

– A mai, leegyszerűsödő közbeszédben pusztán az előadá-
saitok témái vagy akár színészei, rendezői alapján nyilván so-
kan betesznek a „liberális ellenzékiek” skatulyájába. Foglalkoz-
tok az ilyen kategorizálással?

U.I.: Ha elmész egy étterembe, ahol büdös a hús, és ezt 
szóvá teszed, akkor az étterem ellenzéke vagy? Arra ösztönöz-
ni az embereket, hogy ne begyepesedetten, szűk látókörűen 
lássák a világot, ellenzékiség? Ha azt mondom, ritkán járnak a 
villamosok, Tarlós István fejét követelem? De ma tényleg úgy 
tűnik, ha ezt mondom, ezt értem alatta, pedig ez végtelenül 
stupid gondolkodás. Ilyen stupid módon nézve tényleg ellen-
zékiek vagyunk, vállaljuk, de így nézve nagyon kevesen ma-
radhatnak ki ebből a skatulyából, még a kormány tagjainak 
is hallani így nézve ellenzéki megjegyzéseit. Az Őrült Nők… 
ötvenfős gárdájában pontosan tudom, milyen sokféle világ-
nézetű ember dolgozik, de mindnyájan fel tudják vállalni az 
előadást, mert szakmailag elégedettek vele. Ez számít.

Zs.B.: Ha a gondolkodás, az önreflexió ellenzékiségnek 
számít, akkor valóban azok vagyunk.

– Hogyan befolyásolja a készülő előadást művészi értelem-
ben az anyagi kockázat?

Zs.B.: Kevésbé, mint amennyire az racionális lenne. 2013-
ban hoztunk létre utoljára olyan előadást, amelyben pénzügyi-
leg racionális számú színész és közreműködő szerepelt. Akkor 
van baj, ha úgy tűnik, hogy a színészek és a rendező neve vagy 
a darab címe nem tud behozni nagyjából annyi nézőt, hogy 
megtérüljenek a költségek. Ha úgy érezzük, hogy ezek elég erő-
sek, akkor lehet nagyobban gondolkodni. Ha nem, akkor addig 
kalapáljuk az ötletet, hogy beleférjünk: akkor nem jut annyi, 
mondjuk, a díszletre. Az Őrült Nők…-ben például eredetileg 
kevesebb táncos szerepelt volna, de nagyon jól összejött egy 
csapat; ott át kellett gondolnunk, hozzáad-e annyit művészileg 
a két „plusz” madárka, hogy megérje. Átgondoltuk, és megérte.

– De mi van, ha valamilyen ötletet lehetetlen költséghaté-
konnyá kalapálni?

U.I.: Van olyan ötletünk, amihez harmincöt színész kéne 
– nem mondom, hogy soha nem fogjuk megcsinálni. Ha az 
ügy fontos nekünk, de sehogy sem fér bele, több lehetőségünk 
van: vagy keresünk egy másik darabot ugyanarról a témáról, 
vagy keresünk egy olyan rendezőt, aki a sok szerepet is meg 
tudja oldani kevesebb színésszel, vagy várunk, hogy eljöjjön 
az a helyzet, amikor belefér.

– Producerekként mennyire szóltok bele a művészi folyama-
tokba?

Zs.B.: Folyamatos a párbeszéd, de mindenki a saját dol-
gát végzi, ha van is véleménye mindenről. Konkrétan művészi 
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kérdésbe soha nem szóltunk bele, legfeljebb dumálunk arról, 
hogy milyen, amit látunk, ahogy azt kritikusként is tettük. A 
rendezők és a művészek, akikkel dolgozunk, kivétel nélkül 
nyitott, érdeklődő emberek, akiket érdekel a közeg, a véle-
mény. Vannak viták is persze, de ez a lehető legegészségesebb 
és legtermészetesebb dolog egy alkotói helyzetben.

– Szeptembertől a Kultúrbrigád átveszi az Átrium Film-
Színház vezetését is. Előzménye volt ennek a lépésnek az, hogy 
Bodó Viktorral együtt – ahogyan fogalmaztatok – viccből meg-
írtátok a pályázatotokat az Újszínház vezetésére?

U.I.: Viccből írtuk, mert tudtuk, hogy nem lesz belőle 
semmi, de komolyan vettük a feladatot. Bodó Viktor keresett 
meg bennünket az ötlettel, és igent mondtunk neki.

Zs.B.: A pályázat jó alkalom volt arra, hogy végiggon-
doljuk az elmúlt éveket. Az első találkozásunkkor a kivérez-
tetés szélén álló Szputnyik azon dolgozott, hogy a társulat 
sidekick projektje, a Mentőcsónak Egység továbbmehes-
sen, nekünk pedig szükségünk volt egy előadó-művészeti 
szervezetre a további működésünkhöz, így találkoztak az 
útjaink, és kiderült, hogy elég hasonlóan gondolkodunk a 
színházról. Mindebből pedig az következett, hogy a követ-
kező évadban együtt fogunk dolgozni Bodó Viktorral az 
Átriumban is.

– Hogy zajlik a váltás a jelenlegi vezető, Magács László és 
köztetek?

Zs.B.: Az Átrium tulajdonosa öt évre kötött szerződést a 
jelenlegi vezetéssel. Ez most jár le, és már lehetett tudni, hogy 
a két fél nem fog tovább együtt dolgozni, mert nem felhőtlen 
a viszonyuk. Mi pedig már a kezdetek óta itt voltunk, voltak 
elképzeléseink a helyről, tehát megállapodtunk a tulajjal.

– Újra működni fog a Szputnyik?
Zs.B.: Nem, a Bodó Viktorral való együttműködésünk 

nem a Szputnyik újragondolása lesz. Van egy elképzelésünk 
arról, milyen színházat szeretnénk itt két-három év múlva: 
alakul egy társulat magja, és ezt szeretnénk tovább is vinni – 
de ez nem a Szputnyik.

U.I.: Van három-négy-öt olyan rendező, akikkel szeret-
nénk rendszeresen együtt dolgozni; Viktor is köztük van. És 
vannak színészek, akiket alkalmasnak találunk erre a műhely-
munkára, ők meg bíznak bennünk és az általunk felkért ren-
dezőkben. Megmarad a befogadó színházi jelleg, de jó lenne a 
műhelyszerűséget is továbbfejleszteni.

– Mi az elképzelésetek arról, hogy milyen színház legyen az 
Átriumban három-négy év múlva?

U.I.: Szórakoztató – ezen nem szeretnénk változtatni. 
Talán a szcenikai lehetőségeket tudjuk gazdagítani. Lesz egy 
néhány főből álló társulat, és szeretnénk, ha az emberek tud-
nák, hogy itt kortárs esztétikájú, jelen idejű színház működik 
olyan darabokkal, amelyek birizgálják, provokálják őket. De 
azért, miközben nézik, valahogy mégis jól érzik magukat.

2017. június 28-án játsszák százötvenedszer Az Őrült Nők Ket-
recét. Hogy ez a bemutató óta eltelt három év alatt sok vagy 
kevés, nem tisztünk megítélni. Független produkció lévén 
nyilván egyeztetés kérdése is, milyen gyakran tűzhetik mű-
sorra, de a jegyeladás sebességéből arra következtethetünk, 
van igény rá. Pedig nem olcsó a mulatság (4200–7400 forintos 
árakkal dolgozik a Kultúrbrigád az Átriumban), mégis zsú-
folt a ház. A nézők sokfélék. Kérdezgetem őket. Van, aki a 
rendező, Alföldi Róbert – többeknél csak „Robi” – miatt jön, 
mást Stohl András érdekel, megint más egyszerűen csak szó-
rakozni, kikapcsolódni vágyik – „Arra meg egy ilyen pikáns 
musical a legjobb, nem?” –; az életkori és nemi összetétel kö-
rülbelül olyan, mint egy átlagos, konzervatívabb szórakoztató 
színházi estén. Az Őrült Nők Ketrece semmilyen tekintetben 
nem szubkulturális előadás. Miközben bármennyire is vígjá-
ték – ráadásul 40 éves –, még mindig statement.

Ma már történelem Kerényi Imre a bemutató környékén 
kivágott, a színházi életet általában illető „buzilobbizása”: az 
előadásban elhangzó poén az oszlop mögött álló főpolgár-
mesterről elvesztette akkori kontextusát. Mégis nevet rajta 
a nép, mert az ostobaságot bizony ki kell nevetni. Biztosan 
vannak, akik nem látták a The World’s Worst Place To Be Gay 
című, a YouTube-on megnézhető BBC-dokumentumfilmet, 

így a helyszínt tekintve ad hocnak gondolhatják az utcán fel-
gyújtott ugandai meleg fiú sztoriját, de minden bizonnyal ők 
is olvasnak újságot, abban meg például azt, hogy legújabban 
Csecsenföldön – „3500 kilométerre Ibizától” – koncentrációs 
táborokba zárják a melegeket. Itthon szerencsére nem eny-
nyire felfoghatatlan a helyzet, de az LMBTQ-közösség fino-
man szólva nem általánosan támogató légkörben él. Úgyhogy 
ezekre a „poénokra” döbbent csönd a közönségreakció. Stohl 
András a kitartott pillanatot jó érzékkel oldja, de az előadás 
az említett tények súlyát nem könnyíti. Olyannyira nem, hogy 
képtelenség szabadulni a gondolattól, bármi is következzék 
utána. Egyébként az, ami következik, nem provokatív vagy 
moralizáló, hanem erőlködéstől mentes kikacsintásokkal és 
szellemes kiszólásokkal teli, a sztereotípiákra helyenként daf-
ke rájátszó, mélyen empatikus előadás. Egyetlen problémája, 
hogy akik erre jegyet vesznek, azokat nem kell érzékenyíteni, 
azoknak nem kell magyarázni, hogy „lásd az embert”.

Az Őrült Nők Ketrece nem melegekről szól, hanem egy-
mást szerető emberekről. Egy család problémájáról. Ja, hogy 
történetesen két férfi alkotja a szülőket – sag schon! Ez az 
előadás nem szemkápráztató revü. (Ellentétben a Madárkák 
lábaival és fenekeivel, mert azok szemkápráztatóak és irigy-
lésre méltóak.) Nevettet, de frivolsága mellett fanyar, karcos 
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revütlen szeretetzuhAny
Újranéző:	Az	Őrült	Nők	Ketrece	–	Kultúrbrigád	és	Átrium	Film-Színház
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a humora. (Pont mint a csodálatos Lady Dömpernek, akinek 
néhány idézett mondata az örökkévalóságnak is fennmarad.) 
Nem kivitelében szakadtabb, piszkosabb ez a produkció, ha-
nem világában, általános érzületében. (Úgy ócska, ahogy Bu-
dapest, nem úgy, mint Saint-Tropez.)

Az előadás erényeit a premier után megjelent kritikák 
is kiemelték. Mind a hat. Ennyit listáz mindössze az „Inter-
júk, kritikák” szekció az Átrium honlapján.1 Némi böngé-
szés után a Google találataival kiegészíthető a lista, de ha az 
élményrandi.hu típusú oldalak beszámolóit nem számoljuk, 
nehéz a tucatnyi komolyan vehető recenzióig eljutnunk.  
A politikai-társadalmi tett különböző szempontú felemlege-
tését, a frivol aktualizálást és a színészeket illető dicséret gya-
korlatilag uniszónó, talán egy kivételt találunk, amely szerint 
„a zenés vígjáték nem igazán Alföldi terepe” és „feleslegesek a 
direkt aktualizálások”.2

Három év alatt üzembiztos, jó ritmusú, kémiával és já-
tékkedvvel teli előadássá érett Az Őrült Nők Ketrece, amely a 
kabaré hagyományaihoz méltón nem szakállas viccekben uta-
zik, hanem frissen reagál arra is, ami a színházon kívül van. 
A nyitókonferanszban Hevér Gábor elsüt egy ártatlan poént, 
amikor a közönség visszafogottságára, megilletődöttségére 
utal, húsvét lévén stílszerűen a „Dolgozik a sonka?” kérdéssel. 
És tesz jóval kevésbé ártatlan megjegyzést akkor, amikor meg-
jegyzi, hogy másnap, vasárnap el kell menni tüntetni, amit 
a – nem szó szerint idézve – „ha vasárnap, akkor templom, 

1 http://www.atriumfilmszinhaz.hu/programok/345-az-orult-nok-
ketrece_961

2 Marik Noémi: Önvallomás és vádbeszéd – Az Őrült Nők Ketrece az Át-
riumban, Vasárnapi Hírek, 2014. július 20. https://www.vasarnapihirek.
hu/izles/onvallomas_es_vadbeszed__orult_nok_ketrece_az_atriumban

népszavazás, tüntetés” bon mot-val tágít általánosabb érvé-
nyűvé. Aztán lesz még – név nélkül – kellemesen fanyar uta-
lás bizonyos fánkozóra is, Stohl András pedig Zazaként veti 
oda kacéran vigyorogva: „Kocsival vagyok, jogsim is van.” Ők 
aztán rajta tartják az ütőéren… Szemtelenül. Sőt pofátlanul.

És teszik mindezt intelligensen, nem vagdalkozva. Felerő-
sítik, no nem a karikatúráig, hanem – ma már inkább efelé 
hajlok – az abszurdig túlszínezik a melegsztereotípiákat; a 
Madárkák mellett Fehér Tibor inasa/szobalánya különösen 
élen jár ebben. (A premier óta Józan Lászlóval váltva játsszák 
Jacobot.) A ripacsériának az az eszköztára, amelyből Stohl és 
Hevér válogat, a színészet magasiskolája.

Azonban egyáltalán nem ez a lényeg. Nem is a kánkánba 
váltó magyar tánc a pártás-magyarruhás Zazával.

A lényeg az, ahogyan Zaza/Albin és Georges szeretik 
egymást. Ahogyan élnek. Ahogyan Stohl megmutatja a ko-
rával – mondjuk ki: az öregedéssel – küzdő embert, teljesen 
függetlenül attól, hogy férfi vagy nő. (Különös stichet kap ez 
attól, hogy a színész idén ünnepelte 50. születésnapját, és az 
évforduló körül több cikk foglalkozott azzal, őt mennyire 
erősen foglalkoztatja az idő múlása. Meg attól, hogy tényleg 
öregedőre van sminkelve.) Ahogyan a színpadon magának 
mindent megengedő drag queenné alakul, majd óvó-védő, 
odaadó szülővé – anyává! – sminkel le. És ahogyan az ő dívai 
hangulatváltozását el lehet viselni.

Ennek egyetlen indoka és titka van: a szeretet, az össze-
tartozás, ami stabil érzelmi hátteret ad egy gyereknek. Nem-
től függetlenül. Így aztán különösen kegyetlen játék az, amit 
Jean-Michel űz vele. Fehér Balázs Benő mitugrász, elkényez-
tetett, önző kölyök, aki a végén rádöbben arra, mi volna a he-
lyes viselkedés. Sokkal többet a premier óta sem tudott kihoz-
ni a szerepből, ezért azonban nemhogy követ, de kavicsot sem 
vethetünk rá: nincs ebben a karakterben ennyi. Mint ahogyan 
hiába lett – objektív okok miatt, az énekesnő-médiaszemélyi-
ség babavárása és külföldre távozása miatt – Csobot Adélból 
az általam látott előadáson Bach Kata, még a fiatal színésznő 
egyébként komoly tehetségével is képtelenség Anne karakte-
rét láthatatlan színekből láthatóvá festeni.

A hazai radikális jobboldal újabban a cukiságfaktorra erő-
sít, a habzó száj a kiskutyás képekhez nem passzol, de abban 
biztosak lehetünk, hogy a Tiszta Haza Mozgalom Bouteille 
képviselőjének (Mihályfi Balázs) szájába adott mondatok sör- 
és borközi állapotban, privát körülmények közt biztosan úgy 
hangzanak, ahogyan azokat a színész szinte artikulálatlanul 
üvölti. Röhögünk rajta, de tudjuk, hogy Bouteille köztünk 
élő, veszélyes fajta. Azon az oldalon további változás a premi-
er idejéhez képest, hogy a Bouteille-né (Hullan Zsuzsa) meg-
testesítette ún. női princípiumról alkotott véleményük nyu-
godtan hangoztatható nyilvánosan, sőt teljesen komilfónak 
tekintik. Már nem vak komondorokról van szó. Már Ákos 
fogalmaz axiómákat a valakihez tartozásra és szülésre szü-
letett nőkről. Ennek szöges ellentéte a „sokság” műfajában 
utazó Jacqueline; Parti Nórát három éve úgy láttam, erőből 
formál karaktert, némi diszkomforttal, ezúttal viszont köny-
nyedén kokettáló lazasággal játszott. Szóval közel százötven 
este és délután. Az ember azt hihetné – tapasztalatból –, eny-
nyi idő után elfárad egy produkció. Gyanítom, voltak benne 
elkerülhetetlen hullámvölgyek, de az egyértelműen látszik, 
hogy nem a gyárszerű rutin, hanem a játékkedvvel teli, profi 
bejáratottság működteti. Elsődleges szórakoztató funkcióját 
tökéletesen betölti, de ha forradalminak tekintjük, az megle-
hetősen szomorú látleletet ad arról, amiben élünk.

Mi? Jerry Herman – Harvey Fierstein – Jean 
Poiret: Az Őrült Nők Ketrece
Hol? Átrium Film-Színház – Kultúrbrigád
Kik? Főbb szerepekben: Hevér Gábor, Stohl 
András, Fehér Balázs Benő, Fehér Tibor, Bach 
Kata / Magyar szöveg: Ugrai István / Koreográ-
fus: Gergye Krisztián / Díszlet: Menczel Róbert / 
Jelmez: Tihanyi Ildi / Rendező: Alföldi Róbert
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