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és elviselhetetlenül, vagy domesztikálva, de ér-
dektelenül lehet előadni. E kettőn kívül legföljebb
egy további lehetőség van.

Nem előadni.
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Ez már nem is a széle. Telitalálat. Ebben a
történetben az expozíciót követően sem-miféle
meglepetés nem éri a nézőt: tökéletesen
kiszámítható valamennyi fordulat, a végkifejletről
nem is beszélve. A trivialitás úgy lopakszik be a
párbeszédekbe, akár egy folytatásos
tévéhamburgerbe; eszegetjük, nyeljük az
ismerős falatokat: úgy látszik, mára szín-ház
sem más, mint titoktalan gyorsétkezde.

Sultz ügyesen ír, műve nem unalmas, van eleje,
közepe, vége; jól bánik a szavakkal, alkalmas
helyeken poénokat helyez el, felskiccelt szerep-
lői is plasztikusak, tud fokozni - csak éppen a
dolog nem szól semmiről. Pontosabban: túl sok
mindenről kívánna beszélni, s tragikomédiája, a
gáz helyett levegővel megtöltött lufihoz hasonla-
tosan, a földön marad.

Kétségtelenül nagyon nehéz két beteg ember
kórházi ismeretségéről megrázóan újat monda-
ni, különösen abban az esetben, ha a szerző
csak kacérkodik a halállal, dekorációnak, slussz-
poénnak használja. (Akárcsak több írásában,
ahol a befejezés az egyik szereplő véletlenszerű
halálát, lelövését, leszúrását, akasztásos öngyil-
kosságát jelenti.) Tudom, ez súlyos vád, de tény:
a tét nem a meghalás, a leépülés, az élet elvesz-
tésének iszonyata, mindössze játék egy ötlettel -
a rákos (vagy annak hitt) férfi helyett a kivizs-
gálásra beérkező fiatalasszony pusztul bele a
súlyos betegségbe.

És még mennyi minden gyömöszöltetik bele
ebbe a történetbe! Az élet teljessége mintegy:
komcsiból vállalkozóvá átmentődő báty; hisztis,
haszonleső nővér; tétova anyuka: lakásából ki-
forgatott beteg; munka nélkül csellengő fiatal
költő, akiről kiderül, hogy apja nem hős forradal-
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már, hanem informátor volt; háromszoros abor-
tusz után elvetélő, majd daganatos betegként
visszatérő nő, aki ráadásul a főhős - a „várako-
zóművész" - egykori, öngyilkossá vált szerel-
mére emlékeztet, s az elmúlás jelét hordozza aj-
ka körül...

Csak tisztelni tudom a nyíregyházi társulatot.
ahogy a kissé túlburjánzó történettel (amely
egyébként a SZÍNHÁZ 1991. májusi számának
drámamellékletében olvasható) többé-kevésbé
sikeresen megbirkózott. Vas-Zoltán Iván „hírhe-
dett" arról, hogy színészei szívesen dolgoznak
vele, s ez a közösség lerí az általa jegyzett pro-
dukciókról. A szobaszínházi előadás puritánul
szép díszlete mindössze egy emelvényen álló

padból, a falra vetülő levelek árnyából, egy infú-
ziós állványként is funkcionáló lámpaoszlopból
áll (Werner József terve), s a valószínűleg mély-
értelműnek szánt szerzői intenció nyomán foko-
zatosan növekvő szemétből - sajnos. Csíkos
Sándor fokozatosan válik egzaltáltan agonizáló,
agresszíven társkereső véglényből, öniróniával
és önsajnálattal egyaránt kérkedő fausti figurából
egyre inkább önmagára találó, a szeretet-
szerelem erejétől kivirágzó férfivá. Bacsa Ildikó
sápadt szőkeségét, egyszerű hétköznapiságát
valamiféle titok lengi körül. Tekintete befelé süp-
ped, körülötte lelkiismeret-furdalással tébláboló
férje (Csudai Csaba) csak árnyékot ölel. Gados
Béla nagyon „tudja" ezeket a félszegen, grotesz-
kül toporgó rakás-szerencsétlenség-figurákat;
Peczkay Endre más stílben karikírozza a korlátolt
Gyulus alakját, de hatásosan; Szabó Tünde mi-
mikája eltúlzott a kis térben, Máthé Eta gyerekei
között őrlődő anyaként csak pillanatokra jut já-
téklehetőséghez.

Az előadás befejezése attól szép, hogy nem
pontosan így van megírva. Csudai, a megözve-
gyült férj Margit-Margaret elárvult láncával kezé-
ben ül Csíkos és Gados közé, azok képeket né-
zegetnek a két idősebb férfi egykori közös sze-
relméről, Juditról. Ahogy egyszer rápillant a kép-
re, észreveszi a hasonlóságot a két halott as-
szony között - már hárman gyászolnak egyet-len
padon, egyetlen fájdalommal. Groteszk, tra-
gikomikus jelenet: a legjobb pillanata darabban.
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