
Belváros–Lipótváros Önkormányzat 
Kulturális Bizottsága 2001-ben pá-

lyázatot írt ki egy-két szereplôs kamaraszín-
padi mû megírására. A Molnár Ferenc Drá-
mapályázat azt is hangsúlyozta, hogy a szüle-
tendô mû színész- és történetcentrikus legyen,
reagáljon az „ezredforduló kihívásaira”, és
valamilyen módon a Belvároshoz kötôdjék.
Varsa Mátyás Tin és Puttó Li-potban címû
mûve a pályázat különdíját nyerte el. Bár az
internetrôl úgy tûnt, hogy a darabot már ját-
szották a Zsámbéki Színházi Bázison, ám
errôl az elôadásról semmilyen dokumentum
nem található, talán elmaradt. Így a Vecsési
Kispista Színház Shure stúdióbeli elôadása
egyben ôsbemutató is. 

Varsa Mátyás kamaradrámája többé-ke-
vésbé teljesítette a pályázatban foglaltakat.
Egy idôs házaspárról szól, amely negyven
esztendeje bezárkózott. Lélek se be, se ki!
Örökre izolálták magukat a XX. századi vi-
lágtól és mindenekelôtt szülôvárosuktól,
Li-pottól. Éppen negyvenedik házassági
évfordulójukat ünneplik, ami negyven év-
vel ezelôtti kivonulásuk ünnepe is. Hetven-
perces játékuk visszaemlékezésekbôl, áb-
rándok és a valóság elválaszthatatlan keve-
redésébôl, színpadi fogócskából, bújócská-
ból és egy kis „színházasdiból” áll. Nosz-
talgiáznak: a múlt homályos és mocskos;
nem egyértelmû, mi történt valójában, és
mi az, amit csak a megszépítô és/vagy el-
csúfító magányos képzelet szült. Mert az
abszurdba merevedett házaspár – ha en-
nek a jelzônek ma még bármily, korábban
használatos értelmet tulajdoníthatunk –
igen-igen magányos a szoba-konyhás la-
kásban. Negyvenévnyi – életfogytiglani –
összezártságukban mindössze egyetlen
vendégük volt, egy koldusszerû jövevény.
Ez a misztikus múltbéli emlék jelenti a
nônek, Tinnek az egyetlen reménysugarat,
hiszen a különös valaki húsz évvel korábbi
vizitációja alkalmával megígérte, hogy még
halála elôtt virágot küld. És nem a remény
hal meg utoljára! Hanem a nô, aki a darab
végén szökni próbál a hullaszagú szobából,
dulakodik férjével, majd a fotelba ájul. Ek-
kor gyömöszölnek a levélnyíláson át a szín-
padra egy cédula nélküli sárga rózsát. Nem
tudni, ki küldte. A férjnek a házassági év-
fordulóra rendelt, megkésett virága lenne?
Vagy az egykori jövevény beváltott ígérete? 

Az elôadás nyitó és záró akkordja egy Ka-
rády Katalin-dal, valami mélabús szerelem-
rôl. Tán emiatt is emlékeztet az egész darab
egy kétszereplôs sanzonra, amely egyszerû
és sokszor hallott történetet mesél el. Az író
ugyan „tragikus abszurdnak” szánja, ám in-
kább egy sanzon melodrámája.

Mint ebben a mûfajban minden, itt is ki-
zárólag az elôadómûvészen múlik, meny-

nyire képes a banális és rövid történetet megeleveníteni, fogyaszthatóvá és értékelhetôvé
tenni. Kútvölgyi Erzsébet pontos arányérzékkel csak annyit játszik el, amennyit a kis Shure
Stúdió és egy sanzon megkíván. Színészi eszközeivel nem dramatizálja túl a történetet,
sokszor csak ül és sztorizik. Az egészet mint rádiójátékot is hallgathatnánk. Kútvölgyi nagy
technikai tudással adagolja a mondatokat, markáns hangszínváltásokkal érzékelteti az ár-
nyalatokat. Arra törekszik, hogy megértesse ôket, és ez sikerül is neki. Amikor az egyik je-
lenetben férje, Puttó azt kéri tôle, játsszák el a nagy halált, ô nem átéléssel, sokkal inkább a
hangsúlyok és a szünetek pontos adagolásával teremti meg az intimitást. Puttó szerepében
Nagy Zoltán komor, mogorva, idôsödô férjet játszik, mélyen gyökerezô és kitéphetetlen pa-
ranoiával, egyre pislákolóbb férfienergiával. Néha még kitör belôle az indulat, a gondol-
kodó, magányába menekülô értelmiségi nevetséges tirádája társadalomról, egyénrôl és per-
sze a kettô kapcsolatáról. Tartalmas gondolataira azonban egyre jobban rákövesedik
agyonviselt kockás háziköpenye és kitaposott papucsa. Marad a totyogás, a fortyogás.

A darab leginkább arról szól, hogy mit tett két emberrel a múlt század második fele, egy
olyan kor, amelybôl csak annyit értettek meg, hogy „valami magasröptû önzés” irányítja
az eseményeket. A mû így nem az ezredfordulós kihívásokra reagál. Elnézve ezt a két
„konzerv” élôlényt, persze akkor is akadhatott kihívás szép számmal. Igaz, ezekrôl pon-
tos képet nem kapunk, a töredezett emlékek pusztán apró cserepei egy hosszú XX. századi
kín-monológnak. Tin és Puttó tökéletesen tönkrement, kiüresedett, megcsömörlött em-
berek. Ez szerintem ma már nem az abszurdhoz közelíti a mûvet. Inkább a hiperrealiz-
mushoz. Vagy egy kicsit „sanzonosabban”: egy metafizikai melodrámához.      

VARSA MÁTYÁS: TIN ÉS PUTTÓ LI-POTBAN
(Budapesti Kamaraszínház, Shure Stúdió) 

SÚGÓ: Falvai András. FÉNY-HANG: Lazacz. DÍSZLET-JELMEZ: Kék Maja. RENDEZÔ: Varsa Mátyás. 
SZEREPLÔK: Kútvölgyi Erzsébet, Nagy Zoltán. 
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Nagy Zoltán és Kutvölgyi Erzsébet 
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Azt hiszed, hogy nyílik
még a sárga rózsa?
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A darabot a SZÍNHÁZ 2001. májusi számában kö-
zölte. (A Szerk.)
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