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hogy minden jó, ha vége jó, s ön-
feledt körtáncot jár a lányokkal.
Diána (Zeck Julian na) haragszik
az életre: a virágos ruhácskás, ud-
varlójától megfosztott szûz sûrûn
kiabál. Pindroch Csa ba kitûnô
Parolles szerepében: a léhûtô sen-
kiházi az egyetlen, aki nem hazu-
dik önmagának, s az igaz ság pilla-
natának érezzük, amikor harcos-
társait és Bertramot rágalmazza.

Pindroch alakítása azonban
egyedül kevés ahhoz, hogy meg-
tudjunk valami érvényeset a drá-
máról. S ha eddig meg is pendült
egy-egy húr, az elôadás végén
nemcsak az összhang, de bármi-
lyen hanghatás reménye szerte-
foszlik. Az igazságbajnok Heléna
ligetes tájat ábrázoló dobozból lép
ki. Bertram hirtelen örök hûséget
fogad. Felesége a derekához kap-
va a földre rogy, s felhúzza szok-
nyáját, hogy jól láthassuk dombo-
rodó pocakját. Színre lépnek az
olasz lányok, s csípôre tett kézzel,
ôk is hasasan, szemrehányón néz -
nek megrontóikra, a katonákra.
A közönség nevet. Figyelem, ked-
ves nôtársaim, a tanulság a követ-
kezô: elég teherbe esni, és máris
miénk a szeretett férfi. 
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endkívüliségében is hétköz-
napi emberi tragédiát mond
el Erdôs Virág Merénylet

címû abszurd színmûve. A Lány
öngyilkos merénylôvé lesz – a hu-
szonnégy órás hideg érzéketlen-
ség, az Élet darálja be. Az Apa és
az Anya, a Férj, a Szeretô és a
Gyerek hálóján akad fenn. Ezt a
kínzóan banális gyötrôdést fokoz-
za abszurditásig a szerzô: az „egy-

más vérét szívó” szülôk vacsorára vért kanalaznak, rutinszerû (ön)gyil-
kosságok és feltámadások követik egymást – egy általunk is ismert, „nor-
mális” világrend részeként. (Példa: a gyermekkel szemben érzett ellen-
szenv torz reakciójaként az Apa – elmondása szerint – elásta a földbe lá-
nyát, máskor kidobta az ablakon, és a kicsiny lénynek betört koponyáján
keresztül a pizsamájára folyt az agya – persze mindannyiszor életben
maradt.)

Ennek a gigantikus méretûre nagyító és torzító megoldásnak leképe-
zése a díszlet. Forgatható terepasztalra irányított videokamerák segítsé-
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Gyáva vérnyúl
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Venczel Vera (Firenzei 
özvegyasszony) és Tornyi Ildikó 
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A darabot a SZÍNHÁZ 2005/10. számának drámamellékletében közöltük. (A Szerk.)
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gével vetítik a fehér vetítôvászon-szeletekre egy város és egy tragikus bal-
eset makettjének felnagyított képeit. A szereplôk (lelkiállapotuktól füg-
gôen) az unalom tespedtségével és az ôrület észveszett gyorsaságával is
forgathatják a terepasztalt, akár egy óriási kaleidoszkópot. Az ily módon
feltáruló kis szobák ízléstelen és kommersz harsánysága arról árulkodik:
az idill mocsarában fuldokló átlagemberek a történet szereplôi. Bizonyos
pillanatokban a leszakadt mûanyag végtagok és a csordogáló piros
mûvér képe merevedik ki, máskor e véres játék városrészbe egy szamár
vagy más efféle teremtmény autózik be. Úgy fest, minden szereplô po-
tenciális gyilkos. Belelát a másik otthonába és zsigereibe (szó szerint),
játszi könnyedséggel forgatja a Sors kerekét. A címben szereplô merény -
let maga a létezés.  

Az elôadás elsô perceiben a falon hegedûzenére keringô lakásbelsô-
részletek táncát robbanás szakítja meg. Merénylet történt a hetes számú
gyorsforgalmi járaton. A játéktérbe színes plüssállatok tömege zúdul.
Erdôs Virág instrukciója a játéktérre: busz elleni robbantásos merénylet
utáni nyomok. A leszakadt fület és lábat, a vérpocsolyát a rendezô, Keszég
László színes és puha szônyeggé háziasította, amelyben rezzenéstelen
arccal tapicskolnak a szereplôk. Ez szintúgy a világ szemétdombja – a
steril és kényelemben dagonyázó világé. Puha és meleg biztonságban
idegenedünk el önmagunktól. Mégis: nem szerencsés a rendezô idézô-
jelébe tenni az író idézôjelét. Az önmagában sem erôs textus így még
gyengébbnek hat, hiszen a szereplôk léte és viselkedése az elôadásban
nem áll igazi kontrasztban a szimbolikus közeggel, amiben mozognak.
Épp az abszurditás vész el.

A drámában még meglévô véres és cafatos ízléstelenség helyén a szín-
padon marad a babaház és az ártatlanságában is gyilkos plüssvilág. Nem
rajzolódik ki ív – a produkció darabjaira hull, mint az Anya a pokolgépes
merényletben. Nem érint meg. Hiába fontosak a benne megfogalmazott
gondolatok, ha a tálalásuk nem megrázó (vagy legalábbis nem ôszinte),
üres filozofálgatásnak tetszenek. Az elôadás puszta illusztrációja annak,
hogy mindent átszô a szürke szenvtelenség, s a születés, a kényszer, az
elvárások, a párkapcsolat, a gyermeknevelés rutinja bénítja az ember szí-
vét és elméjét.

S bár a tizenhárom jelenet – ezek egy része kihallgatás, melyet a lazán
nyers Nyomozó (Olt Károly) vezényel – mindössze egy órája ily módon

fájdalommentesen telik el, valójában nem
éljük meg (noha nyilvánvalóan megértjük),
mi vezetett a tragédiához. Egy tézis abszurd

kivitele a ma monoton káoszában
önmagában már nem provokál.
Eredetiségrôl, bátorságról pedig
nem beszélhetünk – sem a dráma,
sem az elôadás esetében. Mondjuk
ki: nem fontos, amit látunk.

Holott emberi sorsot játszanak –
elsôsorban nôi sorsot. A mû kö-
zéppontjában álló Lány (Losonczi
Katalin) nyilvánvalóan a szerzô el-
rajzolt alteregója, a szubjektiviz-
mus kerülése az elôadás során
azonban a vallomásosság minden
csíráját elöli. A Lány a derekára
erô sített pokolgéppel, a többi sze-
replô (Anya – Pregitzer Fruzsina,
Apa – Tóth Károly, Férj – Tóth
Zoltán Lász ló, Szeretô – Fellinger
Domo kos, Gyerek – Pregitzer
Fruzsina) a lelkébe ékelt bombával
asszisztálja végig a tizenhárom je-
lenetet – nincs hierarchia, a köz-
napi meghurcoltatások eredmé-
nyeként bármelyikük elkövethetné
a merényletet. Bármelyikünk.

Jóféle, a kétségbeesett ôrületig
fokozott blôdli kerekedhetne a
képletbôl. A fekete komédia halá-
los könnyedsége és a stílus azon-
ban hiányzik a produkcióból. Min -
den színész görcsösen játszik kife-
lé és befelé, hamis kisrealizmussal
és jellegtelen elemeltséggel. Lát ha -
tóan az író sem döntötte el, milyen
nyelven szólaljanak meg szerep-
lôi. A társalgás helyenként irritáló-
an irodalmi (ezt a színészek olykor
hiteltelen szövegmondása tovább
hangsúlyozza). A textus legiz gal -
ma sabb része a záró song, Az ön-
gyilkos merény lô dala. 

Nem kifejezetten rossz elôadás a
nyíregyházi Merénylet. Eget-földet
rázó robbanás helyett azonban
mindössze egy diszkrét és halk
puffanás hallatszik. Vérszag he-
lyett a színház parfümgôzös leve-
gôje csapja meg az orrunkat. 

ERDÔS VIRÁG: MERÉNYLET
(Móricz Zsigmond Színház,
Nyíregyháza) 

Látvány: Mészáros Péter. Jel mez:
Berzsenyi Krisztina. Segédren -
de zô: Fekete Ágnes. Rendezô:
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Pregitzer Fruzsina (Anya) 
és Olt Tamás (Nyomozó)
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