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erényei, anélkül, hogy az elôadás másféle erényekkel
szolgálna helyettük. Bárány Ádám (Nagypál Gábor)
labirintusjárás helyett furcsa helyzetek során botorkál
át; a jelenetek nem elég feszesek, intenzívek, nem
elég sûrû a levegôjük ahhoz, hogy groteszk világgá
épüljenek. Mintha a matéria egyszerre lenne túl
szûken és túl bôre szabott; az elôadás jócskán elbírna
még Kôrösibôl is és Czajlikból is, ennek híján viszont
számos jelenet fölöslegesen hosszúra nyúlik, s ezt
csak ritkán tudják feledtetni az olyan ötletes és dina-
mikus vizuális megoldások, mint például a Katalin és
Ádám együttlétét szimbolizáló lepke-násztánc (amely
egyébként az elôadás talán legsikerültebb pillanata).
Az arányok mindenütt elcsúsznak kissé: Bárány
Ádám és a fülkéjével összenôtt portás néni dialógusa
hosszabb is, harsányabb is a kelleténél, akárcsak a be-
vezetô show-mûsor vagy az Intézet csodaszülötteinek
epizódja. Máskor meg épp egy pici harsányság, do-
minancia hiányzik: az a regénybeli jelenet, amelyben
Ádám és Katalin szerelmi kettôsét megzavarja a haza -
térô Anya, ellenállhatatlanul mulatságos: az as szony -
nak a helyzet intimitását semmibe vevô (és sem-

missé tevô) parttalan fecsegése szinte letaglózza
Bárányt, akit ez a fesztelenség még nagyobb zavarba
ejt, mintha patália törne ki. Horváth Zsuzsa anyafi-
gurája ennek a ledorongoló bôbeszédûségnek csak
nagyon visszafogott változatát produkálja, szószátyár-
sága szinte illedelmes, el is vész a jelenet sava-borsa.

A nézô pedig? Nem tehet róla, de (Kôrösivel szólva)
„…közben folytonosan arra kell gondolni[a], mi lesz
azzal a rengeteg fonállal és mintával, ami ebbôl a szö-
vedékbôl kimaradt”. Vagy bele sem került.

KÔRÖSI ZOLTÁN: ORROCSKÁK (Stúdió „K”)

Jelmez: Ôry Katalin. Zene: Monori András. Fény-
hang: Fodor Gergely. A rendezô munkatársa:
Gyarmati Kata. Rendezô-tér: Czajlik Józsaf.
Szereplôk: Nagypál Gábor, Ollé Erik, Homonnai
Katalin, Nyakó Júlia, Horváth Zsuzsanna. Férfikar:
Hannus Zoltán, Lovas Dániel, Szoták Andrea.

Zongora- és harmonikakíséretre tánclépésben vo-
nul be rozsdás, szedett-vedett bádoglemezekkel bur-
kolt falak közé négy fülig-mosoly, daloló ember. Sôt:
elvtárs, proletár, élmunkás. Ruhájuk ünneplô, ked-
vük virágos, kezük dolgos. Öltönyben és nyakkendô-
ben, blúzban és térdszoknyában azonmód nekilátnak
villanykörtét becsavarni, a rozsdás lépcsôkorlátokat,
falakat suvickolni. Eltökéltek, buzgók, optimisták.
Egy jobb világ megteremtéséért szorgoskodnak. És
erre bátorítanak minket is. Márpedig a szocializmust
nem lehet ingyen építeni. Alig öt perce kezdôdött el
az elôadás, máris megperselyeztetik a nézôket.
Nyílnak a bukszák, kopognak a doboz alján az egyfo-

rintosok, a közönség lelkesebbik fele nyitott az inter-
aktivitásra. Ám a további gyûjtôakciók folyamán, az
elsô és második békekölcsön meghirdetésekor látvá-
nyosan visszaesik az adakozási kedv. 

Pedig kár zúgolódni, ez szakasztott így volt anno is:
a békekölcsönt jegyezni kellett! Aki savanyú képet
vág, az vegyen példát errôl a két elvtársnôrôl és két
elvtársról itt a színpadon, akik énekelnek, ha kidur-
ran biciklijük kereke, énekelnek, ha a munkaverseny
miatt eltörlik az ebédidôt, és dalra fakadnak a vona-
ton, a Csepel motorbiciklin vagy a trolin. Egymás után
csendülnek fel a bárgyú és banális szövegû dalok, a
ma már komikusnak ható munkásindulók. Minden

Maul Ágnes

Felejthetô örömök,
expressz boldogság
B O L D O G  O R S Z Á G ,  A V A G Y  Ó ,  A Z O K  A Z  Ö T V E N E S  É N E K

dôutazás a boldogságexpresszen! Ezt ígéri nekünk a tatabányai Jászai Mari Színház vendégelôadása 
a Tháliában. Honti György összegyûjtötte az ötvenes évek slágereinek, kupléinak, agitatív dalainak 
legjavát, és négyszereplôs munkásoperettet fabrikált belôle. 
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dalt néhány perces kis produkció illusztrál. A két fá-
ból ácsolt négylábú fakeret – a szinte egyedüli díszlet
– hol bicikliként, hol vonatablakként, máskor meg va-
salódeszkaként vagy iskolapadként funkcionál. A szí-
nészek dalonként más-más figurát alakítanak, a szo-
cialista ideológiával átitatott matekpéldát lediktáló ta-
nárnôtôl a mindig elkésô gyári munkáson keresztül a
szép magyar szavak helyett idegen eredetûeket kárá-
ló papagájon át a csinos szaktársnôjéhez szigorúan
munkahatékonysági szempontból ragaszkodó mûve-
zetôig. A cím – Boldog ország, avagy Ó, azok az ötve-
nes ÉNEK – utolsó szava így kettôs értelmet nyer.
Ének mint dalok, valamint ének mint személyiségek.
Bár a „személyiség” szót túlzás alkalmazni a min-
denféle mélységet nélkülözô paródiaszerû figurákra,
amelyeket gyors egymásutánban rajzolnak meg a szí -
nészek. Bár a szûkös színházteremben karnyújtásnyi -
ra vannak tôlünk, esélyünk sincs arra, hogy bármilyen
viszonyba kerüljünk az egy-egy poén kedvéért kreált
karakterekkel. Kár is lenne számon kérni a drámai
színészi alakításokat egy olyan elôadáson, amely alap-
vetôen nem a színészt, hanem a fülekben ismerôsen
csengô dallamok keltette derûs, nosztalgikus érzést

helyezi középpontba.
A nézô felszabadultan
dúdolja magában, hogy
kétszer kettô néha öt, és
felpezsdül a vére, ha
azt hallja, hogy engem
a rumba döntöget rom-
ba. Az pedig már csak
hab a tortán, hogy a
dalszünetekben Tóth
Zoltántól korabeli pat-
kányirtó, füldugó vagy
bicikligumi-ragasztó
reklámszövegeit hallhatja, figyelheti, mint rikácsol
Gecse Noémi papagájként, végigizgulhatja a két él-
munkás, Egyed Attila és Niklai Judit szabadfogású
frázispufogtatás kategóriájában vívott mentális
boksz meccsét, vagy a jó magyar disznótorost promo-
táló diafilmvetítést láthat.

Vajon mit akar mindez üzenni 2007-ben? Sze ren -
csére a színlap elmagyarázza nekünk: „Nézzük ma-
napság a sok csillogó reklámot: ömlik ránk a boldog-
ság, szépség, gazdagság – ígérete. Minden a tiéd lehet
– csak meg kell vásárolnod. Pörögj fel – harapj rá – és
fizess. A boldogságipar nem új találmány. Ugorjunk
vissza ötven évet, és nézzünk körül az ötvenes évek
szürke és szegényes Boldogságszigetén. Amikor az
emberek ugyanúgy vágytak a boldogságra, mint mi –

és hát ugyanolyan ûzöttek voltak és boldogtalanok.
S persze néha boldogok.” Maga az elôadás halvány
utalást sem tesz minderre. Kikerüli a Rákosi-korszak
nyomasztó légkörének bemutatását. Nem állítja pár-
huzamba a mai és az ötven évvel ezelôtti boldogság-
ipart. Felhôtlen proletár optimizmussal és lelkes terv-
gazdálkodással kibélelt, korhû kosztümöket felvonul-
tató, korabeli hétköznapokat megidézô világot látunk.
Nincs egyetlen hajszálrepedés sem, ahol beszûrôdne
a ma világa. Honti György beéri azzal, ha a nézôk
mo solyognak a demagóg népbutításon, és legfeljebb
megállapítják magukban, hogy az agymosás módsze-
rei átalakítva ugyan, de ma is használatosak. A magán -
életbe is minduntalan benyomakodó átlátszó hazug-
ságok csupán halvány irónia tárgyai lesznek. Az elô-
adás, ahelyett, hogy a boldogságipar gúnyrajzát adná,
maga is része lesz annak. S bár korrajznak elég egy-
oldalú, mégis beillik idôutazásnak, hisz színház he-
lyett gyakran inkább múzeumban érzem magam.
Nem tehetek róla, de a szirupos, andalító hangulat
nem köti le figyelmem, tekintetem minduntalan a
díszlet egyik rozsdás lemezének elmosódott feliratára
téved: „Nem mûködik”.

BOLDOG ORSZÁG, AVAGY 
Ó AZOK AZ ÖTVENES ÉNEK
(A tatabányai Jászai Mari Színház
vendégjátéka a Thália Színház 
Régi Stúdiójában)

Harmonika: Horváth Judit. Zongora: Körtvési Kata.
Dramaturg: Kárpáti Péter. Díszlet és jelmez: Kis
Gabriella. Koreográfus: Mándy Ildikó. Zenei vezetô:
Körtvési Kata. Asszisztens: Nagy Gergely Miklós.
Rendezô: Honti György. 
Szereplôk: Gecse Noémi, Egyed Attila, Niklai Judit,
Tóth Zoltán.

Egyed Attila, 
Tóth Zoltán, Niklai Judit,
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