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gül csillagos éggé formálódnak a szerelmespár fölött. Majd ez 
a kamaszos romantika egyszer csak átcsap családi drámába, 
amikor a fõszereplõ fiú hazaérve az anyját egyedül találja ott-
hon. Az apa a szeretõjénél van, felesége megrendülten ül a 
széttört családi idill darabjai felett. Majd a Requiem egy álo-
mért címû film zenéjére táncolni kezd szép technikával, kevés 
hitelességgel. Az elõadás e pontján érzem elõször azt, hogy az 
alkotók valami nagyobbat akartak fogni, mint amit elbírtak. 
Majd minden átmenet nélkül ismét visszatérünk a játékos 
strand világába, ahol Kispál koncert készülõdik, s a rajongók 
már szerdán tülekednek a csütörtöki koncert helyszínén. Újabb 
mesés mobiltánccal kápráztatnak el a színészek, miközben az 
egyik pillanatban hányó, a másik pillanatban csókolózó lányt 
is megvilágítják idõrõl-idõre. Majd mikor ismét elfeledkezem 
magamról, újabb átmenet nélküli váltás következik: az elõadás 
zárójelenete, amelyben Péter és Zsófi levetik magukat a völgy-
hídról, hogy örökre megõrizzék tiszta, gyermeki szerelmük 
ideáját, amit még nem mocskolt be az idõ � mint ahogy az Pé-
ter szülei esetében megtörtént. Bár a mobilokkal megjelenített 
zuhanás kevésbé sikerült, a lefektetett telefonok lassan kialvó 
fénye nagyon megható. 
Deda (Péter barátja) csajozós szövege a �Quo Vadis�, azaz 
�Hová mész� az egész elõadáson átívelõ szövegmotívum. A 

keresztény kultúrkörbõl származó idézet a szereplõket (legfõ-
képp Pétert) megszólító kérdés lesz: Hová mész? Mit akarsz 
még? Eljutsz egyáltalán valahova? Hát nincs meg mindened 
mellette? Miért félsz a szerelemtõl? Péter végül inkább a 
völgyhidat választja, mint hogy tovább menjen.  
Az elõadásban hirtelen váltásai, a néhol kibontatlan lélektani 
motivációk arra engednek következtetni, hogy a színészek ne-
hezen bírtak a történet borús oldalával. A befejezés lóg a leve-
gõben, mivel nem volt eléggé elõkészítve ahhoz, hogy hiteles-
sé tudjon válni. Sokkal jobban sikerültek a komikus jelenetek, 
ezekben lubickolnak a szereplõk. De mindenképp kiemelendõ 
a remek csapatmunka � amely a koncentrált, pontos játéknak 
is köszönhetõ, még akkor is, ha az éneklés nem volt mindig 
tiszta. A Völgyhíd összességben felemásan sikerült elõadás: az 
egyik pillanatban még odavagyok mindenért, majd a követke-
zõben zavarba jövök a nagy letargiától. De lényegében valami 
ilyesmi érzés a szerelem is� 
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