
Egy színházi előadás margójára 
 

Méltán sorakozhatnak fel a vancouveri magyar színészeink azokhoz a profi színtársulatokhoz, akik már sikerre vitték Európában 
Pozsgai Zsolt: „Liselotte és a május c. darabját. Az egész előadáson érződött, hogy igazi csapatmunka előzte meg. Már a 
díszletépítés is telitalálat volt. Egy szoba a maga mozdulatlanságával, melyben semmi felesleges tárgy nem volt, mégis 7 
jeleneten keresztül szolgált a különböző helyzetekhez alkalmazkodó háttérül.  

A főszereplő, Pór Gabriella jelentőséget adott még az  amúgy szegényesnek mondható bútordaraboknak is. Egy magányos, 
35. évében járó nőt alakít, aki egyre kétségbeesettebben keresi a boldogságot. Briliánsan formál meg minden helyzetet, 
felvonultatva a női lélek legfinomabb rezdüléseitől kezdve a legravaszabb praktikákat, amire csak egy nő képes, hogy 
megszabaduljon az egyedüllét kínzó fájdalmától. Szeretjük ezt a Liselottét és drukkolunk neki! Miközben könnyesre nevetjük 
magunkat a helyenként burleszkbe illő jeleneteken, mind jobban hatalmába kerít bennünket az életszagú történet, amely nagyon 
is időszerű napjaink singli társadalmában.  

Hét férfi jelenik meg Lis lakásán, hét remek karakter, akik közül hat a balsors vagy véletlen folytán elhalálozik, míg a 
hetedikkel Lis eltávozik. Eközben emelkedünk a szereplőkkel együtt egyre magasabb szférába, és vált át a darab a komédiából 
tragédiába. 

Az első próbálkozás a volt osztálytárssal, Ollé Attila személyében még könnyed játéknak ígérkezik. Bár kicsit feszengenek a 
régen látott osztálytársak egymás előtt, míg ki nem derül, hogy tulajdonképpen mindketten hajlandóak elfogadni a másik 
szempontjait. Karl, elhunyt és elsiratott Szilviájának főztjéért valamint a vele megszokott kényelemért cserébe hajlandó megadni 
Liselotténak a várva várt boldogságot. Karl sorra tömi magába a hideg kapros dinnyelevest, áfonyalekváros gombát és  mentás 
májat, aminek tudományát még Szilvia hagyta örökül Lizre a fodrásznál. Liz közben a szerelemről áradozik. A jelenet  tele van 
finom kontrasztokkal, derűvel,  amelyekkel a színészek mesterien bánnak. Bár Liz észreveszi Karl érzéketlenségét, de annyira 
vágyik egy társra, hogy elnézi neki. Amikor Karl is kiteríti a kártyáit, eljönni látszik a boldogság, aminek megkoronázásaként 
Liz felszolgálja a keszeget málnaöntettel. S ekkor üt be a mennykő: a szálka Karl torkán akad és megfullad. 

Ezt a balszerencsét Liz még viszonylag könnyen kiheveri, és reménykedve várja a következő „áldozatot”, aki a “Májusi eső” 
házassághirdetésre jelentkezett. Ekkor lép színre a “Halálos fecske” viszonthirdető szerepében Szigeti Dávid, s ettől kezdve 
sziporkázik a helyzetkomikumokban. Meggyőzően alakítja a majdnem szűz agglegény, amúgy könyvelő és adószakértő típusát, 
aki folyton el akar rohanni félelmében. A végén majdnem mindketten elállnak a házassági szándéktól, amikor mentő ötletnek jön 
a próbaszex.  Liselotte fülledt erotikával leveszi lábáról a megszeppent  férfit. Már-már célt ért, ám itt is közbeszól a végzet: a 
szexben gyakorlatlan könyvelő a nagy izgalomtól szívinfarktust kap, ami végez vele. 

A következő jelenetben boldognak látszik Liz, mert egy régi ismerőssel töltött éjszaka után azt reméli, hogy most már 
bizonyosan meggyűrűzik. Ám rövidesen csalódnia kell. Csiszár Gergő hitelesen alakítja a kissé egzaltált, egyéjszakás 
“megtévedt” férfit, aki nem fogadhatja el a boldogságot, amikor a világ tele van mindenféle problémával. Henrik számára nincs 
jövő, hiszen itt a globális felmelegedés, és ilyen világba nem akar gyereket vállalni. Hiába győzködi Liselotte, hogy pedig reggel 
elég globálisan felmelegedtek és van értelme folytatni. Henrik annyira belelovallja magát világfájdalmába, hogy egy váratlan 
mozdulattal előkapja a pisztolyát és főbe lövi magát. Egy igazi tragikomikumnak lehettünk a tanúi, ami végig ott vibrált a 
levegőben. 

Lizelottén már látszanak a kimerülés jelei, bánatában az italhoz nyúl. Már-már mi is kezdtünk elszomorodni, amikor 
megjelenik a vízvezeték-szerelő. A darab szerzője itt még egyszer engedett bennünket felszabadultan nevetni. Ehhez nagyban 
hozzájárult, hogy  Szebényi Balázs igen hatásosan alakította az ügyefogyott, kissé műveletlen, ám jóindulatú és a lelke mélyén 
romantikus “másodfokú” szakit, így elfeledkeztünk Liz lelki gyötrelmeiről. Egy fergeteges vígjátékba csöppenünk a részeg 
Lissel és a kétbalkezes szerelővel. Még akkor is inkább nevettünk, amikor a vízvezeték-szerelőt agyoncsapta az áram. 

Az ötödik jelenetben megváltozik Liz külseje. Sötétbe öltözött, mintha feladta volna a boldogságkeresést. A könyvekhez és a 
versekhez menekül. Így találkozik a költővel. Egy pillanatra még felcsillan a remény a “normális” társas életre, ám hamarosan 
kiderül, hogy a költő az elmegyógyintézetből szökött és valóban beteg. Olyannyira, hogy Liz egyetlen kis elszólásától úgy 
megbántódik, hogy az ablakból mélybe veti magát. Párkányi János valósághűen alakította az emelkedett lelkiség és az 
elmeháborodottság mezsgyéjén táncoló költő alakját. 

Amikor hatodik és egy utolsó, reményvesztett próbálkozásként Liz felcipel a lakására egy hajléktalant, hogy majd az hálából 
a befogadásért gyereket csinál neki, már nincs kedvünk nevetni. Itt érkezik el a darab a csúcspontjához. A dráma kiteljesedik. A 
boldogságkeresés hiábavalósága tárul itt elénk. A nő olyan megalázó helyzetbe hozza magát, amiből már nincs menekvés. Balla 
András - aki a darab rendezője is, és Molnár László betegsége miatt beugrott erre a szerepre - itt valami csodát teremtett. Néma 
játékával térdre kényszerítette Liselottét. A rablás, a gyilkossági kísérlet, majd a halál már csak utójáték. 

Így érkezünk el a hetedik jelenetben a titokzatos idegenhez, akit Párdányi Miklós személyesít meg. Nem más Ő, mint a 
Halál, aki - bár nagyon kedves, együtt érző, azért - mégis csak a Halál. Nem is akármilyen: az öngyilkosokért érkező Halál.  És, 
mintha egy pillanatra a Halál meginogni látszana - ez még egy utolsó mosolyt csal az arcunkra – a megfáradt Liselottét elviszi 
magával. De hova? Talán a fénybe …  

Köszönjük a rendezőnek, színészeknek és a háttérdolgozóknak ezt a fantasztikus élményt!1  
Dr. Mészáros Margit 

                                                            
1 Díszletépítés: If. Ábrahám Tibor, segédrendezői instrukció: Molnár László. Kellék, jelmez, egyéb: Molnár Csilla, Hirsch Ica, 
Pasek Gabi, Dobosné, Jávor Andrea (súgó), Horváth Zoltán (hang és világítás). Konyha: Nagy Alexandra, Naszák Szilvia, 
Troskó László, Bogdán József.  


