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bestseller-sikert aratott vele. Hősét, a ne-
mes ifjút, a csata előtti éjszakán - élete 
utolsó éjszakáján - egy fiatal grófnő be-
avatja a szerelembe, és Rilke Kristóf egy 
mámoros pillanatra átéli az élet teljessé-
gét.

A Budavári Zeneszalonban felhang-
zó drámai művet Petra-Szabó Gizella 

fordításában hallgathatta a közönség. 
Szilasi Alex zongorakíséretével, Várady 
Mária mély átéléssel mutatta be Rilke 
vers-operáját, amely méltó zárása volt az 
MTA Zenetudományi Intézetében meg-
rendezett hangverseny-sorozatnak. R.A.

(Megjelent: Várnegyed XXI. évfolyam 
13. szám. 2016. augusztus 12.)

Isten ujja... Ami mindannyiunkat meg-
érint, olykor áldást oszt - igazából nem is 
értjük miért. És büntet, összetör, elemészt 
- s ezt persze még kevésbé tudjuk feldol-
gozni...

Lényegében erről szól Lara De Maré 
Égben maradt repülő című darabja, és ta-
lán még inkább erről mesél a Szurdi Mik-
lós által színpadra állított előadás, ami re-
mélhetőleg a teátrumi kor legvégső hatá-
ráig látható lesz majd a Turay Ida Szín-
házban.

Edith Piafnak, minden franciák legcso-
dálatosabb csúnya „kis szürke verebének” 
két esztendőt adott a Megváltó, addig tar-
totta homlokán meleg, óvó tenyerét.

Eddig tartott a szívbemarkolóan gyö-
nyörű szerelme Marni Cerdannal, a „ma-
rokkói bombázóval”, a korszak egyik leg-
nagyobb bokszolójával, a háromgyerekes 
családapával. Marcel eljut a csúcsra, vi-
lágbajnok lesz, majd egy buta sérülés mi-
att elveszíti címét. A balsorsú meccsről 
hajóval jönne haza, de Edith - az ezerszer 
meggyötört, kihasznált, világsztárként is a 

  

sors utolsó szalmaszálaiba kapaszkodó tö-
rékeny kicsi nő - ragaszkodik hozzá, hogy 
siessen, rohanjon hozzá a boldogság, re-
pülővel... És Marcel gépe 1949. október 
27-én lezuhan az Azori-szigetek felett. 
Piaf még néhány esztendőt él, több bal-
eset éri, végül gyönyörű-fájdalmas, mor-
fiummal enyhített álmok között száll föl 
az örökkön égben maradó repülőre...

Ennyi a történet, ennyi a valóság, bár-
ki utánanézhet a wikipédián. Ami e fölött 
van, az a művészet, az a Turay előadása...

Meglehetősen ismert színházi közhely, 
hogy néhány mellékszereplő, karaktersze-
rep akár el is döntheti egy előadás sorsát. 
Ebben az esetben nehéz ezt a tézist igazol-
ni. Nincsenek is igazából ilyenek. A két fő-
szereplőn kívül minden játszó két-három-
négy szerepet alakít, személyük áthatja 
az egész produkciót. Az ilyen megoldás 
gyakran vezet öncélú tohubavohuhoz, a 
néző tudatos és/vagy tehetségtelen össze-
zavarásához. Ám Szurdi ebben az esetben 
olyan, akár a jó teniszező, amikor ráadá-
sul még szerencsés napja is van: a hálóról 

Galsai Dániel
Lara De Mare: Égben maradt repülő

Turay Ida Színház előadása – Ildikó Piaf, Keresztes Edith
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minden labda az ellenfél térfelére pattan, 
minden kockázatos megoldás sikerül.

Hűvösvölgyi Ildikó általában decens, 
úri- asszonyos személyisége most éppúgy 
csillog a bohókás, dekoncentrált zene-
szerző, Monno szerepében, mint Piaf zül-
lött, utcasarki, végül a Szajna parton he-
roinban fetrengő édesanyjáéban. Xantus 
Barbara kisebbfajta színpadi bravúr-
ként az első felvonásban tökéletes arcké-
pet fest Edith barátnőjéről, az okos, hideg, 
néha intrikus bálványról Marlene 
Dietrichről, hogy azután a máso-
dikban olyan lágyan, olyan embe-
rien játssza el Simone-t, a haldok-
ló Piaf ápolónőjét, hogy a néző 
szinte késztetést érez, hogy kérjen 
tőle egy Aspirint, és hogy ő simo-
gassa meg, ha lázas, a homlokát. 
Topolcsányi Laura bájosan, élet-
szagúan alakítja Edith nagyhan-
gú, zavaros testvérét, Momone-t, 
színes karaktere sokat hozzá-
tesz a háború utáni párizsi bo-
hém művészvircsaft tablójához. 
Pásztor Máté helyes mint a fia-
tal, Edith famulusaként és támo-
gatottjaként megjelenő Charles 
Aznavour - ki gondolná, hogy a 
későbbi világhírű szívtipró ilyen odaadó-
an tudott rajongani a törékeny csodáért?

Győri Péterre egyenesen négy szerep is 
rátalált, ami már azért talán kissé túlzás. 
Mégis elképesztő profizmussal oldja meg 
ezt a szinte páratlan metamorfózis-mutat-
ványt, noha Marcel Cerdan boksztréneré-
hez és Edith immorális, lecsúszott, egy-
kori artista apjához talán nem jól passzol 
lágy alapkaraktere, aszkétikus alkata.

Kurkó J. Kristófról még az internet 
mindent tudó világában is alig lehet ér-
demleges információhoz jutni. A jóképű, 
jó svádájú ifjú színészt eleddig elkerülték 

a lealacsonyí tó bulvársztorik és az elekt-
ronikus médiacirkuszok. Nem kell nagy 
jóstehetség ahhoz, hogy megtippeljük, 
Marcel Cerdan szerepe lehet számára a 
nagy kiugrás. Megejtő empátiával ala-
kítja a bumfordi, egyszerű, de áttetsző-
én tiszta és romantikus ökölvívót, kavar-
gó életében és - immáron emlékképként 
- megnemesült halálában is. Szurdi nem 
enged a kísértésnek, nem aktualizál, nem 
idegenít el senkit senkitől, hagyja, hogy - 

Darvasi Ilona remek, autentikus díszletei 
és jelmezei segítségével - egyszerre érez-
zük át a 40-es évek Párizsának álom-őrző 
levegőjét és Edith Piaf mindenkinek szó-
ló tragikus életmeséjét.

És végül - nagyon-nagyon nem végül! 
- Keresztes Ildikó. Páger Antal mondta 
Kosztolányi Pacsirta című remekművé-
nek filmváltozatában, utánozhatatlanul: 
„Befelé kunkorodik a lelkünk!” Nos, 
Keresztes Ildikónak itt „kifelé kunkoro-
dik a lelke”. Hiteles, amikor szabad szá-
jú, amikor süt belőle az erotika a színpa-
don, amikor mint egy kiscica összebújik 

Jelenet a darabból
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az álombéli Marcellel, amikor kezét 
nyújtja az elmúlásnak. Minden dala, 
minden neurózisa, minden önpusztítása 
igaz. Igaz zabolázhatatlan sztárnak, sze-
relmes nőnek, a hiábavaló küzdelembe 
belefáradónak. Ezentúl, ha a darab néző-
je Edith Piaf dalait hallja, Keresztes Il-
dikó arca jelenik majd meg előtte. Egy 
színésznő ennél többet aligha érhet el. 
És lesz, aki a darab végére egy kicsit, 

halálosan beleszeret. Az előadásba pedig 
egy kicsit belehal.

Áll Edith-Ildikó a színpadon, a végén, 
egyedül, a függöny előtt, a rivalda fé-
nyében, és szól a dal: „Nem bánok sem-
mit sem.” A néző szinte várja, hogy le-
száll egy nagy madár, felkapja a törékeny 
női testet, és viszi föl az ő Marceljéhez, az 
örökkön égben maradt repülőre... 

Megjelent Magyar Krónika / 2016/6

  

Négy mérkőzésen hét gólt lőttek és egyet 
sem kaptak, három győzelemmel és egy 
döntetlennel végeztek az első helyen.

Eredmények: Jövő FC–REAC SISE A 
2–0, Jövő FC–BVSC 4–0, Jövő FC–Grund 
FC 0–0, Jövő FC REAC SISE B 1–0.

A gyergyói csapat részvétele Budapest 
XV. ker. Önkormányzat, Budapest XV. 

Kupagyőztes focispalánták

A csapat gólt sem 
kapva lett kupa-
győztes. 
(Fotó: Jövő FC)

Budapesten vendégszerepelt a Jövő FC 2003-as korosztályú labdarúgócsapata. A 
gyergyószentmiklósi kisfocisok Rokaly Attila és Berecz Norbert edzők vezetésével 
léptek pályára a REAC Sportiskola SE által szervezett kupán, és nem mindennapi 
eredményt értek el.

ker. Örmény Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Gyergyószentmiklósi Örmény Kato-
likus Egyesület együttműködési megálla-
podása alapján valósulhatott meg. A csa-
pat első helyezése mellett egy különdíj is 
a gyergyóiakhoz került, a torna legjobb já-
tékosa címet Jánosi Tamás érdemelte ki.

Gergely Imre – 2016. 06. 14.


