
A Kolibri Színház bejáratánál kétfelé sorsolja a véletlen a kettôs:já-
ték nézôit. Van, aki az elôtérben felállított sátorba mehet, van, aki
a nagyteremben követheti az elôadást. A két helyszínen két párhu-
zamos történet fut, amely idônként össze is találkozik.

Az elôtér sátrában egy szedett-vedett ruhába, füles sapkába
bújt srácot (Nizsai Dániel) látunk, aki a mobiltelefonján babrál. Ami-
kor elkezdôdik az elôadás, közvetlenül a nézôknek kezd el róla be-
szélni. „Szívás találni valami helyet, ahol fel tudom tölteni” – mond-
ja. Ezért csak napi fél óra játékot enged meg magának. De az okos-
telefon a mindene: „Ezek a számok kötnek a világhoz. Rokonok, ba-
rátok, az útközben megismert arcok. A buszos kontakt. A nagybá-
tyám német száma, akihez megyek.” Így tudjuk meg, hogy úton
van. Majd az is kiderül, hogy egyedül vándorol, így tényleg nem szá-
míthat másra, csak a telefonjára. Ehhez pedig free wifire lenne szük-
sége, mert pénz már régen nincs a készüléken.

Ezzel a valóságos szituációt felvázoló indítással szemben a szín-
házteremben zajló elôadást álomszerûbb kezdet jellemzi. Szó sze-
rint is, mert itt egy álomból való ébredést látunk. De nem a valóság
elevenedik meg, hanem egy virtuális világ kel életre az ikonjaival,
applikációival, különféle funkcióival. Mindez szellemes mozgásjá-
tékként jelenik meg az elôadásban, amelyet bábszínházi eszközök
egészítenek ki. A lányról (Bartos Ágnes), akit ennek a megelevene-
dô nyüzsgésnek a közepén látunk, azt érzékeljük, hogy valójában
ebben a virtuális térben él. A barátnôivel is így tartja a kapcsolatot:
ébredés után azonnal elkezdôdnek köztük a beszélgetések. 

A barátnôk például arról faggatják Tündét, hogy tudja-e már a
valódi nevét annak az „indiai királyfi”-nak, akivel angolul szokott cse-
telni. Nem is egyszerûen csevelyrôl van szó, hanem a Szauron szeme
nevû virtuális játékról, amelyben az avatárjaik (Arwen14 és Aragorn15)
együtt küzdenek. Ehhez Tünde az egyik internetes ismerôsének se-
gítségét is kéri, mert az egyik szinttel egyszerûen nem tud(nak) meg-
birkózni. Gémer (Bárdi Gergô) mogorva, rejtélyes tanácsokat mond. 

Eközben a külsô térben zajló elôadásban is segítségkérést lá-
tunk. A fiú reálisan induló történetszála ekkor fordul át némi szür-
realitásba. Az úton lévô Hárún ugyanis wifi jelre vadászik. Mert sze-
retne újból találkozni a neten a magyar lánnyal, akivel „egy szerep-
játszós oldalon spanoltak össze”. Ekkor botlik Wifimanbe (Szanit-
ter Dávid), egy különös, hajléktalanszerû figurába, akirôl az a le-

genda járja, hogy a közelében mindig van jel. De kell valamit adnia
cserébe érte a fiúnak: a vacsorára és reggelire félrerakott chipset.

Így már be tudni lépni Hárún a játékoldalra, ahol már Tünde is
fenn van. (Az elôadás játékosságát erôsíti, hogy a fiú kezében a
mobiltelefont egy bûvös kocka helyettesíti, azt tekergeti, amikor a
különféle „varázslatokat” próbálgatja.) Ekkor szó szerint ugyanaz a
jelenet zajlik le az elôadás két terében, csak más-más szereplôkkel.
Hárún Tünde avatárjával, Arwen14-gyel (Császár Réka), egy fehér
ruhás amazonnal találkozik, míg a másik térben Tünde a sötét ru-
hás harcossal, Aragorn15-tel (Fehér Dániel), Hárún avatárjával be-
szélget. Ez a szerepkettôzés is világossá teszi, hogy sem a fiú, sem
a lány nem a másik valóságos lényét érzékeli, hanem azt az – önál-
ló vizuális megjelenítéssel is megerôsített – szerepet, amelyet a
virtuális térben magukra vettek. 
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Ezt a „szerepjátékot” nemcsak a közös küzdelemben, hanem
bizonyos értelemben a beszélgetésekben is alkalmazzák. Például a
fiú sem a valóságról beszél, hanem ennek átszínezett másáról. Azt
meséli, hogy tanulmányi kiránduláson vannak, miközben egyedül
vándorol a világban. De a lényeget még így is el tudja mondani:
most számára igazán csak a lány jelenti az állandóságot: „Minden
este máshol. De te mindig itt vagy. És mindig ugyanúgy moso-
lyogsz rám, ugyanolyan fehér a ruhád, ugyanúgy ragyognak a pixe-
leid…” Sôt még azt is hozzáteszi, hogy szeretne valóságosan is ta-
lálkozni a lánnyal. „Az eléggé nem esélyes” – reagál a másik. Majd
azt is kiböki, hogy írt egy hosszú levelet a fiúnak, azt el kéne majd
olvasnia, ha elküldi. És gyorsan kilép.

Ezután a két térben külön-külön folytatódik a történet. Egy-
részt kiderül, hogy mit titkol a lány a fiú elôl (és valószínûleg mirôl
akar hosszú levelet írni). A virtuális térbôl ugyanis visszalép a való vi-
lágba, ahol az anyjával (Megyes Melinda) és a húgával, Lenkével
(Nyakas Edit) való családi reggelit látjuk. Az eddig színes, mozgal-
mas, játékos világ helyére nyomasztó zaj tódul, amelyen csak nehe-
zen törnek át a szereplôk szavai. Kiderül, hogy a lány valójában si-
ket, és amíg a virtuális térben könnyedén, felszabadultan kommu-
nikál, itt súlyos erôfeszítésébe kerül megértenie másokat, és még
nehezebb megértetnie magát velük. Különösen, hogy az anyja meg
is nehezíti a helyzetét: azt szeretné, hogy ne jeleljenek, hanem pró-
báljon a lány szájról olvasni, mert szerinte így majd könnyebben
boldogul az életben. A különben is veszekedôs reggelizés közben
Lenke csak úgy szórakozásból (nem kis kárörömmel) kifecsegi az
anyjuknak Tünde összes titkát, amit az interneten kifürkészett róla.
Például azt, hogy egy külföldi fiúval szokott csetelni.

Ekkor Tünde döntô elhatározásra jut: kiiktatja Lenkét – legalább
a virtuális világából. Ehhez Hide-man (Ruszina Szabolcs) segítségét
kéri. Ô is a virtuális tér misztikus alakja. Különösségét rokokó öltöze-
te, parókája is jelzi. A virtuális elmúlás démona ô, aki kíméletlenül el-
takarít mindenkit a netrôl, aki útjában áll valakinek. Egy – az elô-

adásban zenés áriává alakított – szerzôdésben köt szövetséget a
lánnyal, amelyben a veszélyekre is figyelmezteti: „Vigyázz, mert
rám lehet ám szokni. De a magányt még én sem tudom eltüntetni.”

A másik történetszálon – az elôadás másik terében – Hárún is
segítséget keres. Egy Kháron (Bárdi Gergô) nevû fickóval üzletel,
hogy átjusson egy folyón. Itt sajátos módon játszik egymásba a vir-
tuális játék és a valóság. A Szauron szemében ugyanaz a feladat,
mint Hárún számára az életben: veszélyeket vállalva át kell jutni a
határokon. Ezért mosódik össze Kháronban is a szerepjáték egyik
felhasználójának, illetve egy embercsempésznek a figurája. Köz-
ben Hárún hosszabban beszél magáról. (Talán ô is egy el nem kül-
dött levelet fogalmaz.) Mesél arról, hogyan kelt útra, hogy jutott el
Athénig, ahonnan hajón próbált továbbutazni, aztán hogy Olasz-
országból miképp fordították vissza, majd amikor minden hiába-
valónak bizonyult, végül hogyan vágott neki a hosszú szárazföldi
útnak: Macedónia, Szerbia…

Ekkor ismét összeér a két történet, és a két színházi térben
párhuzamosan zajló virtuális szerepjátékban azt látjuk, hogy Tün-
de és Hárún, pontosabban az avatárjaik együtt próbálnak átjutni
egy magasabb szintre, de nem képesek áttörni egy láthatatlan fa-
lat. A feladat megoldhatatlannak látszik, újból és újból ugyanan-
nak a gátnak ütköznek. Folyamatos erôfeszítéseik nyomán szinte
teljesen „lenullázódik az energiaszintjük”. De lehet, hogy épp erre
van szükség: így válnak láthatatlanná, és – mint virtuális halottak –
érdektelenné lesznek Szauron számára. 

A következô jelenetben az, amit a játékban láttunk, valóságos
veszélyként idézôdik fel, mert a Határôr (Mészáros Tamás) arról
beszél, hogy a fiút úgy szedték ki az áradó határfolyóból, amibe
majdnem belefulladt. Aztán azzal is megfenyegeti Hárúnt, hogy ha
kiderül róla, hogy tényleg kiskorú, aki kísérô nélkül van úton, akkor
kényszerlakhelyre szállítják. Ekkor Wifiman lép közbe, aki mint egy
különös társ, azóta is Hárúnnal van. Úgy kezd beszélni a fiúról,
mint egy mesehôsrôl: „Fölkerekedett hát szegény vándorlegény,
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jól feltarisznyázott, és már negyedik éve járja a világot, de a félel-
met sehol sem találta” – mondja. „Pedig a félelem fûszere nélkül
fabatkát sem ér az egész, jól mondom, tekintetes kabinetfônök
úr?” – kérdezi a Határôrtôl. És ezzel valójában az ô fejébe bûvöli át
a félelmet. Ez jelent szabadulást számukra. „Ez már a szabad világ
– mondja Wifiman a fiúnak. – Áthoztalak.”

A másik történetszálon – a színházteremben zajló elôadá-
son – viszont épp ellenkezô irányba fordulnak a dolgok: összeku-
szálódnak, zavarossá lesznek. Az egyik barátnô, Mesi (Alexics Ri-
ta) segítséget kér a lányoktól, hogy mit tegyen, mert a fiú, akivel
az interneten barátkozott össze, találkozni akar vele. Kiderül,
hogy Mesi sem mondta meg a fiúnak, hogy ô is siket. Rebi (Nya-
kas Edit) azt tanácsolja, hogy ne is mondja meg, de ne is talál-
kozzon vele, ha nem akar kínos perceket, amiben csak ô válhat
nevetségessé. És egyébként sincs semmi értelme hallókkal ran-
dizni. Tünde viszont úgy véli, hogy ha Mesi és a fiú között ko-
moly a dolog, akkor ezt nem ronthatja el az ôszinteség. Rebi
megerôsítést kap ehhez Tündétôl azzal is, hogy ô is megírta Ara-
gornnak az igazságot. 

Azt viszont elhallgatja, hogy nem volt bátorsága elküldeni a le-
velet. A másik történetszálon, a kinti helyszínen vicces jelenetet lá-
tunk arról, hogy Hárún az elkallódott (valójában el sem küldött) le-
vél felkutatására a Kuka (Nyakas Edit), a Szörcs (Megyes Melinda) és
a Spamszûrô (Alexics Rita) segítségét kéri. Majd a másik történet-
szálon az is kiderül, hogy Mesinek nem jött be az ôszinteség, mert a
barátja azonnal törölte, amikor megtudott róla mindent. Azt írta,
hogy „nem akar fogyatékosokkal kavarni”. Ekkor vallja be Tünde,
hogy ô sem küldte el a levelet. Mesi erre rettentô dühös lesz. Azzal
vádolja Tündét, hogy rajta akarta kipróbálni, szabad-e ôszintének
lenni. A felkavarodó indulatok végeredményeként Tünde Hide-man
segítségét kéri, hogy tüntesse el a barátnôit is.

Így építi Tünde maga köré a magány falát. Ez a valóságos hely-
zetének is mintegy a metaforájává válik. Hisz a következô közös je-
lenetben Hárúnnak (illetve az avatárjának) egy masszív fal mögül
kellene kiszabadítania a lányt. És miközben a virtuális térben egyre
közelebb kerülnek egymáshoz, a fiú bevallja, hogy ki is ô valójában.
Hogy szó sem volt osztálykirándulásról, és egy ideje már nem is jár
iskolába. „A városban, ahol éltem, háború van, és el kellett jön-
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nünk” – mondja. „A szüleim elôre küldtek a nagybátyámhoz, aki
Németországban él.” De azt is mondja, hogy most itt van a lány kö-
zelében, és tényleg szeretne vele találkozni. Tünde megijed ettôl.
„Mindenki így reagál. Félnek tôlünk” – mondja a fiú. „Én nem tôled
félek” – válaszolja a lány, és megpróbál gyorsan kilépni, eltûnni.

De ekkor már nem menekülhet. Hárún áttöri a virtuális valóság
falait, és – az eddig az ô történetét a sátorban figyelô nézôkkel
együtt – átlép a lány valóságos világába. Ekkor egyesül a két nézôtér
és a két történet. És ekkor történik meg a két világ valóságos szem-
besülése is. Hárún csak fokozatosan érti meg, hogy Tünde miért
nem szólal meg. A lány a telefonjához fordul segítségért. Így ismét
az avatárjaik közvetítésével értenek szót egymással. A lány védeke-
zésképp támad. Számon kéri a fiún az ôszintétlenségét, és azzal vá-
dolja, hogy ki akarja ôt használni. A fiú nem akar belebonyolódni ab-
ba a meddô vitába, hogy ki hazudott kinek. Inkább azt mondja: „A
neten azért más voltál.” „Ja, persze! Arwen nyilván nem ennyire fo-
gyatékos” – reagál a lány. „Inkább nem ilyen hülye” – válaszolja a fiú. 

De nem ennél a tisztázhatatlan helyzetnél fejezôdik be a törté-
net. Néhány nappal, héttel késôbb Hárún és Tünde ismét beszél-
getni kezdenek egymással a neten. Mind a ketten úton vannak, a
fiú valóságosan is, Németországba, a lány inkább csak lelkileg. Azt
érezni, hogy van esély köztük arra, hogy megbocsássák egymás-
nak azt, amilyenek valójában. Pontosabban azt, hogy milyenek va-
lójában, azt már régóta tudják egymásról. Most csak újból meg
kellene látni ezt azokon a szerepeken, szituációkon keresztül is,
amibe a sorsuk kényszerítette ôket. Hogy amilyennek látszódnak,
az ne takarja el azt, ami a belsô valóságuk. 

Tasnádi István és Jeli Viktória ikerdarabjának legnagyobb eré-
nye az, hogy egyszerû történeteket nagyon sokértelmûen mesél-
nek el. Eközben nemcsak a téma önkéntelenül kínálkozó publicisz-
tikai élét kerülik ki, hanem mindenféle közhelyes megközelítés kí-
sértését is. Ezt leginkább a játékossággal érik el, ami az emberi
összetevôket is plasztikusabbá teszi. A két darab ebben határozot-
tan különbözô eszközöket használ. Ez az eltérô történetbôl, témá-
ból is adódik. A Tasnádi István által írt vándortörténet szerencsé-
sen mossa össze a valóság és a képzelet határait, így a menekült-
történet is folyton egy mese dimenzióit ölti magára – és ez egylé-
nyegûnek tûnik a lánnyal közösen játszott kalandjátékkal. Ez a tör-
ténetszál, miközben egyre inkább érzékelhetô a helyzet bezárulá-
sa, a mesében megôrzött korlátlan emberi lehetôségek felé nyit. 

Jeli Viktória története épp ellenkezô irányú. Itt eleinte az egy-
hangú, jellegtelen, eseménytelen hétköznapok színezôdnek át moz-
galmas, sokszínû játékká, majd különös, egyedi kalandokká. Tünde
visszazárja magát abba a magányba, amelybôl a virtuális világ kötet-
lensége jelentette számára a szabadulás esélyét. Így végül két magá-
nyos ember közös kalandja lesz a szerepjáték. És a darab végére oda
jutunk, hogy Hárún és Tünde csak egymás számára jelenthetik a sza-
badulást. De talán minden igaz emberi kapcsolatnak ez a lényege. 

Vidovszky György rendezése – miközben nagyon gazdag esz-
közöket használ – egyáltalán nem vész bele az elôadás teremtette
sokszínûségbe. Legfôbb szándéka ugyanis az, hogy pontosan ve-

zesse a történetet, irányítsa a figyelmet, azaz még egy kiskamasz
se vesszen bele ezekbe a többszörösen egymásba nyíló világokba.
A sokféle eszköz ebben is segítséget jelent. Egyrészt a vizuális jel-
zések, zenei effektusok teljesen egyértelmûvé teszik, hogy mikor
épp hol járunk. Ugyanakkor a vetítések valóban képesek megte-
remteni a virtuális tér illúzióját. Máskor meg arra szolgálnak, hogy
elemeljék a valóságtól a reális szinten játszódó jeleneteket is. Ez is
fontos törekvése a rendezésnek. Nem akarja megmondani a kama-
szoknak, hogy mi az igaz. Ezért még a valóság szintjét is mesesze-
rûen vagy éppen játékosan elrajzoltan jeleníti meg, például a jel-
mezek vagy eszközök segítségével.

A Kolibri elôadásának nagy erénye az írói stílust, a rendezôi
szándékot pontosan értô nagyszerû színészcsapat, amely a közön-
ség számára is képes azt az érzetet megadni, hogy valójában
együtt játszanak velük. Így a játék könnyedségét, természetessé-
gét kell elsôsorban színészi erényként említeni, s nem a figurate-
remtés mélységét (bármiféle ilyen szándék elnehezítené az elô-
adást). Vannak szereplôk, akik állandó figurákat játszanak (Nizsai
Dániel, Bartos Ágnes, Császár Réka, Fehér Dániel, Szanitter Dávid,
Ruszina Szaobolcs). Ôk ugyanúgy emlékezetesek maradnak, mint
azok, akik sok-sok szerepben bukkannak fel (Bárdi Gergô, Megyes
Melinda, Mészáros Tamás, Alexics Rita, Nyakas Edit). 

Fontos témáról született értékes darab, jelentôs elôadás a
Kolibri Színházban.
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