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Első alkalommal hozott létre 
közös produkciót a három Har-
gita megyei, önkormányzati 
fenntartású színház, annak az 
együttműködésnek részeként, 
amely keretében tapasztalato-
kat, előadásokat cserélnek, il-
letve közösen is hoznak létre. 
A gyergyószentmiklósi Figura 
Stúdió Színház, a székelyudvar-
helyi Tomcsa Sándor Színház és 
a csíkszeredai Csíki Játékszín 
koprodukciójában mutatták be 
január 11-én Mike Leigh brit 
szerző, fi lmrendező Abigail buli-
ja című darabját Barabás Árpád 
rendezésében. A tervek szerint 
mindhárom városban műsorára 
tűzi az adott színház a produk-
ciót, mi a január 19-ei előadást 
tekintettük meg a Figura stúdió-
termében.

Önmagukat becsapó
házaspárok

Két házaspár és egy egyedülálló 
édesanya, akik ugyanabban az 
utcában laknak, összegyűlnek 
egy este az egyikük lakásán, 
hogy jobban megismerkedje-
nek egymással, és hogy kicsit 
szórakozzanak. Beverly és férje, 
Laurence, Angie és férje, Tony, 

valamint Suzy, az elvált nő né-
hány órás együttlétét mutatja be 
a darab, fejti fel a viszonyok mé-
lyebb rétegeit. A címben szereplő 
Abigailt nem látjuk az előadás 
során, ő Suzy kamasz lánya, aki 
házibulit tart otthon. Ez adja az 
apropót a felnőttek összejövete-
lére, amelyen igyekeznek ugyan, 
de senkinek sem sikerül felhőtle-
nül szórakoznia. Ez egy ilyen est, 
mondhatnánk, elkönyvelhet-
nénk a félresikerült alkalmak, 
estek sorába, mert látszólag nem 
történik semmi. 

Az önmagukat nem találó, ön-
magukat is folyton becsapó em-
berek felszínes csevegései során 
rájövünk, hogy szomorú, ma-
gányos társaság verbuválódott 
össze. Hiába a máz, az erőltetett 
kacagás, az egyre több alkohol 
fogyasztása, a tánc, a görcsös 
szórakozni vágyás, érződik, hogy 
óriási szakadék tátong itt a kap-
csolatokon belül. Reménytelen 
emberi viszonyok, üres életek, 
egymás mellett és nem egy-
mással élő házastársak ülnek a 
bőrkanapén. A semmitmondó 
társalgás közepette hömpölyög 
lassan a történet, az idő múlásá-
val és az italok fogyásával egyre 
inkább felszínre kerülnek a már 

kezdetben is sejtetett családi 
problémák. De még mindig nem 
történik semmi különös, Suzy el-
vonul a mosdóba hányni, a férfi -
ak átmennek Abigail bulijába, 
hogy megnézzék, minden rend-
ben van-e, de aztán ugyanúgy 
folytatódik a szobában az este.

Flörtök egymás előtt

Beverly (Bartha Boróka) a ház 
asszonyaként lubickol a vendég-
látói és a nagyasszonyi szerep-
ben. Vendégei nem mernek el-
lentmondani neki – itatja is őket 
rendesen –, és még azt is megen-
gedi magának, hogy fl örtöljön a 
vendégházaspár férfi  tagjával. 
Jó anyagi körülmények között 
él, büszkén mutatja vendégeinek 
a nappali bútordarabjait, valami 
mégis hiányzik neki. Valami iz-
galom, buli, egy új románc. Fér-
jével való konfl iktusa előbb csak 
apró dolgokban jelentkezik – ki 
az, aki utálja, és ki az, aki sze-
reti az olajbogyót –, majd egyre 
markánsabban érződik. Lauren-
ce (Kozma Attila), a házigazda 
jön-megy, intézkedik, az a típus, 
akinek nem számít, hogy hétvé-
ge, este, vagy kora reggel van, fő, 
hogy elégedett legyen a kliens. 
Mint ingatlanügynök, sikeres 
is, nem tűnik lestrapáltnak, lát-
hatóan nem a munka, felesége 
beszólásai fárasztják. Ő inkább 
hajlana a szépség, a művészetek 
felé, a nappali falát Van Gogh 

festményei díszítik – szemben 
a falon például Van Gogh há-
rom változatban is elkészített 
Hálószoba (Bedroom in Arles)
című képe látható – , a díszpár-
nára is Van Gogh Önarcképe 
van nyomtatva, és – feleségével 
ellentétben – inkább klasszi-
kus zenét hallgat(na). Laurence 
mintha Suzyban találná meg a 
lelki társát, vagy legalábbis azt a 
személyt, aki végre meghallgatja 
őt, akinek elmondhatná vágyait. 

Angie (Szilágyi Míra) és Tony 
(Vass Csaba) friss házasok, úgy 
tűnik, vannak közös céljaik, 
amelyek, mint fokozatosan ki-
derül, leginkább Angie álmai. 
Amennyire harsány Angie, any-
nyira csendes a férje, jól kiegé-
szítik egymást – vélhetnénk. Ám 
a látszólagos idill mögül kivillan: 
Tony az, aki itt diktál, felesége 
mindenben szeretne megfelelni 
neki, és a tökéletes házasság lát-
szatát fenntartani. Tony felesége 
szeme láttára fl örtöl a háziasz-
szonnyal, és az, hogy Abigail bu-
lijából visszatérve a nadrágszíját 
igazgatja, valószínűsíti, hogy al-
kalomadtán nem áll meg egy ár-
tatlan fl örtnél. Az Angiet alakító 
Szilágyi Míra fecsegése, naivsá-
ga, egész jelensége – az amúgy is 
magas alkatú színésznő a vastag-
talpú, sárga magassarkúban, le-
begő szárú nadrágban esetlenül 
csetlik-botlik – többször is meg-
nevettet, de az időnként eltúlzott 
fi gura ki-kilóg a közös játékból. 

Suzy (Máthé Annamária), fo-
lyamatosan feszeng, kis retikül-
jét végig az ölében szorongatja. 
Mindenkinek helyesel – főleg a 
háziasszonynak –, nem mer ne-
met mondani, ha van is valami-
ről véleménye, azt itt nem mond-
ja ki. Noha csillogó harisnya és 
nagy fekete pöttyös piros ruha 
van rajta, magatartásával kis 
szürke egérnek látszik.

Az élet, ez a nagy buli

A házigazda házaspár között 
gyűlő feszültség aztán egyszer 
csak kirobban. Veszekednek, 
kiabálnak, végre kimondják egy-
másról, amit addig csak gon-
doltak. Majd Laurence visszatér 
a lemezjátszójához, Beverly a 
hálószobájukba rohan a v i-
tát kirobbantó festményért. A 
zene hallgatása közben Lau-
rence összeesik. Sajnos, a tra-
gédia irányába mutató történés 
ezúttal nem hatott váratlan 
fordulatként – mint ahogy azt 
feltételezhetően az alkotók 
szerették volna –, talán, mert 
a közös színészi játék felépítése 
még nem pontos. A darabban 
mindenki főszereplő, remek 
alakításokat látunk, némi hiá-
nyérzetünk az összehangolás-
ban támadt. De bizonyára ez is 
meglesz, legalábbis a lehetőség 
megvan benne. 

Beverly az első döbbenet után 
rögtön felveszi a következő sze-
repet: a férjét épp elvesztő, szen-
vedő özvegyét. Az élet, ez a nagy 
buli folytatódik, csak közben 
egy ember meghalt. Igazából 
nem történt semmi. Épp csak a 
falon levő Van Gogh Hálószo-
bája folyik le a képernyőn. Mert 
ebben a világban semmi nem az, 
aminek látszik.

Mike Leigh: Abigail bulija. Sze-
reposztás: Beverly: Bartha Bo-
róka, Laurence: Kozma Attila, 
Angie: Szilágyi Míra, Tony: Vass 
Csaba, Suzy: Máthé Annamária. 
Fordította: Hamvai Kornél, dra-
maturg: Deák Katalin, díszlet-
tervező: Szűcs-Olcsváry Gellért, 
jelmeztervező: Török Réka. Ren-
dező: Barabás Árpád.

– Abigail bulija három színház koprodukciójaként –

befordul az ima az ajtón. takarót húz magára. 
csengő is van rajta és díszek. 
elfáradt az ünnepi hajcihőben. nem fért oda 
a terített asztalhoz. se a karácsonyfa alá. 
hullt ma délután a hó. most mínusz 20 van.
és csillagos az ég. a székely telek kerülik az érzelgősséget.
tesznek a csillagokra és a nagy, kövér holdra is magasról. 
alszik a táj. vele horkol az idill és a jégvirágmintás ablak. 
petróleumlámpák ömlenek a padlóra. 
hosszú, vörös lánggal ég a kékülő lábú hallgatás.
fehér és hatalmas gyémántdarabok hullanak alá az égből.

Hosszútestű fényhalak az égen, 

az óceánok üvegszeme kék,

bordáinkból lombokat virágzik,

ablakon a nap balettje kél.  

Valahol most évszaktalan minden,

rövidülnek már a nappalok, 

hét után oson az utcákon, 

akár egy tolvaj a hirtelensötét, 

Hold süt, virágingem kibontom.

Virágingem kibontom Neked

Beverly, Suzy és Angie az élet nagy dolgairól

Dráma

Megvan-e mindenünk, ha már minden vágyott anyagi ja-
vat megszereztünk? Tökéletesebb-e a házasságunk máso-
kénál? Meddig tudjuk fenntartani a tökéletesség látsza-
tát? És egyáltalán: me rünk-e önmagunk lenni? Abigail 
buliján „jártunk”.
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