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Turbuly Lilla

Angyalszerelem
A Budapest fölött az ég című előadásról

Az RS9 Színház pincemélyi söntéspultja mögött fiatal nő tesz-vesz, mosogat. Működik a 
büfé. Vagy mégsem? A sorba rakott székeket és a színes ruhákba öltözött, fényképezőgépével 
csattogtató Kassai Lászlót látva azonban nyilvánvaló, hogy az utcáról máris az előadásba 
csöppenünk. Ez jó ómen, hiszen legutóbb Csehov Cseresnyéskertjének igen jól sikerült adaptáci-
ója, a CsRSnyés kezdődött itt.  És nem ez az egyetlen hasonlóság a két előadás között. Mindkettő 
egy klasszikus műből kiindulva beszél a mai Magyarországról, és mindkettő bejárja az RS9 
Színház termeit-tereit.

A Budapest fölött az ég Wim Wenders kultikussá vált, 1987-es filmjén (Berlin felett az ég) 
alapul. Míg abban a 80-as évek Berlinjét szemléli a két angyal, Cassiel és Damien, itt a 2010-es 
évek jellegzetes budapesti helyszínei között vándorolunk. Szó szerint, hiszen az angyalok a büfé 
után a színház három terme (a Vallai kert, a Fehér terem és a jelző nélküli színházterem) között 
kalauzolják a nézőket. Így jutunk el a bulinegyed kocsmája után egy buszmegállóba, kórházba, 
vagy éppen egy születésnapi házibuliba. Ez a vándorlás amellett, hogy jótékonyan tagolja a 
három és félórás előadást, megkönnyíti a néző bevonódását, teremt valami, erre az estére szóló 
közösséget a játszók és a közönség között.

Csikós Attila és Menszátor Héresz Attila a film karaktereit átírták, a hazai közeghez igazították, 
miközben utalnak az eredetire is. Jó példa erre a női főszereplő, Marion, aki Wendersnél artista, 
itt azonban (szülői nyomásra) sebészorvos lesz belőle, hogy aztán visszatérjen énekesnői álmai-

hoz. Az előadás egyik jelenete azonban megidézi az 
artistaságot: a terembe belépve mintha egy kötél-
táncos produkcióhoz készülődve látnánk Mariont, 
aztán kiderül, hogy szexuális szerepjátékról van 
szó.  Történelemtanárból lett hajléktalan, kallódó, 
agresszióba menekülő tinédzserek, és egy egészen 
sajátos magyar „találmány”: a jobb- és balolda-
li meggyőződésű, egymást folyamatosan gyilkoló 
sziámi ikrek – csak néhány példa ebből a sajátos 
magyar panoptikumból. Fontos változtatás az is, 
hogy itt nem két férfi, hanem egy férfi és egy nő 
angyal szemléli a város és lakói életét.

Menszátor Héresz Attila rendezése egyensúly-
ban tartja a magán- és a közéleti szálat. A Budapest 
fölött az ég legalább annyira egy erjedő-merülő, 
értékvesztett város és ország látképe, mint ameny-
nyire szerelmi történet és emberi léttörténet. 

A buszmegállóban összegyűlő emberek kis tár-
sadalmi keresztmetszetet adnak, természetesen 
csak a középosztály tömegközlekedő alsó részétől 
lefelé. A legkiszolgáltatottabbak elleni agressziót 
egy labdát a fémpalánknak és a tövében fekvő 
hajléktalannak rugdosó, gyomorszorító jelenettel 
mutatják meg. Direktebb módon szól hozzá a honi 
megosztottsághoz a már említett jobbos-balos szi-
ámi ikerpár (Maday Gábor és Gerner Csaba) szere-
peltetése. Marakodásuk egy, a nemzeti ünnephez 

való viszonyunkat körbejáró jelenetben egyszerre 
mulatságos és keserű paródiába csap át. Van itt 
Széchenyi és Kossuth, Petőfi és Ady, nemzeti zász-
lóval letakart baloldal és Szendrey Juliska mint ren-
dezvényszervező.Ez a karikatúraszerűen elrajzolt 
jelenet kissé kiüt a többi közül, de a humor nem 
csak itt, az előadás több más pontján is megjelenik. 

A magánéleti szálon Mariont, a sebész doktornőt 
követhetjük egy sikerületlen műtét utáni szakmai 
meghasonlásától Damiennel való találkozásáig. 
Kálóczi Orsolya tartást és törékenységet egyaránt 
megmutat Marionból, meg valami kétségbeesett, 
belső hiányérzetet, miközben az énekes betéteket 
is szépen oldja meg. 

A két angyal a filmből ismerős fekete kabátokban 
van jelen, figyel, majd a jóindulatú, semleges szem-
lélő nézőpontjától távolodva egyre inkább bevonó-
dik a halandók életébe. És nem csak Damien. Az 
előadás lényeges újítása, hogy a Damien – Marion 
történet mellé odateszi Damien és Cassiel kap-
csolatát is, behozva ezzel még egy szerelmi szálat. 
Csáki Rita pillantásokból, gesztusokból nagyon 
finoman rajzolja meg Cassiel reménytelen sze-
relmét, miközben Damien csak Marionra figyel. 
Menszátor Héresz Attila is tekintetből, mimiká-
ból építkezik. Mindketten a jelenlétük súlyával, a 
figyelem erejével dolgoznak, amibe azért belefér 
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néhány feloldó poén is (például amikor már 
hatodszor költözünk másik terembe, Csáki 
Rita komoly arccal küldene bennünket a Deák 
téri templomhoz.)  

A teremváltásokkal és rendezői ötletekkel 
sikerül elérni, hogy a szűkös hely és technika 
ellenére az előadás látványvilága is megkapó. A 
téglafalon lecsúsztatott cipők fájdalmas érzék-
letességgel idézik meg a második világháborús 
Duna - partot. Budapest felhős kék ege is 
odavetül a falra, máskor egy lepusztult kórház 
vagy egy cirkusz és egy képzeletbeli budoár 
keveréke fogad bennünket. Látványos Damien 
angyallétből való kivetkőzésének jelenete is.

A fő történetszálon kívül számos kisebb, 
ám korántsem jelentéktelen történetet 
ismerhetünk meg, vagy legalábbis 
bepillanthatunk ezekbe az életutakba: az 
öngyilkos zeneszerzőébe, a kisgyermekes 
anyáéba, a Benetton vagy inkább papagáj szí-
nekben pompázó fotóséba. A szűk közön-
séggel majdnem azonos létszámú társulat 
fegyelmezetten, egymásra figyelve játszik. A 
már említett főszereplőkön kívül Buda Géza 
hajléktalan figuráját külön is meg kell emlí-
teni. Kicsit olyan, mint a CsRSnyésben Firsz, 
aki nem megy sehová szeretett színházából: az 
otthontalan tanár a kiürült kórházban marad. 

Közel fél év szünet után, ezzel az előadással 

nyitott újra az RS9. Ha a néző rászánja az 
idejét és a figyelmét, és végigmegy a színé-
szekkel ezen a budapesti vándorúton, nem 
fogja megbánni. Biztos, hogy mindenki mást 
visz magával, a történetfolyam más-más része 
sodorja el. És azt is eldöntheti magában, hogy 
vajon Cassiel is odahagyja-e az angyallétet a 
reménytelen szerelemért – mert ezt a kérdést 
az előadás nyitva hagyja.

Csikós Attila – Menszátor Héresz Attila: 
Budapest fölött az ég
Az RS9 Színház és az Anyaszínház közös előa-
dása

Játsszák: Kálóczi Orsolya, Csáki Rita, 
Menszátor Héresz Attila, Kassai László, 
Maday Gábor, Gerner Csaba, Miklós Marcell, 
Kókai János, Benkő Bence, Farkas Dani, 
Kadlót Zsófi, Iszak Dorottya, Buda Géza
Dramaturg: Sediánszky Nóra
Mozgás: Kántor Kata
Jelmez: Réz Ági
Díszlet: Vadász István
Rendezőasszisztens – Hang: Csapó Márta 
Borbála
Fény: Nagy Ferenc
Rendező: MenszátorHéresz Attila
RS9 Színház, 2020. szeptember 8. 

Csekő Tibor

A valóság és a képzelet 
határai
Amikor az ember eldönti, hogy megnéz egy filmet, sok egyéb dolog 
mellett (ki a rendező, kik a színészek, mennyi a játékidő stb.) a cím 
az, ami felket(het)i az érdeklődést az adott mű iránt. A cím, amellett, 
hogy nevesíti a filmet, (könyvet, albumot) egyfajta műfaji besorolást, 
illetve adott esetben a cselekményre utaló részt is tartalmazhat. Ez 
a „jelző” sok esetben rövid, tömör, s rögtön mutatja, hogy mi az, 
amire számíthatunk, mint például a Guy Ritchie-féle Blöff, vagy az 
Alejandro González Iñárritu munkája, A visszatérő. 

De akadnak tartalmasabb darabok is, mint a fent említett brit 
rendező másik kult-státusznak örvendő A ravasz, az agy és két füs-
tölgő puskacső című munkája, vagy Schwechtje Mihály Remélem 
legközelebb sikerül meghalnod, vagy az e tekintetben talán világbajnok 
Andrew Dominik mozija a Jesse James meggyilkolása, a tettes a gyáva 
Robert Ford.

Horvát Lili második nagyjátékfilmje, a Felkészülés meghatározatlan 
ideig tartó együttlétre is ez utóbbiak táborát erősíti. A rendezőnő első, 
a többek között Karlovy Varyban két díjjal is elismert filmje, a Szerdai 
gyerekek után, ahol a nevelőotthonok egyedi világa – az emberi kap-
csolatokat tekintve egy fiatal anya és a lánya közötti viszony - van 


