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HÁY JÁNOS
VÖLGYHÍD
Színmű azoknak, akik túl akarják élni a
felnőttek rémuralmát, és azoknak, akik
túlélték és felnőttek lettek
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Szereplők

PÉTER 17-18 éves gimnazista
DEDA 17-18 éves gimnazista, Péter osztálytársa
ZSÓFI 17 éves gimnazista, Deda húga
HARMADIK FIÚ Deda és Péter osztálytársa
BARÁTNŐ ZSÓFI osztálytársa
JULI Deda és Péter osztálytársa
TANÁR ötvenes kollégiumi nevelőtanár
MATEKTANÁR ötvenes férfi
ANYA Péter anyja
APA Péter apja
TANÁRNŐ Péter tanárnője az általánosban, harmincas nő
NARRÁTOR

Idő: az aktuális jelen

A színpad horizontálisan ketté van osztva. Alul az aktuális
jelent látjuk, felül az álmok és emlékek jelenítődnek meg.
Lent színészek, fent bábok. Ebből adódóan némely szerep-
lők csak bábok (Apa, Tanítónő), mások csak élők (Tanár,
Matektanár, Barátnő, Juli, Harmadik fiú, Anya) megint
mások mindkét alakban léteznek (Péter, Deda, Zsófi). Az
épp játszó színpadrészek fénnyel különülnek el. Egyik szín-
nek sem része a narrátor, aki ekként lehet jelenlévő és lehet
csak hang. Szerzői elképzelés szerint a végén csak akusz-
tikailag jelenhet meg. A narrátor szövegének strukturális
célja, hogy meseszituációból indítsa a darabot, s a mesélés
gesztusát fenntartsa. Mivel az alaptörténetre külső anyag-
ként van rápakolva, bár tartalmilag rímel a fő történetre,
és tágítja annak értelmezési terét, rendezői döntés, hogy az
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előadásban benne marad-e, vagy sem. A narrátor kiváltható
képregényszerű diajelenetekkel és egyszerű feliratokkal,
buborékszövegekkel. Játszható egyben és két felvonásban.
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