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Kudarcaink
tragikomédiája

Örkény Kulcskeresőkje Szolnokon

Mielőtt hozzákezdtem ehhez a cikkhez,
megpróbáltam leírni a Kulcskeresők cse-
lekményét. Nem sikerült. Pontosabban
egyszer nem sikerült. Bárhogyan igyekez-
tem, képtelen voltam olyan egységes
cselekményfonalat találni, amelyre rá-
fűzhető a játék összes gondolati gyűrűje.
Sikeresebbnek látszott több Ariadné-
fonállal gazdálkodni. Lecövekeltem őket
egyenként, és megindultam befelé, a
tökéletesen egyszerű, áttekinthető, világos
gondolatszerkezet labirintusába.
(Sajnálom, ha ez ellentmondásnak látszik.
Nem az.)

Tehát:
1. Fórisék új lakótelepi lakásában az

asszony, Nelli a beköltözés napján el-
veszti a lakáskulcsát. A nyitott ajtón
zavartalanul ki-be járkáló házbeliek és
idegenek előtt föltárul Nelli szétszórt
élete, állandó idegeskedése férje miatt, aki
pilóta. A prágai útjáról hazatérő Fóris
néhány számára ismeretlen emberrel
együtt fogollyá válik lakásában. Az ajtó a
zárszerkezet különös hibája folytán csak
kívülről nyitható. A kényszerű együttlét és
egy jótét lélek közbenjárása szertefoszlatja
a rossz hangulatot, kiengeszteli a bent
rekedt szomszédokat, újra összeboronálja
az elhidegült házas-párt, és olyan általános
jókedvet önt a társaságba, hogy már nem
is akaródzik elhagyniuk kényelmes
fogságukat.

2. Fóris Nelli elhatározza, hogy válasz-
tásra kényszeríti férjét: vagy ő, vagy a
repülés. Ugyanezen a napon mások is
életük döntő fordulata előtt állnak. Bene-
deknek, a szerelőnek súlyos, magatehetlen
beteg a felesége. Erika, a fölső lakó, nagy
szerelmének, egy magyar származású No-
bel-díjas tudósnak az érkezését várja Ka-
nadából, aki itthon és mellette kívánja le-

élni az életét. Fórisék lányának vőlegénye,
„a Bodó", ugyanezzel a Nobel-díjas
tudóssal készítendő riportjától reméli,
hogy bekerül a rádióba. Mindent keresz-
tülhúz azonban Fóris, amikor a prágai
géppel nem a kifutópályán, hanem lakott
területen landol. Az utasoknak ugyan nem
esik bajuk, de a Nobel-díjas professzor
fölháborodásában azonnal vissza-indul
Kanadába, „a Bodó" pedig, aki eddig
meredek riportjai miatt nem futott

kedves szomszédaival együtt közösen
ünneplik meg az eseményt.

4. Egy különös ismeretlen, akit a kör-
nyéken úgy ismernek, hogy a Bolyongó,
lakásról lakásra jár, és ahol nyitott ajtót
talál, bemegy, hogy jót cselekedjék. Meg-
fürdeti és tisztába teszi a csecsemőt, amíg a
kisded mamája telefonon a szeretőjével
társalog. Ha kell, letagadja, hogy édes-
anyjának meghalt a macskája; ha kell,
beadja az orvosságot az ágyban fekvő
betegnek; ha kell, átsegíti a halálba azt,
akinek megváltás az öngyilkosság. Egy-
szóval könnyebbé teszi az embereknek,
hogy elviseljék az életet - ameddig lehet.
Fóriséknál is megjelenik, átlelkesíti az
ideges, csüggeteg, kudarcos, szétszórt
embereket, és ráébreszti őket, hogy külön-
bek a rendezett életű, szabályos, földhöz-
ragadt realistáknál. Arra az egészséges
ösztönükre épít, hogy képesek túllépni
vereségeiken, lábra tudnak állni, és nem
törődve az ellenséges külvilággal, saját
hajuknál fogva kirángatják magukat a
letargiából. Bezártan, a maguk szűkre
szabott világába kényszerítve is győzte-
sek.

5. Egy különös ismeretlen, akit a kör-
nyéken úgy ismernek, hogy a Bolyongó,
lakásról lakásra jár, és ahol nyitott ajtót
talál, bemegy, hogy illúzióval segítse el-
viselni az embereknek az életet. Fórisék-
nál is megjelenik, átlelkesíti az ideges,

Jelenet Örkény István: Kulcskeresők című
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be, a vele készített beszélgetéssel aligha
növeli esélyeit. Az elkeseredett arcok
lassanként mégis kisimulnak, sőt mámo-
rossá szellemülnek, mert egy velük együtt
a lakásban rekedt ismeretlen be-bizonyítja,
hogy ezeknél a hétköznapi vereségeknél
többet ér Fóris hősies győzelme, amit a
különleges leszállással aratott az őt nem
értő prózai lelkek fölött.

3. Fórist, aki mint pilóta a hadsereg
kötelékében szolgált, évekkel ezelőtt át
akarták tenni szállítógépre, mert egy
vasúti híd fényképezése közben az or-
szághatár közelében átcsúszott Ausztriába.
Ő inkább azt kérte, hogy szereljék le, és
átképeztette magát polgári repülő-nek.
Egyszer viszont Lipcsében tévedésből
nem a polgári, hanem a mezőgazda-sági
repülőtéren szállt le, amiért vissza-
minősítették másodpilótának. Most elő-
ször repül újra parancsnoki minőségben a
prágai járaton. Nelli, a felesége, mint
ahogy egész életében, ezúttal is attól fél,
hogy Fóris bizonyítani akar. Valóban, a
pesti leszállásnál, amikor a gép „egy
föltételezett pöfföt" kap a hátába, Fóris a
szebb, de kockázatosabb megoldást vá-
lasztja, aminek a következtében nem a
repülőtéren, hanem futballpályán, virágos
réten, árkon-bokron átbukdácsolva a
temetőkapunál landol. Otthon azonban
sikerül úrrá lennie az eset okozta válság-
hangulaton, és családjával, újdonsült



csüggeteg, kudarcos, szétszórt embereket,
és elhiteti velük, hogy különbek a rendezett
életű, szabályos, földhözragadt
realistáknál. Arra a lappangó ösztönükre
épít, hogy szívesen hazudják győzelem-
mé vereségeiket, előszeretettel festik át
rózsaszínre kudarcaikat, kész örömmel
tagadják le a valóságot. A saját megszé-
pítő élethazugságaiba önként bezárkózott,
tragikomikus társaság gúnykacajjal
utasítja el a realitást - inkább tovább él a
hamis álmok szédületének kényelmes
börtönében.

*

Ez öt színdarab cselekménye. Örkény
viszont egy színdarabot írt, amelyben
benne van mind az öt történet. És ki
tudja, hogy ezenkívül még mennyi? .. .

Örkény dupla fenekű dramaturgiája to-
vábbi belső zsebekkel, megcsavart gon-
dolatok csempészésére alkalmas rejtek-
helyekkel bővült. Ha nem nézünk a dia-
lógusok mögé, nem emeljük föl a szituá-
ciók mélyére vezető csapóajtót, nem
kutatunk a szövegalatti után - egyszóval,
ha mindent szó szerint elhiszünk, amit a sze-
replők mondanak, akkor menthetetlenül
úgy járunk, mint ők maguk: nem találjuk a
kulcsot, vagy ha igen, csak üresen for-
gatjuk a zárban, anélkül, hogy meglel-
nénk a nyitját.

A szerző előzékenyen maga is fölkínál
egy megoldást a Kortárs decemberi szá-
mában: „Leszámítva a boldog keveseket,
akiknek »minden sikerül«, egyéni sorsunk
- ha úgy tetszik: történelmünk - sokkal
több balsikerrel sújtott, mint ahány
sikerrel jutalmazott. Ezt a passzív
mérleget lehet persze végleges életcsőd-
ként elszenvedni, s aki ebbe beletörődik,
más útja nem lévén, alkoholista lesz.
Sokan buknak el így, de a statisztikai
többség a balsikert elviseli, túléli, sőt egy
egészségesen logikátlan logikával sikerré
is tudja eszményíteni. Ahogy szervezetünk
a betegség párjaként magában hordozza a
gyógyulás erőit, akként működnek lelki
életünk fehér vérsejtjei, melyek megölik a
kórokozót, feledtetik a vereséget, s
varázsolnak vesztesből győzőt."

Az Örkény-ismerők már itt gyana-
kodhatnak: ezt a csakazértisderűt (a
hurráoptimizmus fanyarabb kistestvérét) a
fonákjáról kell olvasni. A vereségekből
kicsikart győzelem, a továbbéléshez
szükséges elszánt boldogságösztön
egyébként inkább a Macskajáték Orbánnéját
jellemzi. Ő csakugyan túllép korához
képest illetlen érzelmi életének ku-

darcain, örökké a talpára esik, és ha már
semmi sem segít, akkor a „macska-
játékba" menekül. Jelbeszédbe, ahol nem
kell semmit megmagyarázni, hiszen akik
játsszák, jól értik vidám és szomorú ér-
telmét.

„A kudarcról lesz szó" - írja Örkény a
Kulcskeresők fölé, és mint látható, a
vereség és győzelem alakváltozásai, át-
fordíthatóságuk lehetőségei a Macska-játék
óta foglalkoztatják. Orbánnéban a túlélők
ereje dolgozott, a megmaradásra ítéltek
szívóssága és elpusztíthatatlan vitalitása.
És már az ő sorsában is volt valami
tragikomikus; valami, ami szánalomra és
nevetésre ingerel egyszerre, ha azt látjuk,
hogy a százszor-ezerszer is le-taposott újra
meg újra fölemeli a fejét, szembeszáll az
élet, a valóság törvényeivel. Itt a hősiesség
motívuma volt a meg-határozó. Örkény
csodálattal adózott a ritka tüneménynek,
ami talán nem is olyan ritka, hiszen a
Macskajáték sem csak Orbánnéról szólt,
meglehet, éppen úgy „történelmi" darab,
mint a Kulcs-keresők.

A Vérrokonok is kudarcainkat és győ-
zelmeinket firtatta. Örkény itt allegori-
kusan beszélt, és - ki tudja, miért - nem-
igen akaródzott lefordítani az allegóriát. A
Vérrokonok szereplői szocialista társa-
dalmunk szerelvényének „vasutasai" -
vagyis mi magunk vagyunk, akik rajta
ülünk ezen a szerelvényen. Kétségtelen,
hogy gyakran késünk, nem a megadott
helyre érkezünk, kitérőkre kényszerülünk,
sőt karambolozunk. De mivel az
irányítófülkében, a váltóknál, a pálya-
udvarokon is mi teljesítünk szolgálatot,
vagyis hát nemcsak utasok vagyunk, ha-
nem mi lennénk a kezelőszemélyzet is, a
célba érkezés jobbára rajtunk múlik. A
darab végső értelme a zárómonológban
világosodott meg. (A Kulcskeresőkben is,
hasonló módon, egy magnószöveg rendezi
el csapongó gondolatainkat.) A
Tájékoztatóba fölvett Bokor Judit lelkesült
derűvel tájékoztat a vonatközlekedésben
uralkodó teljes zűrzavarról, és a néző, aki
már annak is örül, hogy tájékoztatják,
fölszabadultan nevet a kisiklott, telepingált,
elirányított, meg nem érkezett, a síneken
keresztbe álló szerelvények hírén. És azért
nevet fölszabadul-tan, mert magával
ragadja a fiatal, kedves
tájékoztatókisasszony talán naiv, de tiszta
hite, amely nemcsak a piszlicsár tényeken
alapul, hanem a vasútrendszer szeretetén.
A néző pedig lelke mélyén bízik abban,
hogy előbb-utóbb nemcsak szeretni fogja
mindenki a vasutat, hanem

tudja majd kezelni is, s akkor kevesebb lesz
a baleset; de a szerelvények azért így is
mennek, az emberek utaznak, elérkeznek,
ahová akarnak, legföljebb egy kicsivel
később - és bár ajánlható a gyalog-járás is,
vasúttal azért mégis gyorsabb!

A Vérrokonok az átmeneti kudarcok és a
hosszútávú győzelem viszonyát taglalta. A
győzelem itt már nem valóságos, mint a
Macskajátékban, hanem illúzió. De szép
illúzió, amiért élni és küzdeni érdemes, a
győzelem pedig elérhető anélkül, hogy le
kellene tagadni a valóságot. A
Tájékoztatóban dolgozó Bokor Judit
groteszk bájjal tájékoztat a kudarcokról, de
a valóságról tájékoztat, és ebben az a szép,
hogy naiv lelkesedését belénk is átülteti;
szinte érezzük a bennünk növekvő erőt,
izmaink dagadását, a legszívesebben
fölugranánk a helyünkről: mit nekünk
késés, katasztrófa, miegymás, azért mi
ennek ellenére megyünk előre.

Ha a Macskajátékban a kicsikart győ-
zelem némi szomorúsággal terhes érzést
váltott ki belőlünk, akkor a Vérrokonok
vasutasainak katasztrofális kudarcai csip-
csup semmiségeknek látszottak a valóság
önironikus vállalásától, és ennek a mulat-
tatóan fonák helyzetnek a puszta fölisme-
rése egyszerre optimizmussal töltött el.

A Vérrokonok fanyarabb, mégis derűsebb,
jobb kedvű darab a Macskajátéknál.

A Kulcskeresők mindkettőnél kesernyé-
sebb. Meg ironikusabb. És kevésbé el-
néző. Sőt, ingerült.

Pedig sok az áthallás Örkény előző
drámáiból. Nelli mintha a szétszórtan
kapkodó Erzsi (Orbánné) húsz évvel
fiatalabb kiadása volna, noha szorongása
élesen elüt Orbánné lelkialkatának alap-
vető kiegyensúlyozottságától. Látszólag a
Kulcskeresők is „közlekedési" színdarab,
akár a Vérrokonok; a temetőkapunál landoló
Fóris prágai gépe mintha közvetlen
folytatása volna - mondjuk - a szolnoki
pályaudvar sínein keresztben álló kisiklott
vonatnak a Vérrokonokból. De azt hiszem,
Örkényt most nem a járművezetők
pályaalkalmassága érdekli elsősorban.
Fóris repülése csupán modell. Örkény sem
többet, sem kevesebbet nem tesz, mint
hogy elvégez rajta egy nemzet-
karakterológiai vizsgálatot.

Nem túlzás ez?

*

„Fóris: Mondd ki, ha mered: rossz pilóta
vagyok ?

Nelli: Nem, nem, nem! Te jó pilóta
vagy, csak nem vagy pilótának való."



Mit értsünk ezen a talányos megálla-
pításon? Semmi okunk föltételezni, hogy
Fóris minden körülmények között rossz pilóta.
Tudja a mesterségét, lelkiismeretes és
igyekvő. Túlságosan is az. Mindent a
legjobban akar csinálni. Kristálytiszta
fölvételt a vasúti hídról, tökéletes
landolást. De mindig közbejön valami.
Hol az országhatár, hol köd a repülőtéren,
hol egy föltételezett pöff a gép hátába.
Amíg minden simán megy, addig Fóris
kitűnő pilóta. Amíg nem jön a pöff. De
általában jön. Fóris már várja, sőt, ha
nincs, csinál egyet magának. Mert akkor
bizonyíthat. Kitehet magáért.
Megmutathatja. Hogy eltátsák a szájukat
az irányítótoronyban.

De ettől még nem jelenthetjük ki, hogy
Fóris nem pilótának való. Tudniillik pöff
esetén két megoldás között ]ehet válasz-
tani: egy biztonságos és egy kockázatos
között. Az első a kézenfekvő, de a máso-
dik a szebb. Azzal lehet „megmutatni". És
ilyenkor jön a gikszer. Nem föltétlenül
katasztrófa, összeomlás vagy világ-vége,
csak egy kis kellemetlenség, apró
döccenő, pörsenés, makula. Nem a temető,
csak a temetőkapu. A szép meg-oldások
iránt érzéketlen utasok persze sikoltoznak,
megharapják a mentőorvost, elájulnak,
szidják a légitársaságot, vissza-utaznak
oda, ahonnan jöttek, de mit is lehetne
várni silány lelkektől ?

Pilótának nyilvánvalóan az való, aki
mindig, minden körülmények között az
előírt, biztonságos, szabályos és szabvá-
nyos megoldást választja. De mielőtt
jogos fölháborodással elítélnénk Fóris
felelőtlen landolását, gondolkodjunk el
egy percig az indítékán, hogy tudniillik
„kihasználja azt a leheletnyi kockázatot,
ami egy polgári repülőnek kínálkozik". Ha
pedig megpróbálunk eltekinteni Örkény
modelljétől, a pilótaságtól, talán azt is
érzékeljük, hogy az ő ítéletében enyhítő
körülmény az ember igyekezete, aki a
szűkre szabott viszonyok között
megpróbál valami színt, szépséget, művé-
szetet, egyéniséget vinni abba, amit csinál.
Amiből azután nem tragédia, csupán
blamázs, leégés, groteszk kudarc lesz. A
kaján iróniát - mégis - az örkényi megértés
és szánalom csöppjei enyhítik.

Hanem ez még csak a darab egyik fele.
Most következik a kudarc átideologi-

zálása hőstetté.
Ez már pszichózis. A Bolyongó min-

denféle „esőcsináló", illúziókeltő lelki
patyolat, valóságletagadó szolgálat, jó-tét
mákonyhintő és hamistudat-gyártó
prototípusa. Örkénynél annyi részvéttel,

gyöngéd figyelemmel és rábeszélőképes-
séggel dolgozik, hogy nemcsak a kény-
szerű összezártságból adódóan - és egyéb-
ként is - ideges, szétszórt, egymásra in-
gerült embereket gyúrja át elszánt Fóris-
rajongókká, boldog álmokban elmerülő
önelégültekké, és nemcsak a házaspár
lankadó szerelmét szítja föl újra, hanem
bennünket, nézőket is megtéveszt egy
percig (van, akit tovább). De mielőtt
igazán elkezdenénk hinni a szűk
kifutópályáról a temető végtelensége felé
kitörő pilóták: nagyszerűségében,
olyannyira, hogy tekintetünk már-már.
elfátyolosodik egymás keblére omló em-
bertársaink lelki finomságán, a bennük
szunnyadó szolidaritáson - akkor meg-
ereszti a fejünk fölött a hideg zuhanyt.

Megérkezik „a Bodó", a valóságér-
zékenysége miatt a rádióból többször ki-
ebrudalt riporter, a valóság makacs bi-
zonyítékával, az utasok véleményével a
Fóris-féle leszállásról és a Nobel-díjas
tudós magnónyilatkozatával: „ ... ez a
furcsa maguknál, megesküszöm rá, hogy
ez a repülőgép jó, a személyzete képzett,

a pilótája elsőrangú, és ... És mi ott
zötyögünk a vadvirágos réten, bele a
semmibe ... Hogy csinálják ezt? Mikor
jönnek rá, mi mire való ? Egy kalapács :
szöget falba verni, az a kocsonyás anyag a
fejünkben : gondolatokat termelni, és ha
jön a vonat, akkor aláfeküdni, vagy fel-
ülni rá, az kettő! Itt van maguknál vala-mi
zavar ..."

De az illúzióktól beszeszelt társaság
ekkor már menthetetlenül a jótékony
hazugságok foglya, és a megrögzött, ám
kiröhögött valóságtisztelő mit tehetne
egyebet, keserű kiábrándultsággal, az
álmodók, önhitegetők, világbolondítók
leleplezésének szándékával indul az ajtó
felé. Amely - mint tudjuk - belülről nem
nyitható.

Itt végződik Örkény darabja - az illu-
zionisták és az illúzióromboló kényszerű
összezártságával. Keserű és indulatos vég.
Bár a részvét árnyalata nem tűnik el
teljesen („Egy illúzió nemcsak haladék,
hanem vigasz is, hogy tovább lehessen
élni" - mondja a Bolyongó, és e mondat
szomorú lírája alighanem meg-

A Székely Gábor rendezte előadás emlékezetes pillanata (Nelli szerepében Csomós Mari )



érinti az írót), azért a gúny marad fölül. A
rózsaszínű valóságot álmodók aligha
Örkény emberei, de szarkazmusára - és
tényérzékenységére - jellemző, hogy az
önként elzárkózók mellé odazárja lelep-
lezőjüket is - kezdjenek egymással, amit
tudnak. Kezdjünk egymással, amit tudunk.
Mert hiszen - kell-e mondani - az

önagyonigyekvők, örökös pöffel a hátunk-
ban, mi magunk vagyunk.

*

A Kulcskeresők filozófiai okból összezárt
szereplőinek „karakterológiai" vizsgálata
egy mindennapi élethelyzet kibontásával
megy végbe. Örkény drámaírói ereje abban
van, hogy valóságszeletekből indul el, és
egészen az abszurdumig kimeríti képtelen
logikájukat; ilyen értelemben tökéletesen
realista drámát ír, amely bejárható köznapi
gondolkodásunkkal. A Kulcskeresők egy
valóságosan létező modern lakótelepen
játszódik, szereplői követhető
pszichológiával meg-teremtett, társadalmi
térbe helyezett emberek, cselekedeteik
mindannyiunkra jellemző, naponta
ismétlődő rutintevékenységek. A
kulcskeresés, a zárszerkezet elromlása, a
kívülről nyitható, de belülről zárt ajtó
„mechanikájának" ki-dolgozása egy
naturalista drámaszerkezet pontosságát
kívánja meg, és Örkény agyafúrt
tekervényességgel jut el addig a pontig,
amikor már nem a valóságos lakótelepi
szobát, hanem annak kísérleti célra
preparált, átszellemített, jelképes mását
látjuk a színpadon. Egy idő után - észre
sem vesszük, hogy mikor - fölös-legessé
válik, hogy minden apró történés logikailag
és lélektanilag indokolt legyen, elfogadjuk
a groteszk túlzásokat, az ellebegést a
köznapitól. De az alap-szituáció
valószerűsége mindvégig meg-marad.
Minél erősebb ez a valóságtükröző
realizmus, annál könnyebben jutunk el a
darab megemelt gondolati régióiba.

Eme kettősség minden Örkény-drámára
jellemző.

A Macskajáték realista komédiai szövetén
épp hogy csak átdereng a szemérmes
jelkép, amit a Nárcisz presszó vagy a
pesterzsébeti művelődési otthon és a
garmisch-partenkircheni villa közötti
távolság, illetve az egykori létai fiatalság
emléke és a mai életkor valósága fejez ki
térben és időben. A Vérrokonoknál pontosan
fordított a helyzet. De ne véljük avatatlanul
-- még ha maga a szerző mond

is hasonlót -, hogy ez a darab másból sem
áll, mint absztrakciókból, dramaturgiai
képletekből, amelyeket geometrikusan
illik ábrázolni vagy matematikailag
levezetni. A szerző néha mást mond a
darabjáról, mint amit a darabjával mond.
A Vérrokonok nem bohóctréfa-gyűjtemény,
nem zsonglőrködés elvont eszmékkel;
minden egyes szituációjának reális magva
van, szereplői jellemmel, múlttal,
pszichológiával, cselekvési körrel
felruházott társadalmi típusok és egyének
egyszerre, akik köré az előadásnak teljes
életrajzot, tárgyi valóságot, gesz-
tusrendszert kell varázsolnia, hogy a
nézőnek legyen honnan elrugaszkodnia és
föllendülnie a darab második, allegorikus
síkjára.

A Kulcskeresők formai szempontból a
Macskajáték és a Vérrokonok között foglal
helyet: egyensúlyba hozza a játék való-
ságos és jelképes oldalát, a cselekmény
minden pillanatában egyszerre képes vas-
kosan reális és filozofikusan lebegő, föld-
höztapadt és valószerűtlen lenni. A szol-
noki előadás rendezője, Székely Gábor,
tökéletesen érti a darab természetét, kettős
anyagának egybefaragottságát. Nem enged
semmiféle abszurdizáló sugallat-nak, nem
fogalmaz színpadi talányokban, a részletek
igazságán át jut el a groteszkig. Ha nem
ezt tenné, csak henye általánosságokat
csikarhatna ki ebből a mélyértelmű,
gondolatgazdag darabból. Székely László
díszlete is azért jó, mert a tárgyi valóságot
teremti meg a kriptaszerű, zárt falak
elvontabb terében. Tulajdonképpen
minden valóságos, de az ajtó - bár a darab
kívánalmai szerint működik, illetve nem
működik - el van takarva a néző szeme
elől, az ablak is vakablak, a játéktér meg
tágasabb egy lakótelepi szobánál, amely
tehát mégsem az, mint aminek részletei-
ben mutatja magát, hanem elvont, filo-
zófiai tér. Természetesen el lehet gondol-
kodni azon, hogy egy teljesen naturalista
díszlet is alkalmas a Kulcskeresőkhöz, ami
nem módosít a tényen, hogy a szolnoki
megoldás az egyik lehetséges változat.

A majdnem-naturalista játéktér elvont-
sága a maga pontosan megtervezett ren-
detlenségével (amely tárgyi valósága elle-
nére hat stilizáltnak, hiszen lényegében az
előadás végéig statikusan változatlan
marad) mintha csak arra kellene a rende-
zőnek, hogy ellenpontként szolgáljon a
játék egyértelmű, hátsó gondolatok nélküli
természetességéhez. Székely Gábor egy
hétköznapi logikával áttekinthető - csak
éppen időlegesen kibillent - vilá-

got ábrázol. Úgy indítja az előadást, akár
egy lakótelepi bohózatot vagy össze-
tévesztés-sorozattal brillírozó helyzet-
vígjátékot. A ki-be járkáló idegenek,
koporsót cipelő gyászhuszárok kabaré-
tréfába illő megjelenését ugyanúgy
„hangszereli", mint Örkény a dialógusait.
A banális figurák és banális szövegek
groteszken elcsúsznak egymás mellett,
nincsenek szinkronban. Ez a mozgásra és
a megszólalásra egyaránt jellemző
„végszavazás" elég hosszú ideig tart
anélkül, hogy fárasztóvá válna. És nem
azért, mert Székelynek ötletei vannak
hozzá, hanem mert elfogadjuk mint a saját
életünkhöz tartozó részvétlenség
mulatságos paródiáját.

A stílus kettősségének jó példája a
pezsgőjáték. Örkény instrukciója szerint
több szereplő (Nelli, a Bolyongó, Erika,
Benedek) hoz egy-egy szál virágot és
üveg pezsgőt. Mindegyik virágos-pezsgős
érkezésnek megvan a cselekményből
fakadó logikai magyarázata. Az asztalon
egymás mellett sorakozó üvegek és virá-
gok a rendezői értelmezés szerint mégis
groteszk logikátlansággal állnak glédában,
ennélfogva nemcsak humor, hanem
megmagyarázhatatlan - lásd: abszurd -
helyzet támad a nyomukban.

Székely leleményesen ás vermet a néző
számára, érzékenyen működteti a darab
csapdaszerkezetét. Ennek a szerkezetnek
az a lényege, hogy a motívumok - akár
egy jó bűnügyi színjátékban - visszafelé
válnak értelmessé. Vagyis már elfogadunk
egy gondosan előkészített, kézen-fekvő
megoldást, amikor kiderül, hogy minden
másképp van, és újra kell gondolnunk
elölről az egészet, hogy a valódi megoldást
indokoltnak lássuk. A részletek különösen
éles megfogalmazása kell ahhoz, hogy
emlékeinkben „vissza tudjunk lapozni".

Regényolvasás közben ismerjük a
visszalapozás örömét. Színpadon vajmi
nehéz megszerezni a motívumok újra-
elrendezésének, a végkifejlethez vezető út
ismételt bejárásának nézői élményét.
Székelynek ez is sikerül. Fóris „vallatá-
sától" válik különösen fontossá a tiszta,
világos építkezés. Itt lódul meg a cselek-
mény, itt bolydul föl a színpad, itt kez-
dődik a csapdába csalogatás. Fóris
„szentté avatása" a mi segédletünkkel,
szurkoló együttérzésünkkel megy végbe -
a rendező hatalmába von, bűnpártolásra
késztet, valósággal rajtunk próbálja ki
mágikus erejét. Azután hirtelen föloldja a
varázst, és mi kijózanodva ismerjük föl,
hogy Zubolynak szamárfüle van.



Székely csapdába ejt, de nem csap be.

Tisztességesen játszik. Ha kimászunk a
veremből, visszapillantva meggyőződhe-
tünk róla, hogy jól világított, egyenes utat
is kikövezett számunkra az igazi
megoldáshoz.

Ha van szépséghibája Székely Gábor
rendezésének, nem más, mint az, hogy
időnként engedékenynek mutatkozik, és
nem követeli meg mindenütt
következetesen a realizmust. Ezekben a
ritka esetekben homályba borul az, ami
kristálytiszta, és föltámad a lírai masza-
tolás veszélye. Ha például mindjárt az
elején világossá tenné, hogy a kenyérrel
nem valami faljáró szimbólum jelenik meg
jelképesen, hanem a Bolyongó - egy
furcsa, de valóságos figura - hozza be
Nelli után, aki a liftben felejtette, pon-
tosabbá válhatna a drámai intonálás. Nem
lenne szentségtörő, ha hallanánk a lift
zúgását vagy legalább a liftajtó csa-
pódását, miként a szerző elő is írja.

A néhány hasonló esetet inkább föl sem
említem, annyira elenyésznek a ki-tűnő
előadás egészéhez képest. A merész tempó
(igaz, néha csakugyan elsietettnek hat)
Fóris apoteózisának nagyjelenetében nyeri
el igazolását. A lankadó hangulat
fölgerjesztése nemcsak a Bolyongó nagy
teljesítménye ez a tíz perc ritkán látható
rendezői mestermunka. Ettől kezdve
Székely a helyzet tökéletes urának
bizonyul, elsöprő lendülettel jut el a
befejezésig, ahol is egyértelműen meg-
fogalmazza a szereplők összezártságát.
Ennek az iróniája ugyanis - mint finom,
irodalmi ötlet - Örkénynél „benn szorul a
darabban", anélkül, hogy nyilvánvalóvá
válna. Székely színpadán „a Bodó"
nemcsak elindul a bezárt ajtó felé, hanem
vadul dörömbölni is kezd rajta, miközben
a többiek harsányan mulatnak erőlkö-
désén. A rendező ezáltal fölerősíti Örkény
indulatát, és az egész darabot át-világító
pillanattá teszi a befejezést.

És ne feledkezzünk el még egy fontos
dologról : a Nobel-díjas professzora mag-
nóról Örkény István hangján szólal meg.

Papp Zoltán a Bolyongó szerepében az
előadás legjobbja. Ha a darabot olvasva
hiányzik is a figura társadalmi hova-
tartozásának megjelölése, ez a hiányér-
zetünk szertefoszlik az alakítás láttán.
Nem kell föltétlenül díjbeszedőnek,
könyvügynöknek vagy biztosítási tiszt-
viselőnek képzelnünk Papp Zoltán Bo-
lyongóját ahhoz, hogy megfogalmazódjék
a típus társadalmi érvényessége: veszélyes
jószolgálata, csillapító álmokkal
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unkában a Bolyongó a Kulcskeresők szolnoki előadásában (Piróth Gyula és Papp Zoltán)
kereskedése. Behízelgő modora, nyájas
szerénysége mögött érezni a hatalmát is;
már-már megszeretjük, amikor rájövünk,
hogy hazug jóindulattal házal.

Piróth Gyula pilótája titkokat sejtően
tud kétséget támasztani Fóris valódi jel-
leme felől. Esettségében van valami szá-
nalmat keltő: ez az ember az égig akar
röpülni, de csak a lelke szárnyal hozzá.
Tragédiája, hogy éppen benne, az átlag-
emberben mozdul meg a kiszabadulás
ösztöne, pedig az átlagmegoldásokat
pontosan az ő képességeihez szabták.

Csomós Mari kitűnő, amikor Nelli
alapszíneit válogatja össze: elnyűtt, ide-
ges, szétszórt. A változás eufóriája azon-
ban nem érinti meg igazán; jobban ki
kellene nyílnia, rózsaszínbe öltöznie, s
akkor megtalálná az alak humorát is.
Tímár Éva pontosan az átalakulásra épít
Erika szerepében; ingerültsége a szemünk
láttára foszlik le róla, hogy azután fo-
kozatosan (szinte hisztérikusan) lovalja
bele magát az álomittasságba. Kár -- s

erről nem ő tehet --, hogy igazában nincs
szituációja az átmenethez. Polgár Gézá-
nak sincs, aki Benedeket, a szerelőt a
szakmai fortélyok és az ezzel járó maga-
tartás tökéletes fölvértezettségével ábrá-
zolja. Andai Kati kevésbé leli helyét Ör-
kény fanyar világában, Varsa Mátyás
pedig még éretlennek bizonyul a Kulcs-

keresők rövid kulcsszerepére. Lengyel
István, id. Tatár Endre és Benyovszky
Béla vesznek még részt az előadásban.

*

Talán egy hatodik - minden eddiginél
rövidebb -- cselekményváltozati egy tár-
saság önként magára zárja az ajtót, mert
úgy véli, hogy elmenekülhet a valóság
elől.

Örkény megint arra kényszerít, hogy
kérdéseket tegyünk föl magunknak. A
Kulcskeresők a Macskajáték és a Vérroko-
nok méltó harmadikja. Szerzője tovább-

drámatörténetünket.

lklády László felvételei)


