
voltaképp magában foglalja a mindenki
feletti uralmat is, tehát nem viselheti el - ha
a szerepet éli -, hogy egy alacsonyabb
sarzsitól függjön. Schrei lázadását tehát a
szerep írja elő: ő nem a szerep ellen lázad,
hanem következetesen végigjárja a szerep
kívánta előírásokat. A színen azonban úgy
látszik, mintha Erdődyvel való
szembefordulása lázadás lenne, még-hozzá
lázadás minden szerepszerű elő-írás ellen.
A patent itt összemossa a különböző
minőségeket. Persze: ettől az
összemosástól lesz olyan izgalmas az elő-
adás. Olyan asszociációk is bejönnek a
színpadra, melyek különben kívülmaradtak
volna.

Egyébként színpadilag ez a rejtett ket-
tősség az igazán izgalmas mozzanata a
darabnak. Schrei például gyakorolja, ho-
gyan fog Horthyval leszámolni. Tordy
karjaira borulva alszik asztalánál, gyönyörű
királyi uniformisában, bizonyára a sok
tanulnivalótól fáradt el. Kopognak és
bejelentik nagybányai vitéz Horthy Miklós
kormányzót, majd Erdődy lép be. Néhány
bizonytalan gesztus után - fel kell ébrednie
- elkezdi mondani a „le-számoló" szöveget,
majd belejön, sőt dühbe is gurul, most már
ő maga a dühöngő király ... Mikor Erdődy
egy pillanatra közbeszól, Tordy ekkor újra
Schreié válik: parancsolsz, kérlek, ja igen -
s máris folytatja ott, abban a tenorban, ahol
abbahagyta. Itt még csak épül a szerep, de
már ott a csírája annak, hogy e szerep
szárnyán önállósulni is fog, meri a szerep
magával rántja, mert tűzbe hozza. Mindez
olyan groteszk esz-közökkel jelenik meg
előttünk, hogy az egész szerepszerű
magatartást és az ellene való lázadást
jócskán ironizálja.

A színpadon a rendezői invenció, ez-úttal a
színes és feszült játéktechnika uralkodik:
előhozza Hernádi szövegé-nek rejtett
tartalékait. Marton László könnyű kézzel
mozgatja a polit-krimi súlytalan és súlyos
figuráit. Ez utóbbi elsősorban Szabó
Sándor, akinek sikerült Erdődy alakjából
egy bele nem írt réteget is megszólaltatnia,
és a jelen-létnek egy olyan intenzív
fokozatát meg-teremtenie, amivel valóban
mesterfokon kell és lehet csak gazdálkodni.
Marton felnőtt módon vizsgázik a szöveg
olvasatából :s. Szakszerűen, pontosan fogja
fel a szöveget, és rendezésében arra tö-
rekszik, hogy minden belehallható, hoz-
zágondolható vagy a történetben nem

szereplő, ám odaképzelhető hátsó gondo-
latot kikapcsoljon. Egzakt módon csak a
cselekményre figyel. S ebben az esetben ez
a kopár „cselekménypártiság" a rendezés
komoly előnye. Hiszen az a körülmény,
melyet bevezetőben már említettünk, hogy
Hernádi ebben a darabjában egyetlen
súlyosabb gondolatot sem ülte-tett cl,
egyúttal egy nagy hiányjelet is jelent: a
néző óhatatlanul is keresgélni kezd; mert
ha nem látható, akkor valahol el van rejtve
a titkos mondanivaló. Marton rendezése,
ezt a titkosítható réteget semlegesíti: marad
annál, ami van.

De azt fellövi: itt minden óramű szerint
történik, a ravasz dialógusok (melyek
tükörképként felelnek meg egymásnak:
mikor például Erdődy előbb Schreit, majd
Aldobóit faggatja előéletéről) szikrázó
felépítése, majd csendes ironizálása hozzá
is köti az előadást a hagyományos
krimitechnikához - és cl is oldja onnan.

Szabó Sándor súlyáról már esett szó.
Neki sikerül igazán megteremtenie azt a
figurát, aki kézben tart mindenkit: a leg-
főbb bábjátékost. Mosolya sincs, titkai-nak
csak rétegei vannak, a végsőt talán még
maga sem tudja. Ördögi és egyben
racionális, ezt a régi típusú magyar urat,
fasisztoid mázzal talán csak ő tudja így
megrajzolni. A másik meglepetés Tordy
Géza: nemcsak szerep szerint, színészileg
is kitűnő átváltozó művész, s ráadásul ő is
ért az iróniához. Mikor győzelme,
látszólagos győzelme tetőfokán ordítoz-ni
kell (ahogy szerinte egy király tud
ordítozni), az páratlanul mulatságos és
szánalmas. Bánsági Ildikó alig tudja visz-
szafogni, azaz királynőivé tenni sex ap-
pealjét, és táncosnőjének butaságát. O is jó
adag mulatságot tud a szerep „szö-
vegmélyébe" csomagolni. Nagyszerű
háttérfigura még Szombathy Gyula: a
gengszternek és a fasiszta katonának
rafinált keveréke. Fehér Miklós ezúttal
inkább funkcionálisan szellemes, mint
hatásos díszlettel vette körül a játékot.

Hernádi Gyula: Királyi vadászat (Pesti
Színház)

Rendezte: Marton László. Díszlet: Fehér
Miklós. Jelmez: Jánoskúti Márta. Dramaturg:
Radnóti Zsuzsa.

Szereplők: Szabó Sándor m. v., Tordy
Géza, Bánsági Ildikó, Kovács István, Pándy
Lajos, Szombathy Gyula, Sörös Sándor,
Fonyó József, Szabó Imre, Vass Gábor f. h.,
Szirmai Péter f. h., Füzessy Ottó, Korcsmáros
György f. h., Józsa Imre f. h.

KOLTAI TAMÁS

Kulcskeresők,
enyhe pöffel a hátukban

A Bolyongó éppen Fóris Nelli táskájában
kutat, amikor belép a telefonszerelő, A
szobában nincs más, a szerelő tehát hozzá

fordul: „Fórisék?" A Bolyongó előveszi a
táskából Nelli személyi igazolványát,
belepillant, és azonnal válaszol: „lgen."

A Nemzeti Színház előadásában a Bo-
lyongót játszó Őze Lajos a kérdés és a
válasz közé még beiktat egy rövid mon-
datot. „Egy pillanat." Csak ennyit. El-
hangzik a kérdés, „Fórisék?", Őze azt
mondja: „Egy pillanat", előveszi a sze-
mélyit, kinyitja, belenéz, és válaszol:
„Igen."

A két töltelékszó a színész adaléka a
szerephez. A különbség látszólag csi-
petnyi. Szóra sem érdemes. Valójában
óriási. Az első változatban a mozdulat, a
gesztus, a játék alig észrevehető, a pilla-
nat finom humora talán el is illan a leve-
gőben. A második változatban biztosan
fölcsattan a nevetés a nézőtéren. Az első
változat az irónia, a groteszk elegáns,
könnyed formája. A második ügyes, si-
keres vígjátéki ötlet, tucatból a tizen-
kettedik.
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után, hogy az indítással ba
jok vannak, lassú, nehézkes, körülményes.
Én a magam részéről nem éreztem annak,
legföljebb az előadásba iktatott szünet
szükségességéről nem voltam meg-
győződve. A pauza megtörte a darab ívét,
és túl sok összefüggést hagyott nyitva.
Más szóval: a közepén hagyta félbe a
többszörösen összetett mondatot, amikor
még jó néhány alá- és mellérendelt
mellékmondat következett. Szín-házban
ez megszokott fogás, ügyesebb írók
mindig így csinálják, gyakran épp a
Ilyen módon siklik el Major Tamás
endezésében Örkény István Kulcskeresők
ímű darabja egy furcsa, váratlan hang-
étel felé. Az értelmezés jogosultságának
z előadásban kell igazolódnia, és az is
iztos, hogy értelmezés nélkül nincs elő-
dás. Major értelmezéséről sokat elmond,
ogy milyen irányba terelte a darab első
észét átdolgozó Örkény gondolkodását.
rkényben Major nélkül is fölcseperedett
olna az átdolgozás gondolata, épp elegen
ondták és írták a szolnoki bemutató



szünet előtti pillanatokra tartogatván azt a
váratlan fordulatot, amely meglódítja a
cselekményt, és alkalmat ad a nézőknek,
hogy a büfében találgathassák a folytatást.

Úgy hiszem azonban, hogy a Kulcske-
resők dramaturgiai értelemben egyetlen
mondat, amelyet egy szuszra kell kimon-
dani, gyorsuló ritmusban, meredeken föl-
felé ívelő intonációval, úgy, hogy a végén
érezzük a felkiáltójelet. Székely Gábor
szolnoki rendezésének remek tempója,
ritmusa, időzítése - az, amit az angol
szaknyelv „timingnak nevez - megen-
gedhette volna magának a szünet nélküli
előadás luxusát.

Mindezzel nem akarom azt mondani,
hogy kár volt a darab szövegéhez nyúlni.

Tudomásom szerint már a szolnoki be-
mutatóra is hat változat készült, és Örkény
írói etikájára vall, hogy nem restellt egy
hetediket írni - akár a kritikusok, akár
Major, akár a saját belső ösztönzésére.
Ugyanígy Major rendezői egyéniségét is
minősíti, hogy nem elégszik meg a készen
kapott művel, hanem még a próbák előtt
megkísérli rajta hagyni a maga
ujjlenyomatát.

Az új szövegváltozat és a nemzeti szín-
házi előadás szorosan összefügg. Egyiket
sem érthetjük meg a másik nélkül.

Az értelem szerinti változtatás látszólag
nem sok. Mindössze annyi, hogy Nelli az
új változatban világosan megfogalmazza:
el akarja hagyni Fórist. Ez-által hamar
értesülünk annak a levélnek

a valószínű tartalmáról, amely már az
eredeti darabban is szerepelt (mindjárt a
legelején), de sokáig csak következtet-
hettünk rá, hogy mi lehet benne. Csupán
valamikor az előadás vége félé tudhattunk
meg annyit, hogy szerepel benne ez a
mondat: ,,... vagy te hagyod abba a
repülést, vagy én nyitom ki a gázt."

Eredetileg tehát arról volt szó, hogy
Nelli új életet akar kezdeni az új lakásban.
Az átdolgozásban új életet akar kezdeni -
azzal, hogy elmegy.

Mi változott ettől? Először is néhány
homályos dolog világosabb, egyértelműbb
lett. Mindenekelőtt a levél körüli játék.
Másrészt Nelli jelleme. Egy ilyen konkrét,
ráadásul a néző által átélhető,
életfontosságú elhatározás, mint a férj el-
hagyása, sok mindent indokol: kapkodást,
idegességet, tárgyak elvesztését. Ezáltal
magyarázatot kapott a darab dramaturgiai
motorja: a kulcskeresés. Ahhoz, hogy
Nelli elmenjen, és szándéka szerint
mindent rendben hagyjon a lakásban, az
kell, hogy be tudja zárni az ajtót maga
mögött. Az első változatban valaki
megkérdezhette volna: miért kell ebből a
kulcskeresésből ilyen nagy dolgot csinál-
ni, miért nem várja meg Nelli a férjét, aki
már útban van hazafelé, zsebében -
feltehetőleg - a saját kulcsával?

De nem kérdezte meg senki. Mert
mindenki tudta, hogy Örkénynél nem kell
köznapi logikát keresni. És mert akkor az
új változatban is megkérdezhetnénk:
logikus-e, hogy Nelli kulcsot keres, amikor
el akar menni, és az ajtó még nyílik? A
válasz az volna, hogy Nelli tulaj-
donképpen nem akar elmenni az új vál-
tozatban sem, csupán áltatja magát ezzel a
döntéssel. Erről viszont eszünkbe jut,
hogy a kulcskeresés az eredeti darabban
éppen úgy pótcselekvés, áltevékenység,
időkitöltő, idegességlevezető akció volt
Nelli részéről, mint most, és ez ott is kellő
lélektani indoknak látszott.

A változtatások mindenesetre több
pszichológiai magyarázattal szolgálnak.
Azt mondhatnánk: a darab realista vonalát
erősítik. A Kulcskeresők most kétségtelenül
nem indul bizonytalanul, hanem azzal a
konfliktussal, hogy el tud-e menni Nelli.
Engedi-e az ajtó és saját belső elha-
tározása.

Kell ez az élesen megpendített, realista
konfliktus ? Beleillik-e abba a stílusba,
ahol az ajtók kívülről nyithatók, de belül-
ről nem, és a repülőgépek a „Feltáma-
dunk" felirat előtt landolnak a temető-k
apunál ?

Major következetes magához. Rende-

Avar István (Fóris) és Törőcsik Mari (Fóris Nelli) Örkény István Kulcskeresők című darabjában
(Nemzeti Színház)



zőként ugyanazt képviseli, mint alkalmi
dramaturgként. Az előadás határozottan
elmélyít bizonyos realista részleteket,
rendkívül komolyan veszi a szereplők
különkonfiiktusait. Nelli és Katinka - sok
új szöveggel kiegészítve - valóságos
drámai csatát vív a „menni vagy nem
menni" kérdéséről, amikor pedig a társaság
bezárva marad, a szereplők tragikus
kétségbeeséssel élik át mind a bezártságot,
mind az odakint (félbe)hagyott helyzetek
okozta életválságot.

Van ennek a megközelítésnek létjogo-
sultsága. Örkény meglehetős mélyponton
mutatja meg hőseit. Nelli az
idegösszeomlás; határán áll. Fóris két
vissza-minősítés után harmadszor „tesz ki
magáért" - a szokásos pöffel a hátában.
Benedeknek amolyan élőhalott a felesége.
Erika egész sivár életét teszi föl a pro-
fesszorával való találkozásra. Katinkának a
Bodója szerencsétlenkedik (örökösen
állástalanul) meredek riportjai miatt.
Mindegyik drámai figura mögött reális
élethelyzet rejlik, és egyikből sem hiányzik
a tragikus színezet. De az örkényi
kíméletlen groteszk sem: gondoljunk
például a pezsgőzését bűntudattal kom-
mentáló Benedekre, amint sóhajtva („Édes
kis szenvedőm . . .") hajt le egy újabb
pohárral.

Az Örkény-groteszk realista magjára
azért kell fölhívni a figyelmet, mert egy
téves fölfogás az abszurddal rokonítja, és
ködös általánosításokra, túlstilizálásra,
elvont értelmezésre biztatná darabjainak
rendezőit. Ezt a végletet érzem az Örkény-
előadások nagyobb veszélyének, ezért
írtam Székely Gábor majd-nem tökéletes
Kulcskeresők-rendezéséről (SZÍNHÁZ
1976/2.), hogy ha még következetesebben
ügyel a helyzetek realista végigelemzésére,
a konkrét szituációkból annál szebben
bomlik elő a darab valóság és irrealitas
között lebegő stílusa.

Nos, Major ügyelt a realizmusra. Nem
lehet mondani, hogy csak arra ügyelt. jól
érzi a darab kettős természetét. Erre vall,
hogy a díszlet realista tárgyait stilizálandó,
a díszlettervező Csányi Arpád fehér
festékkel fújatta le az asztalt, a székeket,
az ajtót, a használati eszközöket. ( : á s
kérdés, hogy a színpadkép éppen a
legfontosabbat, a bezártságot nem érzé-
kelteti.) Schäffer Judit jelmezei is elját-
szanak a fehér szín árnyalataival.

A környezet játékosságának ellenpont-
jául szánta Major a játék realizmusát. El
lehet gondolkodni rajta, hogy fordítva nem
lett volna-e szerencsésebb. A Kulcs-

keresőkben ugyanis alapkérdés a szerep-

A Kulcskeresők zárójelenete (Szacsvay László, Egri Katalin, Tyll Attila, Avar István,
Törőcsik Mari, Öze Lajos és Máthé Erzsi) (Iklády László felvételei)

lők hangvételének kecses könnyedsége, a
szituációk - sőt a mondatok - iróniájának
megcsillogtatása, az enyhe rálátás a
szerepre. A darab hangulatában a valódi
dolgoknak is fals színezetet kell kapniuk, az
„abszurditáshoz" pedig hozzátartozik, hogy
egyszerre magától értetődőnek lássék. A
Bolyongótól mindenki fél, az emberek
bezárják előle az ajtajukat, de amikor
megjelenik, szinte észre sem veszik, hogy
ott van, talán nem is tudják, hogy ő az,
vagy egészen természetesnek tartják a
jelenlétét, még azt is, hogy tele-fonál ... A
Bolyongó beleolvad a környezetbe. Mint
ahogy az egész darab erről a különös
hangulati eggyéolvadásról szól, amelyben a
dolgok fokozatosan elvesztik valóságos
körvonalukat, formájukat és értéküket,
összemosódnak, hogy egy közös illúzió,
egy valóságot álommá hazudó rítus
részeivé váljanak.

A Nemzeti Színház okos előadásában a
játék valamivel nehézkesebb, mint várnánk;
ott is a földön araszol, ahol repülnie
kellene. A kis formák mintha helyen-ként
eluralkodnának a nagy formák fölött, a
részletek fontosabbá kezdenek válni, mint
az egész.

Oze Lajos Bolyongó-alakításának pél-
dául, bár van súlya, logikája kevésbé.
Ahogyan kezében a kenyérrel megjelenik,
és fölpattan előtte az ajtó, azt gondoljuk,
hogy valami faljáróval van dolgunk. Ezt a
benyomást erősíti az is, hogy

egyenesen odalép a szoba közepén álló
kupachoz, egyetlen határozott mozdu-
lattal kiemeli belőle az asztalkendőt,
amelybe majd belegöngyöli a kenyeret,
és miután a párkányra helyezte, kihúzza
Nelli blokkjáról a kenyérvásárlásra em-
lékeztető följegyzést. Tehát eleve tudta,
hogy van ilyen följegyzés! (A darabban
Nelli maga javítja ki a blokkot, miután
fölfedezte a kenyeret. A Bolyongó csak
utólag látja a javítást.) Előző magatartá-
sának viszont ellentmond a már említett
személyazonossági-jelenet, később pedig
az, hogy összetéveszti Benedeket Fóris-
sal. Ha egyszer a Bolyongó faljáróként
megjelenő szellemalak, aki tudja, hogy
mi hol található, és mire mi van fölírva,
akkor a legkevesebb, hogy az itt lakók
nevét is ismerje, és ne tévessze össze
őket egymással.

Nem egyszerű logikátlanságról van
szó. A következetlenség arra vall, hogy
nincs kellően tisztázva a Bolyongó figu-
rája és feladata. A Bolyongó ugyanis
nem mindentudó faljáró szellem, hanem
egy-szerűen jó pszichológus. Kétszer
végigmegy a szobán, meghall néhány
elejtett szót, kikutatja egy táska tartalmát
- enynyiből körülbelül tudja is, hogy hol
van. De legalább azt, hogy szükség van-
e rá. Hogy kudarcos emberek közé
csöppent-e, akiknek a vereségeit
átfestheti diadallá. A többi szükséges
adatot már huzamos jelenléte alatt
csipegeti föl. Kellemetlen-



kedései ellenére is van benne valami
megnyerő, különben nem tudna hatni az
emberekre, akik észre sem veszik, hogy a
befolyása alá kerültek. Még hangosan
szidják, de már dolgozik bennük az el-
söprő lendülettel és jóakaratú lelkesedés-
sel adagolt, delejes bájjal beléjük csöpög-
tetett altató méreg. Őze Lajos, akinek az
utóbbi évadokban annyi frenetikus ka-
rakteralakítását csodálhattuk meg, mo-
gorva és bájtalan Bolyongójával csak
hitetlenségünket erősíti: elképzelhetet-
len, hogy ez a kedvszegett alak képes úgy
átvarázsolni a hangulatot, mint Papp
Zoltán szelíden ellenállhatatlan szolnoki
Bolyongójának sikerült.

Ha a dráma katalizátora erőtlen, azt az
egész előadás megsínyli. Pedig Törőcsik
Mari bravúros stílusérzéke most is tö-
kéletes példát nyújt. Nellijének minden-
napi, mondhatni banális feleségkomp-
lexusa, örökös aggodalma és félelme egy
ponton átlendül a banalitás határán, el-
libben a földközelből, és a föltétlen ra-
jongásba váltó illúziókergetés jelképévé
válik - anélkül, hogy elveszítené való-
sághitelét. Nem könnyű mutatvány --
túlságosan nagy a fesztávolság a Nóra-
konfliktus és a dráma valódi gondolata,
a tapadó naturalizmushoz szokott sze-
replők és az Örkény-groteszk között.
A többieknek nem is elég a lendületük
hozzá.

Örkény István: Kulcskeresők
(Nemzeti Színház)

Rendezte: Major Tamás. Díszlet: Csányi
Árpád. jelmez: Schäffer Judit. Szcenikus:
Bakó József. Dramaturg: Bereczky Erzsé-
bet. A rendező munkatársa: Bodnár Sándor.

Szereplők: Avar István, Törőcsik Mari,
Egri Katalin, Őze Lajos, Máthé Erzsi, Szacs-
vay László, Tyll Attila, Gyulay Károly, Ka-
tona János f. h., Kun Tibor.

Következő számaink tartalmából:

Székely György :
A mai magyar dráma szolgálatában

Földes Anna:
A novellista drámája

Osztovits Levente:
A halálomon is túl vagyok

Nánay István :
VII. Gergely feltámadása Kecskemétes

Hermann István:
Ötéves a „Korona" Pódium

SAÁD KATALIN

Özönvíz előtt

Nagy István drámája a
Nemzeti Színházban

Nagy István drámája, melyet az író Asz-
talos Miklós álnéven írt, s mellyel 1926-
ban az Erdélyi Szépmíves Céh dráma-
pályázatának egyik díjnyertese lett - ha-
gyományosan felépített darab, melyben
ma nem nehéz dramaturgiai naivitásokat
felfedeznünk. A megrajzolt alakok azon-
ban olyanféle belső igazsággal rendel-
keznek, hogy már-már megkockáztatjuk a
merész kijelentést: őstípusokkal van
dolgunk. Annál is inkább, mert az a mai
színpadi nyelv, melyen a Nemzeti Szín-
ház színészei - Harag György romániai
magyar rendező irányításával - a megírt
emberi alaptípusokat „megszólaltatják",
mentesek minden közhelyszerű sémától,
minden sablonmegnyilvánulástól. Ha-rag
György rendezése a magyar szín-házi
kultúra egyik lényegbevágó kérdését veti
fel, és egy lehetséges válasszal is szolgál.
A kérdés így hangzik: hogyan lehet elérni,
hogy ne váljon 'idejétmúlt színházi előadás
alapjává az olyan magyar nyelvű dráma,
mely nemzeti típusokkal építkezik. Igaz, e
„nemzeti típusok" a legtöbb esetben
parasztok, vagy legalábbis falusiak, és ez
mindenkor vonzza a sablonelképzeléseket.
Nagy István darabja társadalmilag-
nemzetiségileg szélesebb kört fog át, s ez
a körülmény legalábbis megtámadja a
rossz konvenciókat. Az özönvíz előtt
szereplői: Havadi Lajos csődbejutott
vállalkozó és úri-asszony felesége, Ilon
(Kállai Ferenc, Bodnár Erika); a miattuk
tönkrement titokzatos Darkó (Kálmán
György); Szántó István, Ilon testvére, aki
illegalitásba kényszerült s álnév alatt él,
áttekint-hetetlen életformájú
munkásmozgalmi ember (Sinkovits Imre);
Sári „széki parasztlány", Havadiék
cselédje (Vörös Eszter); Boján, román
munkás és felesége, egy erdélyi
származású székely asszony (Tarsoly
Elemér, Szabó Ildikó); egy román háziúr,
aki képtelen a Bukarestbe menekült
Havadiékat kilakoltatni, mivel nem
fizetnek lakbért (Raksányi Gellért);
továbbá lakásnézőbe érkező hölgyek
(Mányai Zsuzsa, Kánya Kata); Detektív
(Kun Tibor); Rendőrbiztos (Gyalog
Ödön).

Az előadás a megjelenített típusok ere-

jével válaszol a feltett kérdésre. Szín-
padjainkon jóformán fellelhetetlenül új,
hogy a színészi játék markáns, egymással
össze nem téveszthető éles kontúrt raj-
zoljon egy-egy színpadi alaknak. Az
Özönvíz előtt szigorúan, feszesen meg-
komponált színpadi mű. Mind formailag -
melyen ezúttal a színészi játék gesz-
tusokkal építkező rendszerét is értjük -,
mind akusztikailag. A továbbiakban az
előadás szövetéből példákat keresünk e két
komponensre mint alappillérre.

A lehatárolt forma

„Lehatárolt formán" mindenekelőtt azt
értem, hogy semmi nem mosódik össze
semmivel, vagyis hogy a kontúrok ki-
rajzolódnak.

A játékteret (Florica Málureanu mun-
kája) fehér tapétafalak, vagy sokkal inkább
az e falakba vágott nyílások alkotják.
Ajtónyílásokon át ajtónyílásokba látunk,
megpróbáljuk megszámolni, lehet vagy
tizenöt, de elbizonytalanodunk, mert a
megszámlálhatatlanság, a végtelen
labirintus érzetét kelti bennünk, mint-hogy
e nyílások egymásnak újabb nyílásait
jelentik, s így mindenképpen kör-körös
lezártsággal ülünk szemközt. E látványnak
első és legfontosabb közlendője az üresség.
Megvilágosodik a szín-pad. Nincs senki és
semmi a térben. Jobb-oldalt feltűnik Vörös
Eszter, s a színpad előterében középre
lehelyez egy barna tonettasztalt. Baloldalt
megjelenik Bodnár Erika és a háttérben
áttol egy kopott gyerekkocsit. Kállai az
egyik jobboldali nyílásból bukkan elő.
Acsorog. Hátra-mozdul, barna tonettszéket
hoz magának, leül, újságot kezd olvasni.
Bodnár a sarokba tesz egy másik széket, ő
is leül. Csend. Éles, „torkos" hangon végre
fel-hangzik az első mondat: „Visszük az
úrfit sétálni ?" - kérdi a cselédlány. Hang-
ja cseng-bong az üres térben.

A térnek további fontos asszociációi is
lesznek. A házaspár késhegyig folyó
anyagi vitája egy oszlopfal körül folyik,
azaz egy-egy nyílásból igyekeznek meg-
közelíteni egymást, vagy kitérni egymás
útjából. Két külön ketrecbe zárt vadállat.
Szántó - Sinkovits Imre - bejön a lakásba,
és valahonnan, valamelyik nyílás
mélyéből felhangzik a háziasszony kongó
„ki az ?" kérdése. Kell némi idő, míg
ideér. A lakásnéző hölgyek is hosszan
köröznek a csupasz falak körül, s termé-
szetesen nem veszik bérbe a rideg és sze-
gényes szobákat. A szegényességről egy
külön néma jelenet is szól. Havadiék el-
herdálták azt a mozgalmi pénzt, melyet


