
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



Szántó borítékba zárva náluk helyezett el.
Szántó kimerül a húgával folytatott
reménytelen viszálykodásban, leül a sa-
rokban álló székre és elpilled. Az asztalon
petróleumlámpa. Bodnár Erika a földre
helyezi a lámpát, az asztalt odaviszi
Sinkovitshoz, tálcán egy tányér ételt -
levest? - hoz be, ráteszi az asztalra a tálcát,
s visszaül csendben a másik székre, ahol az
asztal állt. Lábánál a petróleumlámpa

A jelenet egyúttal alkalmul szolgál Sin-
kovits számára, hogy Szántó személyiségét
erőteljesen felvázolja. (Íróilag ez az alak a
többi szereplőhöz viszonyítva kevésbé
pontosan van megformálva) : felriad,
rámered a tányérra, az étel felett a húga
tekintetével találkozik, nézi a hú-gát, nem
nyúl az ételhez, megkeseredik arcán a
mosoly, feláll, felteszi a kalapját és el akar
menni.

Egy további jelenetben kiegészül ez a
kép. Havadi-Kállai megbízást kap, hogy
munkássztrájktörést szervezzen, s noha
úgy véli, nem teljesíti a megbízatást, a 100
lej előleget mégis felvette rá. Enni-valóért
küldi a cselédlányt s úgy, felső-kabátban
leül kártyát vetni a tonettasztalkához.
Megjön Szántó, átlátja a helyzetet, s most
ezt a két felvonáson át fegyelmezett,
zárkózott mozgalmi embert elönti a düh,
felkapja az asztalt, s kártyástul a levegőbe
hajítja. Szanaszét röppennek a kártyalapok.

De nemcsak Sinkovitsnak, hanem va-
lamennyi színésznek rendelkezésére áll az
előadás folyamán egy-két néma jelenet,
melyben a kizárólag rá jellemző, általa
használt néhány gesztussal megrajzolhatja
önmaga karakterét. Kállai mindig
katasztrófahangulatban nyúl a zsebében
meglapuló kártyapakli után, s kísérteties
precizitással igazítja meg fel-öltője
gombolását, mielőtt feljelenteni indulna a
sógorát. A végső helyzetben pedig, az
„utánam az özönvíz" hangulatában, mielőtt
felfeküdne vaságyára, többször gondosan
végigsimítja mindkét kezével a kabátját.

A k é z fogás gesztusa három asszonyt
körvonalaz. Bojánné - Szabó Ildikó - a
jólelkű szomszédasszony, aki majd gond-
jaiba veszi a viselős Havadinét a gyerme-
kével együtt, kézfogással búcsúzik az új
gazdához szegődött cselédlánytól. Szabó
Ildikó szomszédasszonya felszabadult,
segítőkész ember: nincs megfélemlítve és
nincs függőségi viszonyban; valószínűleg
jó házasságban él román származású
munkás férjével. Mozdulatai gátlástalanok,
s egyazon indulattal viseltetik mind

az alacsonyabb társadalmi helyzetű cse-
lédlány, mind az úri középosztálybeli
Havadiné iránt.

A cselédlány búcsúzni készül asszonyá-
tól. Várakozik. Várja a bérét. Vörös Esz-
ter szálfaegyenes derékkal ül. Az asszony
- Bodnár Erika - átad neki némi pénzt,
elköszön tőle, de nem nyújt neki kezet. A
lány hosszú ideig áll mozdulatlanul,
éppoly szálfaegyenes, mint az elébb. Vég-
re is lekuporog, kitárja fedeles kosarát.
„Tessék megkutatni!" Csend. Rituálisan
szép a lány mozdulata, de humoros is:

innen aztán nem is lett volna mit elvinnie.
Villan az ékkő Bodnár Erika ujján,
sebtiben lehajol és visszafedi a kosarat.
Gőgös és fennkölt asszony Havadiné,
most mégis felmerül egy árnyalatnyi re-
mény, talán szorult belé némi emberség
is. A helyzet kényszere alatt végre ki-
nyújtja a lány felé a kezét. Túl kemény és
túl határozott. A lány ráomlik az elébe
tartott kézre, s már átölelve tartják egy-
mást. De az ölelés tartalma nem ugyan-
az: Vörös Eszter testéből melegség és
odaadó hűség árad, Bodnár Erika ölelé-

Nagy István: Özönvíz előtt (Nemzeti Színház). Bodnár Erika (Ilon) és Sinkovits Imre (Szántó)



se hűvös, erőlködő. Utálkozik a teste.
Elviseli az ölelést.

Darkó - Kálmán György -, a finánc
zsaroló, kísérteties jelenség. Oriási kocka-
bőrönddel, hosszú nagykabátban érkezik.
A nyaka körül többször áttekert sál a
térdét veri. Azért jön, hogy „részt kérjen"
Havadiék életéből. Miattuk ment tönkre,
tehát most Erdélyből ide Bukarestbe is
utánuk utazott. Úgy döntött, velük fog
élni. Komótosan helyet foglal a széken,
melyről Kállai nyugtalanságában
felpattant. Mozdulatlanul, rezzenetlen
arccal tartja meg vádbeszédét. Minden
átmenet nélkül elsírja magát, taszító és
gusztustalan ez az ellágyulás, majd újra
csak minden ellágyulás nélkül
megkeményedik. Feláll, kéri a szekrény-
kulcsot. Bodnár Erika felnevet. Hátbor-
zongató a nevetése. (A színésznő itt érez
rá Havadiné személyiségére; fizikai szen-
vedésének kifejezésére az első felvonás-
ban nem talált hitelesen belülről ható
színészi eszközt.) „Nyitva van" - közli
eszelősen. „Jó, akkor rendezkedjünk be" -
határozza el magát a vendég, s ki-tárja a
szekrényajtókat. Tátong az üresség.
Szertartásos lassúsággal felpattintja a
bőröndjét, kivesz belőle egy darabka fehér
asztalneműt, behelyezi a szekrénybe (a
már korábban felsorolt bútordarabokon
kívül még ez a fehérre festett, biedermeier
díszítményű szekrény is a lakás

„bútorzatához" tartozik), ugyanilyen las-
san megfogja most a nyitott bőrönd fülét,
mitől az teljes ürességével a nézőtér felé
billen, mintha súlya lenne, nehézkesen
hátrahúzza a bőröndöt a szekrényig, s
felteszi a tetejére. Magával hozza a család
harmadik székét és elhelyezkedik rajta az
előtérben; Kállai ugyanis közben
visszafoglalta a saját helyét.

Kálmán György Darkója soha nem
enged szertartásosan választékos modo-
rából. A válásztékosság arra is jó, hogy
gyötörje vele környezetét. Hosszú sál-
jában csetlik-botlik, hogy szántszándékkal
láb alatt legyen, de esetlenkedésében is
megőrzi méltóságát. Kihúz egy gyufás-
skatulyát és ujjai közt finomkodóan tart-
ja, míg Amerikában élő családjáról és
utazási vágyáról mesél: „Az ember, mi-
előtt éhen halna, tegyen egy szép utazást."
„Nekem is van, volna feleségem" -
panaszolja, és két tenyere közt sokáig
óvatosan őrzi a pöttyös bögre elébbi tej-
melegét. Mikor feláll, a bögrét pontosan a
szék közepére helyezi, és kissé sántítva
kilejt az egyik nyíláson.

A harmadik felvonásban magához veszi
az asszony gyerektejre tartalékolt pénzét.
Az összeget bejegyzi törlesztés-ként a
noteszába. Szántó - Sinkovits - épp jelen
van, gallérjánál fogva megragadja és
alaposan megrázza Darkót. Kálmán nem
zökken ki nyugalmából. Mi-

kor Sinkovits végre elengedi, a megszo-
kott lassú eleganciával helyére teszi a tol-
lat és a noteszt.

Az emberi gonoszságnak is vannak
gyönge pillanatai. Amikor valaki - akit
rossznak ismerünk - önként kiszolgáltatja
magát, ezzel rést feszít a gonoszság
szorító gyűrűjén. A magakiszolgáltatás
azonban nem hoz megváltást. Darkó meg
akarja szerezni az asszonyt. Kivárja, sőt
úgy befolyásolja a történéseket, hogy el-
esett pillanatában kerüljön a közelébe. „A
szívről és az irgalomról" szeretne be-
szélgetni vele. „Szeretném, hogyne igyam
el a tejet a gyereke elől. Szeretném sze-
retni, Ilon nagysád." Két kezét, akár az
oltár felett áldást mondó pap, Bodnár
Erika feje fölé tartja. Esendő a pillanat.
Bodnár Erika kegyetlen élességgel fel-
nevet; mint korábban a szekrénykulcs
miatt. Kisiklik Kálmán keze alól. Az ál-
dásra indult kéz, most már a semmi felett,
sokáig a levegőben marad.

Az akusztikai építmény

Az előadás zeneisége többrétegű. Nézzük
mindenekelőtt a felhangzó dalokat. Két
székely szerelmes népdalt hallunk: a cse-
lédlány énekli, altatódalként. Az „Ibolyák,
lila ibolyák" kezdetű operettmelódiát
pedig Darkó a harmadik felvonás két
drámailag különösen kiélezett hely-
zetében. A két daltípusról azonnal fel-
ismerhető, hogy szembenálló kultúrákat
képviselnek. A népdal a nincstelen cse-
lédlányhoz tartozik, az operettdal az
orfeumi emlékein kérődző finánchoz.
Mikor a lány kénytelen elszegődni egy
bukaresti nagyságához, meg-megbicsakló
hangon román dalfoszlányt próbálgat.
Vizsgáljuk meg a dalok előadásban betöl-
tött dramaturgiai funkcióját. Említettem
már a házaspár pénzviszályát az oszlop
körül. A veszekedés következtében az
asszony rosszul lesz, kénytelenek leülni.
Vörös Eszter beront a gyerekkocsival és
fel-le tologatja a házaspár háta mögött.
Viharos erővel dalol: „Régi rózsám, tör-
jön ki a nyavalya." Végigénekli, senki
nem avatkozik közbe. Megjelenése meg-
lepetésszerű volt, dramaturgiai szerepe
pedig továbblendítő. Másodszor vég-
zetszerűen hangzik fel a székely cseléd-
lány éneke: „Azt is tudom, hogy kell
szívből szeretni." A dal azt a fekete hu-
morú csendet töri meg, mely a bőrönd
kipakolását követően megüli a szereplő-
ket. A lány éneke a távolban, már a falak
mögül felhangzik, s mikor színpadra ér a
gyerekkocsival, a jelenet három úri sze-
replője kínosan feszeng. A cselédlány

Vörös Eszter (Sári), Bodnár Erika (lIon), Kállai Ferenc (Havadi) és Kálmán György (Darkó)
Nagy István drámájában (lklády László felvételei)



statikus figura: érintetlen tisztaságán nem
fog a városi levegő. Éneklése játszik a

színpadi szituációval; nem abból szólal
meg, hanem kívülről. A dal mégis jelen
van. Kállai ingerülten feláll, s tulajdon-
képpen kitessékeli a lányt. A jelenet „ze-
nei" záróakkordja: a tárva-nyitva álló
szekrényajtókat erőteljesen visszacsukja.

Kálmán György dalra fakadása viszont
a színpadi szituációból nő ki. Épp
magához vette a tejre tartalékolt pénz-
összeget. Nagykabát van rajta és kalap. A
zsebében talált dohánytörmelékből sodor
cigarettát magának. Leül az ágyra.
Havadiné és Szántó tehetetlenül, der-
medten nézik. „Ibolyák, lila ibolyák" -
énekli. Bodnár Erika őrjöngő idegessé-
gében a kredenc hátát püföli, hogy ne
hallja a dalt.

Van a darabnak egy nagyon is komo-
lyan gondolt, de ma már kissé naivan ható
jelenete, az elvétett mérgezés. Darkó egy
üvegcse mérget tart a háznál. Havadiné
kétségbeesésében beledönti Darkó
kávéjába, és elrohan a helyszínről. Darkó,
aki sejt valamit, Szántóval itatja meg, s
Szántó meg is hal. Az előadásbeli jelenet
ne :n naiv. Az ürüggyel elküldött Darkó
visszaérkezik a barakkszerű üzlet-
helyiségbe - a harmadik felvonásban már
az Havadiék lakhelye -, odalép az asztalon
hagyott kávéjához. Nem is gyanakszik :
biztosan tudja, hogy benne a méreg.
Azonnal megtalálja az üvegcse dugó-ját is
mint bizonyítékot. Nyakában lógó hosszú
sáljával két oldalról felemeli a csészét.
Nézegeti a tartalmát. Látjuk, hogy a kávé
színén felismeri a méreg olajos gyűrűzetét.
„Ibolyák, lila ibolyák, ez a sorsom, semmi
más." Elhal a dal, asztalra koccan a csésze.

Harag György alapos ismerője a ma-
gyar nyelv erejének. Ahogyan a színé-
szekkel megkereste az alakokat jellemző
karakterizáló gesztusokat, hasonlóképpen
minden színész más, egy bizonyos fajta
hangon szólal meg az előadás során;
természetesen ezen a ,megszólalási"
hangon belül váltania is kell. A hangok
ütik egymást és hangkompozícióvá szer-
veződnek. Említsünk meg néhány jel-
legzetes hangtípust. Vörös Eszter az általa
énekelt dalok előadásmódjával találta meg
prózanyelvét is. Szabó Ildikó dinamikus
mozgásának teljesen megfelel, hogy
segítőkész javaslatait egyetlen leve-
gővétellel, azaz egy szuszra lövi ki magá-
ból. A háziúr Raksányi Gellért töri a
magyart: „Nincs fánk . . . de szolgáló, az
lenni ... ölég neki a konyha, mégis ilyen
nagy lakást tart üresen ..." Keresztül-

kasul járkál a nyílásokon, kopog a csiz-
mája, a botja. Kong az üresség. Nem ma-
radhatnak tovább a lakásban, közli. Ha-
tározottan koppanó lépésekkel végigbiceg
az előszobán.

Kállai mindeddig a tőle telhető sze-
rénységgel járkált a háziúr nyomdokában,
most magára marad, leül a középen álló
székre és fütyörészni kezd. A fütyörészés
vészterhes szituációkat exponál. Most
például megríkatja a cselédlányt,
összevész a feleségével s mindezek tete-
jébe: megérkezik életükbe Darkó. Másod-
szor a harmadik felvonásban kényszerül
füttyre. Darkó felszította féltékenységét:
gyanakszik Szántóra. Rátámad a feleségé-
re, „agyonütlek, te" - s valóban, majd-nem
megüti. Indulatát fütyülésbe oldja. Nem
sokkal ezután indul a rendőrségre, hogy
feljelentse Szántót.

Végezetül szólnunk kell még egy fontos
akusztikai komponensről: a fel-
vonásvégek egymásra rímeléséről. Az első
és második felvonás Kállai egy-egy
mondatával zárul „Mit tehet az ember
mást, mint hogy sorsjegyet vásárol",
„Majd megmutatom én, hogy úriember
módjára mászom ki ebből is". Mintha
hasbeszélő lenne, ismételgeti monoton
egyhangúsággal a mondatokat Kállai. Az
élő, színpadon született hang a mag-
netofonszerű ismétlésekben rémítően
hangzik: emberből kiszakadó géphang! A
harmadik felvonás végén Kálmán-Darkó
ládákkal dübörög, egymásra hányja őket,
eltorlaszolja a világot. Fekszik a vaságyon
a két férfi. Utánuk az özönvíz.
Elviselhetetlenül hangos gép-hang:
vonatdübörgés zár j a az előadást.
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BÉCSY TAMÁS

Bánk bán a Tháliában

A dráma irodalmi műnem, s ha szövege
egy színjáték részévé válik, más művészeti
ágban jelenik meg. Ez abból az „egyszerű"

tényből következik, hogy a drámai
szövegben leírt név (például Bánk) helyére
olyan eleven ember kerül, aki úgy tesz,
mintha Bánk lenne. Az írott dráma nyelvi
képződmény, s a drámaíró mindent
nyelvvel tud tükröztetni és közölni. Ha a
név helyére színész kerül, a színész
mindent a saját testével létesített
helyzettel tud tükrözni és közöl-ni. A
beszéddé vált írott szöveg így része, egyik
összetevője lesz a testekkel létesült
helyzeteknek, noha a legfontosabb
összetevője. A színésztől sohasem várjuk,
hogy testileg is például Bánkká változzék,
hanem csak azt: tegyen úgy, mint-ha az
lenne. A színjáték önálló művészeti ága
éppen ezen alapelv miatt létezik, az egész
színpad úgy tesz, mintha „az" len-ne.
Mivel enélkül nincs színjáték, a szín-játék
a drámai szöveget nem „viszi vissza" az
élethez, benne nem a valódi valóság
jelenik meg, hanem tükrözött valóság,
művészet, amelynek egyik forrása az írott
mű, a másik a színjáték korszakának
valósága.

Rajkai György díszlete nem egy királyi
vár vagy kastély termeit és folyosóit idézi,
hanem játéktér. Forgószínpadra épített
emeletes építményt látunk, amely elölről
mintha egy ház utcafrontja len-ne, három
ajtóval és az emeleten három ablakkal. Ha
megfordul, homorú fél-körívben hat
oszlop látszik, köztük függönyök, ezek
mögött mindkét szinten folyosók. A
színjáték alakjai így nem-csak
vízszintesen, hanem függőlegesen is tagolt
térben mozoghatnak.

Kazimir Károly rendezése különösen a
függőleges tagolás lehetőségével él.
Színészei rendszerint nem valóságosnak
tételezett életfolyamat törvényszerűségeit
követve mennek fel az „emeletre", hanem
amikor a mondanivaló kifejezésére
vonatkozóan következik hangsúlyos
részlet. A tér vízszintes irányait is ennek a
célnak az érdekében szervezi. Az eredeti
I. felvonásban a főszereplők épp-úgy
felhasználják az összes mozgási irányt,
mint az udvari nép. Az eredeti


