
valói hűség fogcsikorgatásával - egy távoli
népharag lehetséges árnyékát a függönyre
vetíteni. Más dolog, hogy a szöveghez
zenét író Cseh Tamás súlyos hibát követett
el, amikor a Marseillaise dallamára
komponált parafrázissal jelzi igen durván
és szimplifikálva a Lajos-korszak végét.
Nem a stílustörést rójuk föl, hanem a
gondolatot, amit kifejez a százegynéhány
évvel későbbi forradalmi dal megidézése.
A Marseillaise itt, ebben a világban még
nem lehet az újrakezdés ígérete.
Mindössze indokolatlanul, hamisan biztató
ez a második részt bevezető rekviem
(eltekintve Papp jelzett ellen-
pontjátékától, melyet az egész éneklő
csoportból egyedül ő talált meg). Amit
hallunk, rekviem, egy nemsokára a szo-
kásos-ismerős módon - szívrohamban
megszakadó, üldözött-üldöző, kiszol-
gáltatott, magához láncoló értelmiségi
lélek fölött. A produkció alkotói látha-
tóan ezt a Marseillaise-parafrázist tartot-
ták az előadás „nagy" ötletének, de gyak-
ran előfordul, hogy nem az „jön be", amit
igen furfangosan kifundáltak. Hiszen ezzel
szemben az említett végjáték során írásba
foglalt kenet (Papp remek magánjelenete)
és a fölötte ellobbanó fáklya valóban
méltó, okos és csöndes
intelem a függésről szóló szomorújáték
nézőinek.

Mihail Bulgakov: Álszentek összeesküvése
(Szigligeti Színház, Szolnok)

Fordította: Elbert János. Díszlettervező:
Najmányi László. Jelmeztervező: Mialkovsz-
ky Erzsébet. Zene: Cseh Tamás. Rendezte:
Paál István.

Szereplők Iványi József, Temessy Hédi,
Andai Kati, Szeli Ildikó, Papp Zoltán, Fa-
rády István, Galkó Balázs, Balázsi Gyula,
Hollósi Frigyes, Piróth Gyula, Körtvélyessy
Zsolt, Peczkay Endre, Áron László, Fenyő
Ervin, id. Tatár Endre, Bárdos Margit,
Simon Péter, Varsa Mátyás, Lengyel Ist-
ván, Elkán Erzsi, Molnár Mózes, Farkas
József

SZÁNTÓ ERIKA

A vihar kapujában

Egy színházi előadás lényege, törekvé-
seinek iránya sokszor egy mozdulatban,
egy hangsúlyban, egy villanásnyi epi-
zódban érzékelhető a legjobban. Az egész
gyakran magán viseli még a félmegoldá-
soknál való megtorpanás jeleit, a szük-
ségből elfogadott kompromisszumok
nyomait, a másfajta stílusokon iskolázott
színészek öntudatlan ellenállásából adódó
bizonytalanságokat. A részleteket mindez
nem terheli.

A Madách Kamara színpadán minden-
képpen merész vállalkozás megkísérelni
i g az i színházi élménnyé tenni a japán
próza remekét, Akutagava A vihar
kapujában című művét. S nem első-sorban
Kuroszava zseniális filmje miatt - hiszen
az élő színház mássága lehetővé teszi és
megköveteli, hogy ne hasonlítsuk össze
vele. Valójában sokkal nagyobb
„istenkísértésről" van szó: Müller Péter
színpadi átdolgozása és Szirtes Tamás
rendező láthatóan egymással igazán
szövetkezve a színpadjainkon meg-szokott
- színvonalasan vagy rosszul használt -
eszközök helyébe kívánt más-fajta
eszközöket bevonni. A megszokottól
lényegében különböző színházi hatás
létrehozására tettek kísérletet.

Magyar színpadon mindenképpen új,
amivel az előadás megpróbálkozik, és
eredményeket ér cl. Magyar színpadon új,
de nem előzmények nélkül való, amivel
találkozunk. Mégis alig él, alig hasz-
nálható ez az előzmény. Mindig félbe-
maradt, mindig felemás módon jelent
meg, s létjogosultságának el- és felis-
merése valójában nem zajlott le.

Kérdések

Miről van végül is szó? Mi az , am i a
Madách Kamara színpadán új is, meg nem
is? Jó előadást láttunk vagy nem?
Egyáltalán - mit láttunk? Mit írt Müller
Péter Akutagava nyomán, mit rendezett a
rendező, mit játszottak a színészek?
Színdarabot? Az önellentmondások és
nyitva hagyott kérdések tételes felsorolása
talán bizonyítja, hogy nem kívánok
kibújni a véleményformálás kötelezettség
alól. Csak ehhez a véleményhez nem túl
egyszerű eljutni.

Mert nem színdarabbal van dolgunk A
színészek feladata nem egyénített hősök
megszólaltatása, sokkal inkább típusok
vagy pontosabban - alaptípusok fel-
mutatása. A színpadi játék - vagy ne-
vezzük színházi ritusnak - lényege nem
elsősorban a szavakban, briliáns szín-padi
monológokban vagy dialógusokban
fogalmazódik meg, hanem mozdulatok-
ban, a mozdulatok mozgássá szerveződő
folyamatában.

Azonnal közbe lehet vetni a jogos el-
lenérvet: a színpadon túl sok a szó, a
monológ, a színpadi akciót megállító nar-
ráció. Igaz. Rendező és átdolgozó nem
egészen jogtalan óvatossággal bánt saját
elképzelése érvényesítésével, s ennek
következtében sok minden elhangzik a
színpadról, amelynek kifejeződése felől az
alkotóknak kétségei voltak. A szöveg
helyenként elfedi magát a lényeget is. Tán
ezért érezhette az előadás egyik kritikusa,
hogy „mind a négy főszereplő hazudik, s a
filozofikus magasságok helyett a krimik
alantas légkörét kapjuk..." Persze, nemcsak
a kritikus tulajdonított a szükségesnél
feltehetően nagyobb jelentőséget a
kimondott szónak, hanem a színészek is. S
itt jutunk vissza az előzmények vagy
előzmény nélküliség kérdéséhez. Brecht-
játszásunk - minden el-
lentmondásosságával egyetemben - nem
engedte, hogy színész, rendező és kö-
zönség teljesen érintetlen maradjon attól a
néha elszántságot követelő hittől és tu-
dástól, hogy színpadi mű nemcsak és nem
kizárólag szavakban szólaltatható meg a
színpadról. Magyarán: a néző nemcsak
arról szerezhet tudomást, amit a színpadon
elmondanak. A színpad mindenek-előtt
élő látvány, a színész és a tárgyi világ
érzékelhető együttese. S ez a látvány - ha
létrejön, ha színész és rendező, díszlet- és
jelmeztervező s szcenikus létrehozza,
éppúgy rendelkezik közlendővel, mint az
elhangzott szó. Sőt, ez a közlendő, ez a
jelentéstartalom erősebb lehet a szavaknál,
ellene is dolgozhat, s egy többsíkú igazság
jelenlétét eredményezheti a színpadon.

A Madách Kamarában négy főhős ha-
zudik. Szavakban. De láthatóan színész,
rendező s a nemcsak a szavak, hanem a
mozdulatok színpadi helyét is elképzelő
átdolgozó arra törekedett, hogy az igazság
legyen jelen A vihar kapujában elő-adásán.
Egymásnak ellentmondó, több-féle, de
átélt, szavakban akár be sem vallható, meg
se fogalmazódó igazság. A színész teste,
mozdulatai, elrejtett, be nem fejezett,
lefojtott rezzenései hordoz-



zák ezt az igazságot. A látvány. A teljes,
érzékelhető színpadi világ.

Mi az, ami ebből - a szándékon túl -
megvalósult?

A Favágó

Itt jutunk vissza gondolatmenetünk ki-
indulópontjához: a részletek magas fo-
kon, az egész „vegyes" színvonalon jut cl
a megvalósulásig. Így kerül az elő-adás
középpontjába a Favágót megsze-
mélyesítő Koltai János. Nem a Favágó
figurájának legnagyobb fontossága okán,
hanem azért, mert ő az, aki leginkább
birtokában van a színpadi jelenlét kiak-
názásához szükséges eszközöknek. Azon-
nal hozzá kell tenni, hogy nem a megszo-
kott színpadi jelenlét jó hasznosításához
szükséges megszokott eszközökről van
szó. Másról. De miről? Mozgásról? Le-
tagadhatatlan tény, hogy Koltai keveset
mozog a színpadon, és viszonylag sokat
beszél. Próbáljuk közelről megvizsgálni
első megszólalását. Így hangzik: „Nem
értem." Aztán ezt többször is megismétli.
Sem túl hangosan, sem túl halkan. Nem
feltűnően gyorsan vagy feltűnően lassan.
Talán különösebben fontos ez a
bejelentés? Döntő új információt hordoz,
továbblöki valamivel is a cselekményt,
belevilágít tán ezzel az egyszerű kijelentő
mondattal saját tudatának legmélyébe?
Naivitás lenne igennel felelni. Mégis -
úgy hiszem - évek múlva is

Akutagava: A vihar kapujában (Madách Kamaraszínház)
Almási Éva (Feleség) és Bálint András (Férj)

„Krimi" vagy „példázat"?

Nézzük a krimit - Akutagava „krimijét"!
Négyen - négyféleképpen élik át a
gyilkossággal vagy legalábbis holttesttel
végződő találkozást: a Rabló, a Férj, a
Feleség és a szemtanú Favágó. Négy-
féleképpen élik át, s nem négyféleképpen
hazudják. Mind a négyen részesei voltak a
tragikus végű eseménynek, s szavaiktól
függetlenül mind a négyen birkózni
kényszerülnek az igazsággal.
Megpróbálják megérteni önmagukat &s a
többieket. El akarják rendezni a dolgokat,
beilleszteni valamiképp a széthullni
kezdővilág rendjébe. A színpadon nem
lehet a színészeknek az a feladatuk, hogy
illusztrálják a történteket, nem az a dolguk,
hogy megfejteni segítsék a „krimit".
Egyetlen - rendkívül sokoldalú - feladatuk
lehet: impulzust adni a nézőnek ahhoz,
hogy érzelmi viszonyba kerül-jön a
színpadi példázattal, s ezzel a maga
képzelete, mozgósítható élményei, ér-
zelmei és gondolatai segítségével
megszüntesse a színpadi mű példázatjelle-
gét.

Ez azonban nem azonos egy szerep
eljátszásának megszokott feladatával. Nem
tudom, több-e vagy kevesebb annál. Miért
hinnénk bármelyik útról, hogy egyedül
üdvözítő? Mindenesetre: más. S hogy
ennek a más feladatnak egy színész
megfelelhessen, körülötte is mindennek
mássá kell lennie.

Mássá lett játéktér

Mindenekelőtt mássá kell lennie a já-
téktérnek. A Madách Kamara színpadán
Fehér Miklós egyetlen stilizált fa-csonkot
(lehet, hogy csak számomra volt ennek a
bronzban-vörösben játszó formának
pusztuló növényi jelentése) állított díszlet
helyett. Ez a majdnem üres térben csak
viszonyítási pontot nyújtott a játékhoz. Ez
a „díszlet" nem díszlet, csak kiindulópont, a
fantáziának kell dolgoznia. Nem stilizál,
hiszen az is valósághelyettesítő funkciót
töltene be. Egy ilyen színpadkép alapja az
a meggyőződés, hogy a valóságot a
színpadon nem kell sem lemásolni, sem
egyszerűsíteni, sem helyettesíteni. A
valóság semmivel sem helyettesíthető, csak
a néző fantáziájában teremthető újra.

A játéktér megváltoztatásának lényeges
eleme az a porszürke gumiszőnyeg, amely
a színpadot borítja. A látvány döntő
alkotóeleme annyiban, hogy megváltoztatja
a színpadi mozgás karakterét és le-
hetőségeit. A lépések, a nekiiramodások,

pontosan fogok emlékezni erre a szín-padi
megszólalásra, s mindig fel fogja idézni
bennem, hogy miért is tartom izgalmas,
rokonszenves, sőt - fontos előadásnak A
vihar kapujában bemutatóját.

A fent idézett mondat lecsupaszítva alig
jelent valamit. Koltai azonban nem-csak
kimondja a mondatot alkotó szavakat,
hanem hozzátársítja egész test-tartását,
kezének moccanását, különös feszültségről
árulkodó tekintetét, izmainak készültségét.
Amikor megszólal, valami belső folyamat
végére jut: tehát a mondat sajátos dallamot,
hangszínt, ritmust kap. A közlés tartalmát
mindez együtt hordozza: az, hogy a színész
ezt az egyszerű, kijelentő mondatot a
befejezetlenség hangsúlyával társítja,
magasban hagyja, mint aki a
legfontosabbat nem mondta, nem
mondhatja, nem tudja kimondani, s
jelenléte összes eszközével felkelti a
nézőben s a meg nem értett világ meg nem
értett eseményeivel szembeni, s általa átélt
kínzó feszültséget.

S ez már A vihar kapujában gondolati-
érzelmi lényege. Az önmagunk és a világ
meg nem értéséből táplálkozó nyugtalan-
ság. A meg nem értett világ kínzó volta.
Ebben a meg nem értett világban benne
rejlő veszély: ember voltunk, felelősség-
teljes ember voltunk veszélyeztetettsége.
Fontos, korszerű mondanivaló - hogyan
kísérthet itt a krimik alantas légköre?



az elfordulások ezen a puha, enyhén süp-
pedő talajon elvesztik naturális jellegüket,
enyhén szokatlanná válnak. Szokatlanná,
de nem elidegenítően mesterkéltté. Ez a
kis furcsaság épp csak annyi, hogy a
színpadi mozgás hangsúlyosabb lesz,
nagyobb erővel hat ránk.

Mássá kell lennie a színésznek is, sőt
elsősorban neki kell megváltoznia. Csak-
hogy lehet-e? S lehet-e egyik előadásról a
másikra? S mi az a más, amit tennie kell ?
A legszembetűnőbb, hogy a színésznek
mozognia kell. Sokat és ügyesen. Vívnia,
dzsúdóznia. (Egyébként az a bizonyos
porszürke gumiszőnyeg így is beleszól a
látványba azzal, hogy lehetővé teszi a
felszabadult mozgást.) Sztankay István, a
Rabló megjelenítőjeként kitűnően tesz
eleget ennek a követelménynek, de Bálint
András -- a Férj megszemélyesítője - sem
marad el sokkal mögötte. Ez lenne a
lényeg? Azonos lenne a színpadi mozgás a
sportoló mozgásával ? Hiszen a színésznek
valamit ki kell fejeznie, s ez a
kifejeznivaló nem maga a mozdulat, az
csak elvezethet hozzá.

Zeami mester nyomán
Ez az a pont, ahol legegyszerűbb betű-
híven idézni Vekerdy Tamás néhány éve
megjelent könyvét, amelyet a színészi
hatás eszközeiről írt a XIV-XV. század
fordulóján élt távol-keleti Zeami mester
művei nyomán. Annál is inkább, mert ez a
kitűnő, a színészi mesterség alapkérdéseit
feszegető mű akár adhatta is a biztatást és
támasztékot Szirtes Tamás rendezői
törekvéseinek.

„A nó-színész lassan és pontosan mo-
zog. De egyetlen kis mozdulat többet
mond el, és intenzívebben hat, mint a mai
európai színházakban a mozdulatok egész
sora. Ez lehetővé teszi, hogy a
kifejezéssorozatok - s ezzel az események
- nagy gyorsasággal kövessék egy-mást. A
lassúság tehát óriási gyorsaságot produkál
- és a nyugalom hatalmas feszültséget."

Már ennyiből is kiderül: nem arról van
szó, hogy snájdig vívójeleneteket vagy
„nagy bunyót" láthassunk a szín-padon.
Ettől még minden unalomba és
tartalmatlanságba fulladhat. Egy Dullin-
idézet, amely ugyancsak a japán színészek
mozgását írja le, sok mindent meg-
magyaráz: „Ha a színész megrúgja a
partnerét, a valóságban hozzá sem ér, de a
mozdulat végrehajtása olyan pontos és
találó, hogy erőteljesebben kelti fel a
brutális hatást, mintha valóban véghez

vinné. Ha lesújt kardja élével, alig érinti
az ellenfél testét, de a száraz kis mozdu-
lat, amellyel jelzi, hogy most húzza ki
fegyverét a sebből, annyira igaz, hogy
valóban érezzük, hogyan hatolt be a vas a
hús mélyébe."

Amiről itt szó esik, tehát nem technikai
kérdés, nem vívni tudás, még csak nem is
egyszerűen mozgáskultúra. Több. A
színész szellemi energiáinak koncent-
ráltságát követeli ez a játékstílus, azt
teszi nélkülözhetetlenné, hogy a színész-
ben koncentrált belső kép előzzön meg

minden látható akciót: a mozdulatot s a
kimondott szót.

S ezzel túllendültünk azon az egysze-
rűsítésen, hogy olyan színházi próbál-
kozással van dolgunk A vihar kapujában
esetében, amely a szokottnál nagyobb
hangsúlyt helyez a mozgásra.

Sztankay István és Bálint András ne-
hezebben talált magára ebben a színházi
próbálkozásban, mint Koltai János és a
Feleség alakítója, Almási Éva. S épp
azért, mert külsőségeiben próbálnak ele-

Koltai János (Favágó), Juhász Jácint (Koldus) és Lőte Attila (Pap) Akutagava drámájában

(Iklády László felvételei)



get tenni a szokatlan igényeknek. Már e
gondolatmenet elején utaltam rá Koltai
János játékának elemzése kapcsán, hogy a
kimondott szó sem kizárólag nyers
jelentésével hat. A mozgás - amely mögött
nincs a színész egész személyiségét
mozgósító tartalom - erre éppúgy
alkalmatlan. Így, a mozgás nem a
mozdulatlanság színpadi ellentéte, ha-
nem egy belső mozgás folytatása, követ-
kezménye.

Az áramkör gyakran megszakad a
Madách Kamara színpadán. Az elképzelés,
a törekvés azonban világos, s azokban a
részletekben, melyekben megvalósul - a
hatásban igazolja önmagát. Ilyen
jellegű és fontosságú próbálkozások
egyébként önmagukban alig ítélhetők meg.
Lehet, hogy sok évvel későbbi elő-
adásokban, színészképzésben, új igények
felébresztésében érik be igazi sikerük.

Akutagava: A vihar kapujában (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Színpadra alkalmazta: Müller Péter. Ren-
dezte: Szirtes Tamás. Díszlet: Fehér Miklós.
Jelmez: Piros Sándor. Zene: Vukán György.
Mozgás : Pintér Tamás.

Szerelők: Bálint András, Almási Éva,
Sztankay István, Koltai János, Lőte Attila,
Juhász Jácint, Bay Gyula.

E számunk szerzői:

BALASSA PÉTER az ELTE Esztétika
Tanszékének tanársegédje

BERKES ERZSÉBET újságíró BUDAI
KATALIN egyetemi hallgató

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

KERESZTURY DEZSŐ író

KISS ISTVÁN a Budapest Táncegyüttes
műszaki vezetője

KOLTAI TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SZÁNTÓ ERIKA a Magyar Televízió
dramaturgja

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg SZENDRŐ
FERENC rendező
TARJÁN TAMÁS az ELTE XX. századi

magyar irodalom tanszékének tanárse-
gédje

BUDAI KATALIN

Rómeó és Júlia Győrött

Minden nemzedéknek meg kell kapnia a
klasszikusokat. A mostani tizenévesek-
nek például, nagyon sok egyéb színmű
mellett, a Rómeó és Jú l iát . S ha olyan em-
lékek élnek az idősebb színházlátogató-
ban, mint a Latinovits-Ruttkai kettős
játéka, a Major-féle rendezés, vagy akár a
néhány évvel ezelőtti szegedi szabad-téri
előadás: akkor sem csökkentheti az
emlékkép vagy az ábránd a várakozás
izgalmát: most milyen lesz? Aki pedig
eddig csak emlegetni hallotta a két kedves
nevet, most hús-vér alakjukban ta-
lálkozhat velük; s akár egy életre megha-
tározó - elragadó vagy elriasztó - módon.

Az alábbiakban részletesen vizsgáljuk
meg, hogy szándék és megvalósulás,
beidegződések és kísérletek hogyan len-
dítik előre (vagy béklyózzák meg) a
klasszikus mű győri sorsát.

A színpad

Kicsi, sajnos. Három szürkészöld faalkot-
mány még szűkebbre vonja. Felemás meg-
oldás ez. A lépcsősorok, ruhásszekré-
nyekre emlékeztető ajtó-ablak ácsolatok
forognak, előre-hátra mozognak. Így
könnyen lesznek piactérré, kertfallá vagy
belső udvarrá; de hogy éppen micsodák,
azt nehezen lehet követni. A térelemek
nem eléggé sajátosak ahhoz, hogy mindig
következetesen ugyanazt jelentsék.
Persze, könnyű volt a 16. századi Temze-
parti színházépületben. Valaki ki-ment,
valaki bejött, szólt néhány szót: azonnal
világos volt, minden hurcolkodás nélkül,
hová is kell elképzelni a hely-színt. Az
elkényelmesedett fantáziájú mai nézőnek
szemmel látható színváltozásokra van
szüksége. A győri színpadkép azonban,
talán a deszkából rótt építmények
funkcionális sokoldalúságától
megmámorosodva, grádicsokat és erkély-
ajtót nagyvonalúan mos egybe. A vendég
Székely Lászlónak kétségkívül gondot
okozhatott a játéktér kihasználása, de a
néha veszélyesen imbolygó, recsegő
monstrumok nemegyszer magukat a sze-
replőket is a színpad szegélyére szorítják.

A koreográfia

Nem hiszem, hogy a szűkösség határozta
volna meg egyedül a tér bejátszását.
Somlai István tervszerűen átgondolt,
önmagában is jelentést hordozó koreog-
ráfiát készített. Az indítás, a piactéri
összecsapás nagy kavalkádja tűnt csak
operettszerűnek; a későbbiekben (a báli
táncnál, az erkélyjelenetnél, a párbajoknál
stb.) komolyra fordul minden. A fegyveres
összecsapások hajmeresztőek (Pintér
Tamás betanítása). Ritkán látni ilyen
életszerű vívóbetéteket. A báli egy-másra
találás, alig elkerülhető módon, a
Zeffirelli-film hatása alatt jöhetett létre.
(Kiemelő fejfény, lelassult mozdulatok,
csöndesülő háttérzaj.) Ez azonban az
értelmezés igenfontos mozzanata: Rómeó
és Júlia kapcsolata a külvilággal ebben a
pillanatban megszűnik.

A tömeg

A szerelmeseknek tragikusan kell tudo-
mást venniük arról, hogy nem csak bol-
dogságra perzselő, hanem gyűlölködve
izzó szenvedélyek is vannak. A Rómeó
Meczner János rendező kezén nem lett
kamaradráma. Verona részese, felelőse és
tanúja annak, ami történik. Ilyen vagy
olyan módon mindenki érdekelt a vi-
szályban, majd a szomorú fordulatban. A
feudális közösség egymásra utaltsága s a
kimagaslóbbak egyénre szabott morálja
ütközik meg. Az egység, a feloldás csak az
érzelmi egymásra találásban, egy
villanásnyi összekapcsolódásban lehet-
séges. Ezt mutatja meg a győri előadás
elsősorban, s ehhez kell a népes statisz-
téria. A gyűjtőnév itt nem arctalan tö-
megre utal. Rómeó és Júlia tartoznak
valahová. Sokan veszik őket körül, ro-
konok, cselédek, talpnyalók. Egyéni arcuk
van, hiszen Balthazár, Péter, a mu-
zsikusok, a kötözködő fegyveresek: sze-
mélyükben elkötelezettek az egyik vagy a
másik család oldalán. Az előadás egyik
érdeme, hogy tudomást vesz ezekről a
függőségekről. Természetesen ez csak
lelkes segédszínészekkel, statisztákkal
lehetséges. (Itt jegyezzük meg, hogy a
vendégtervező Csengey Emőke ruhái
ízlésesek, jól viselhetőek.)

Szereplők és szerepek

Sajnos, színpadi instrukciók nem maradtak
ránk a kvartókból és foliókból. Ez viszont
lehetőséget teremt az önállóságra
rendezőnek, színésznek egyaránt.
Capuletné például szövege szerint elég
közönyös, nemtörődöm anya. Szövegé-
nek hézagaiba azonban arcjátékot, riadt


