
az integetést, látszik az ablakon át, aho-
gyan táncolnak, isznak. A távolodók még
egyre integetnek, örülnek egymásnak, s
persze egy kicsit szomorúak - és tudjuk,
nemsokára vége a karneválnak, a régi
barátokat talán sohasem látják viszont, és
új élet kezdődik .. .

*

Nem kell szembeállítani Bergman és
Strehler szép színházát Peter Stein kemény
színházával, Scsedrin játékos színházával,
Besson politikus színházával vagy Ariane
Mnouchkine népszínházával. Még a
glasgow-iak véres színházával sem. Elő-
adásuknak (Webster: Amalfi hercegnő) nem
az volt a hibája, hogy szörnyűségeket
halmozott. Ettől még lehetett volna
szörnyen jó (vagy a még szemléletesebb
angol szóhasználat szerint véresen jó:
bloody good) is. A baj az volt, hogy a na-
turalista dráma nem illeszkedett össze az-
zal a barokk haláltánccal, amelyet a ren-
dező kitalált hozzá.

Mesterségüket remekül értő rendezőket
és színészeket láttunk Varsóban. A
különbség csak az, hogy a színészek majd
mindegyike tehetséges is volt. A színészi
tehetség szakmai tudásból és az egyéniség
varázsából áll. Talán kevesen hittük
korábban, hogy ez a két tényező a világ
színházaiban milyen gyakran találkozik.

Ahhoz, hogy valaki nagy rendező le-
gyen, még sok minden más is kell. Az
egyéniség varázsa a rendezőnél művelt-
séget, gondolatokat, fantáziát is jelent.
Olyan szellemiséget, amely egyszerre ren-
delkezik látványteremtő erővel és világ-
nézettel. Ebből a típusból bizony kevesebb
volt.

Egy jelenlevő kritikus ezt úgy fogal-
mazta meg: elmentünk rendezői színházat
nézni, és fölfedeztük, hogy milyen
nagyszerű színészek vannak.

*

Ha van tanulsága a Nemzetek Színháza
varsói előadássorozatának, azt talán úgy
fogalmazhatnánk meg, hogy a színház
ismét színházközpontúvá válik. A legjobb
művészek nem elégszenek meg a színpadi
irodalomórával, a pedáns lecke-
fölmondással. A látvány egyenértékűvé
válik a gondolattal. Besson A szecsuáni
jólélek-rendezésének libbenő selyemejtő-
ernyői, Peter Stein A z ingolstadti tisztító-
tűz-előadásának deszkakerítés közé zárt

lépcsős színpada súlyos gondolati terheket
vállal magára. A színészi játék dinamikája
legtöbbször magasfeszültséggel árasztja el
a színpadot. Ritka az állókép, a
mozdulatlanságba merevedett szereplők
szószínháza. Gazdag színház van kiala-
kulóban. A színészi eszközök gazdagsága,
az érzelmek és gondolatok gazdagsága, a
szenvedélyek gazdagsága és a látvány
gazdagsága szorosan összefügg.

Az alapanyag nem a dráma, hanem a
kifejezés. A dráma megmarad mint fontos
összetevő, de megszűnik az egyed-uralma.
A terecske Goldoni-vígjátéknak
másodlagos, Marieluise Fleisser Az in-
golstadti tisztítótüze közepes mű - de a
hatásuk nem volt kisebb, mint Bergman
Shakespeare-előadásáé. A lengyel Ate-
neum Színház Joyce-adaptációjának, az
Ulysses egyik epizódjából készült meg-
hökkentő Bloomusalemnek hiába irodalmi
alkotás a közvetlen előzménye, a szabad-
asszociációs képfantáziának legkevesebb
köze éppen az irodalomhoz van. És a vi-
lághírű Jozef Szajnának, akinek előadásait
nézve inkább képzőművészeti mobilok
kiállítótermében érezhetjük magunkat,
mint színházi zsöllyében, és káprázatos
vízióiban minden megtalálható, ki-véve a
valódi emberi lény, éppúgy nem kell
elhinnünk, hogy az Isteni színjátékot
fordítja le a színpad nyelvére - noha Dan-
téja, legalább címében, ezt ígéri.

A színháznak számtalan változata le-
hetséges. Elfogadhatjuk vagy elvethetjük
őket, vitatkozhatunk fölöttük, vagy
akaratunk ellenére hatásuk alá kerülhe-
tünk. Csak az unalmas színházzal nem
lehet mit kezdeni. Csak az egyhangúság
tesz közömbössé. Csak a kényelmes ön-
ismétlés vált ki haragot.

Varsóban az elemzésre méltó színház
legkülönfélébb változataival találkoztunk.
Színház volt még az is, ahogyan
Grotowski híveinek - és a kételkedőknek -
szóbeli előadást celebrált a félig kész
királyi vár gondosan megválasztott dísz-
letei között, vagy ahogyan a nemzetközi
szakma előtt, kikapcsoltatva a három-
nyelvű szinkrontolmácsolást, félmonda-
tonként fordította saját magát franciára.

A „csúcstalálkozót" mégis az igazi elő-
adások jelentették. A bőséges tapasztala-
tok alapján a számunkra adódó tanulsá-
gokat mihamarabb le kell vonni.

Ehhez szeretnénk hozzájárulni az itt
következő cikkekkel.

MOLNÁR GÁL PÉTER

Téli komédiák

Bergman és Strehler

Bergman Vízkeresztje

A mozimágus voltaképp színházi ember.
Főfoglalkozása színházi rendező. Csupán
hakniban filmezik.

„A film személyes írás, személyes kap-
csolatom a közönséggel. Nem csinálhatok
meg egy filmet, ha semmi mondani-valóm
nincs. Hogy van-e valami mondanivalóm
a színházban: ez számomra közömbös.
Élhetnék filmcsinálás nélkül. De nem
létezhetnék anélkül, hogy szín-házat
csináljak" - nyilatkozta erről Ernest Riffe-
nek.

Diákkorában, 1940-ben lépett szerelmi
kapcsolatra a színházzal. Stockholmban.
Huszonhat évesen - 1944-ben - egy ap-
rócska városi színház igazgatója
Hälsingborgban. Miután visszautasítják az
állami támogatást, és a maguk feje után
akarnak színházat csinálni: hamarosan
katasztrofális helyzetbe kerülnek. Két év
után otthagyja a fiatal társulatot a Macbeth
(1944 nyarán elkészített) és Werfel:
Jakobowszky és az ezredes sikerei után (ez
utóbbi a béke első tavaszán született
meg), Hälsingborgból Göteborgba kerül.
Camus Caligulája, ismét a Macbeth és
Tennessee Williams: A vágy villamosa ki-
emelkedőbb itteni munkái.

Henrik Sjögren „klasszikus" korsza-
kának nevezi a malmői színházban eltöl-
tött hat esztendőt. Strindberg : Királyi
menyasszony, Kísértetszonáta és X I V . Erik,
Moliére: Don Juan és A mizantróp, Goethe
Faustja, Ibsen: Peer Gyntje, Pirandello :
Hat szerep szerzőt keres és Tennessee
Williams Macska a forró tetőn a fő
munkái, de ezekkel a komoly munkákkal
párhuzamosan megrendezi Lehár Víg
özvegyét, amiből majd húsz év múlva
filmet is csinál.

1960-tól kezdődően a filmkészítés köti
le. Néhány előadást azonban megrendez
az Operában.

1963-66 között a svéd Királyi Drámai
Színház művészeti vezetője. Rendezései:
Albee: Nem félünk a farkastól, Kicsi Al i z ,
Don Juan, Peter Weiss : A vizsgálat és a
Hedda Gabler. Legerősebb művészi ered-
ményének Büchner: Woyzeckjét tartják
ebből a korszakból. A Királyi Színház
előszínpadát arénává formálta át, a nézők
a színpadon ülhettek.



1966-ban lemond a színház vezetésé-
ről, hogy függetlenebben dolgozhasson.
Az igazgatói széket átadja Erland Jo-
sephsonnak, akitől majd idén nyáron át-
veszi Jan-Olof Strandberg, ez a lehetet-
lenül rossz ízlésű komédiás.

Ingmar Bergman huszonévesen drá-
maírással tanulta ki a színházi mestersé-
get. Könnyedén azt állítja, „huszonhárom
vagy huszonnégy drámát írtam, az elsőt
közülük tizenhét éves koromban. Csak
hatot mutattak be vagy adtak ki közülük...
a maradékot fiókomban őr-zöm."

Bemutatták drámái közül a Kasper ha-

lálát (194z-ben a Diákszínházban), a Tivolit

(1943-ban), a Rachel és a moziportást (1946-
ban a malmői színház vitte színre, majd
három év múlva, más rendezésben, a
stockholmi Boulevard Teatern.) Nem
került színpadra - de kiadták könyvben - a
jack a komédiások között, A nap hamar véget
ér, a Félek és az Eredmény nélkül című
drámáit 1947-ben. 1948-ban a Lidérc-

nyomás. 195 z-ben a Gyilkosság Barjärnaban

és 195 5-ben A fafestő című darabokat. (A

Rachel és a moziportás adta témáját a
Várakozó asszonyok - 1952 - első
szkeccsének. A fafestő vázlat volt A hetedik

pecséthez [1956], a Lidércnyomást viszont
első megírott forgatókönyvéből alakította
színpadra. Alkonyi játékok címmel 1954-ben
Carl-Gustav Kruuse koreográfussal együtt
balettet készített. A város címen 195 i-ben
rádiódarabot írt és rendezett. Rendszeresen
rendez rádióban és televízióban is.)

Illíria mesebeli tengerpartisága egy fage-
rendás szobába szorult bele. Az ablakokon
át látni: kint hatalmas felhők vonul-nak, és
sűrű pelyhekben hull a hó. Hideg van kint,
de itt a meleg szobában egyszerű dobogót
állítottak föl, és azon a forró Illíria és a
forró szenvedélyek jelennek meg.

Maga Shakespeare lép színre hatalmas
bottal., hogy három szenvedélyes és
jókedélyű koppantással jelezze a játék
kezdetét. Shakespeare alakja - vagyis a
maszkjában föllépő, rá emlékeztető Lau-
ritz Falk - az előadásban többször meg-
jelenik Antonio kapitányként, fülében
csillogó karikával. Mi, nézők csak vissza-
emlékezünk arra, hogy ez az Antonio
mintha Shakespeare volna: így a szerep-
osztási fogás cseles megbúvással ironikussá
alakítja a vígjáték konvencionális for-
dulatait - a megtévesztésig hasonlító

ikerbáty fölbukkanását, az összetévesz-
tések kalamajkáit és a kibonyolódó boldog
véget.

Hasonló célt szolgál a színészi játék
konvencionális fölnagyítása, a hangsú-
lyozottan teátrális előadásmód, egyáltalán
nem mentesen az üres retorikától és a
színfalhasogató mozdulatoktól. Igaz, ez
leginkább Orsino (Heinz Hopf) sze-
repvonalában érvényesül. Orsinót divatos
világfiként divatosan fölvett szenve-
delmekkel ábrázolják. Amikor udvaronca
társaságában két fiúnak öltözött leány-
apród között megismerjük: „Ha a zene
szerelmünk étke, fel!" kezdetű tirádát
szavalva simogatja-markolássza az egyik
fiús leányt (lányos fiút?).

Nem hagy kétséget Bergman Orsinója
afelől, hogy az álruhában megjelenő Viola-
Cezarióban (Bibi Andersson) nem a lányos
vonások érdeklik: a szép fiút fogadja
kegyeibe. Némileg érdektelenné teszi ez a
herceg tagadhatatlanul kényes figuráját.
Orsino megmagyarázhatatlanul vonzódik
egy csinos fiatalemberhez, akiről végül
kiderül, hogy oltár elé vezethető leány
(akit azonban, tudjuk, fiú alakított
eredetileg, tetézve a zűrzavart s az érzéki
káprázatot).

Ha Orsino nem sejti, mi vonzza annyira
ebben a fiúban: az sokkal drámaibb,
mintha fiúszeretőként csalja ágyára, itatja
poharából és vonja magához Violát.
Bergman fölnagyítja itt a herceg vonásait.
Nem annyira Jan Kott tanácsára hallgat,
amikor ezt teszi, sokkal inkább

Bibi Andersson mint a fiúruhába bújt Viola

a végkifejlet érdekében végzi el az át-
hangsúlyozást.

A nőktől riadozó, félszeg duhaj Keszeg
Andrást öregecske piperkőcnek ábrázolja
Sven Lindberg, olyannak, amilyet Thomas
Mann ír le a Halál Velencében
hajófedélzetén. Keszeget inkább ér-dekli
Malvolio alfele Mária női bájánál, és itt
sem maradunk kétségben afelől, hogy a
részegségtől, az unalomtól, a hosszú téli
bezártság keltette túlfűtöttségtől
zavarodnak össze az érzékek, és egy
promiszkuitás ízléses, ízes és nevet-tető
megjelenítése vet fényt Olivia gróf-nő
házanépére.

Bergman nem felejtette el és nem engedi
a nézőknek sem elfelejteni, hogy a
Vízkeresztben Shakespeare téli vígjáté-
káról van szó. A Twelfth night, a karácsony
utáni tizenkettedik éjszaka; Vízkereszt,
azaz a farsang kezdete. Innen kezdve már
mindenki megmámorosul: ki az italtól, ki
a lehetőségektől. Innentől mintha vége
szakadna a gondnak és a munkának.
Ivászatoly és vendégeskedések,
lerészegedések és csiklandós társas-
összejövetelek időszaka ez.

Peter Weiss tervezőfeleségének, Gunilla
Palmstiernának havazást és angol
lakószobát szembesítő díszlete nemcsak a
kintnek és a bentnek drámai szembe-
állítását hozza, nemcsak a természetnek és
az ember teremtette lakókörnyezetnek
konfrontációját szögezi le, hanem lehe-
tőséget ad rá, hogy ennek a téli napfor-
dulónak környékén levő babonás és al-



kalmilag fölfokozottan jókedvű idősza-
kának bezártságából, a józan köznapok-
hól menekülő részeg igyekezetét is ki-
fejezze.

A kemény tél, a bevégzett munkák és
az elszigeteltség egyaránt házhoz köti az
embereket. Kitörni készülő szabadság-
vágyukban a legkevésbé veszedelmes
módon zavarják össze önkéntelenül ér-
zékeiket.

Nincs valami rendben ebben a világban
- mondja Bergman -, ahol a szabad-
ságvágy helyett a szabadosság kerül fölül.

Csupán két érzelmileg ép főszereplő
van a darabban: Viola és Sebastian. Ok
nem foglyai a bezártságnak. Szabadon
kószálnak a világban. Kötelékeiktől el-
oldva önmaguk lehetnek. Még ha álru-
hában is. Ebben az értelemben Viola fiú-
öltözéke sem a boldog pikantériának, a
felhőtlen bújócskának olaszos vígjátéki
fogása, hanem a társadalom rákényszerí-
tette rejtőzködés, engedékeny hozzáha-
sonulás (és fokozás) a zűrzavarokhoz.

Kerüli az előadás a Vízkereszt régi fel-
fogásának felhőtlen vidámságát. De el-
kerüli a divatosan mélyben vájkáló beko-
morítását is.

Bergman Vízkeresztje realista előadás.
Éppen attól válik realistává, hogy sti-

lizál. A tengeri utat székekből összetolt
hajón teszi meg Viola, színpadi szolgák
eveznek, parthoz érve a kapitány átugorja
a képzeletbeli vizet, és gondosan kikötik a
hajót nem létező cölöpökhöz. A
manézsszolgák fürge ügyességével
hordják-hozzák a helyszínt jelző bútoro-
kat, velük szemünk előtt megjelenik egy
Shakespeare-korabeli színtársulat ügy-
buzgalma.

Bergman tehát nem szakítja el a dara-
bot keletkezésének korától. Nem szakítja
el babonás hiedelmekkel teli meghatá-
rozott összezártságából sem. Nem fosztja
meg évszakától, mert okosan kiolvasta,
hogy a forró ég alatt játszódó játék csupán
a fázós téli képzelet szülötte.

Hogy mindaz, amit látunk: a lét di-
dergető hidegében történik, hogy a vacogó
lelkek a művészet ellobbanó lángjánál
fűtőznek - ez csupán a díszlet jelzésének
szintjén reked meg, de nem válik az
előadásban működő erővé. A háttérben ott
dereng az elképzelés. Maga a játék
azonban konvencionális, helyenként
magas színvonalú, többségében azonban
lapos, vidéki mókázás Shakespeare szö-
vegével. Nem egy közös világ kibonta-
koztatásáért munkálkodó együttest látunk,
hanem jobb-rosszabb színészeket

(inkább rosszabbakat), akik kevéssé igye-
keznek kapcsolatba kerülni egymással.
Többnyire mindenik a maga tréfáját
igyekszik eladni és megkeresni - néha
erőszakos módon is - a maga tapsát.

Tehetetlen szilajságot érezni Tóbiás
bandájának ábrázolásában. A télidő miatt
rétegesen öltözködve, nem egészen ki-
fogástalan fehérneműkben jelennek meg.
Keszeg András a felkelés után sokáig időz
egy szomorú hálóingben, és gaillardot
táncol, semmi kedve megválni az ágy
melegétől. És látjuk azt a közös vackot,
ahol Tóbiás együtt hál vendégével, András
úrral. A bolond fejen állva, mesterségének
megfelelően buzgólkodik bolondos tré-
fákkal megvidítani urait és a fizetőket:
koszlott bársonytakarót vonszolva magá-
val, ismétlődően olyan zugot keres magá-
nak, ahol alhatna kicsit ebben a bánatosan
fénytelen időben. És Böffen Tóbiásék
nagy murija - Ó, december tizenkettő! -
már a lefekvés előtti mámoros hangulat
szülötte. Meg akarván hosszabbítani a
gyorsan elmúló napot, félig pityókosan,
félig álmosan - tehát öntudatuk veszítetten
- rendetlenkednek még egy sort, fel-verve
Olivia házának nyugalmát. Tóbiás úr (Ulf
Johansson) hatalmas termetű fiók-
Falstaffként mormog, dünnyög, horkol,
harákol és brummog pincemélységű
nagybőgőhangján. Majdnem elalszik már,
de mert Mária kurjongatásukra fel-ébredt,
és meztelen testén egyetlen ágy-takaróval
szobájukba toppant: akkor már ráveti
magát a lányra, és az ágy támlája mögött
könnyít magán, hogy a takarásból
előbukkantan hosszan spulnizza pulédere
zsinórját, és időnkénti bóbiskolásából
fölriadva, kezét otthonosan és vadul
szorítsa a lány fölső combjai közé. Már
nem a vágy hajtja mozdulatát, csupán
melegségre vágyik, és szakadatlan
ingerekre van szüksége ahhoz, hogy élni
érezze magát. Innen erednek tréfái és ug-
ratásai is. Azért uszít mindenkit minden-
kire, azért hajtja bele Malvoliót a kínos
kalandba, azért ugratja Keszeg Andrást
Cezario ellen, azért táplálja a pénzes, fér-
fiatlan férfiban a házassági ötletet (amit
András visszautasítani nem mer, inkább
fizet lányos zavarában), azért minden ko-
misz tréfája, mert unja azt, ami körülveszi,
és színesebb pótlékokkal szeretné
kárpótolni magát.

Semmi csodálnivaló nincsen így abban -
mert az egész elgondolás mélyéről fakad -
, hogy amikor helyreáll az általános
boldog-vég: ki-ki párjára talál, táncra
perdül örömében, és magához öleli végre
megtalált kedvesét: meghökkenten veszi

észre, hogy mást tart karjaiban. Olivia
Máriával ölelkezik. Tóbiás Keszeg And-
rással bújt össze. Orsino herceg termé-
szetesen nem Violát, hanem fivérét, Se-
bastiant szorítja magához. Fábián és a
hajóskapitány is egymásra találtak. De a
darabban olyan ingerlő nemcserék és az
előadás végi végzetes összekeveredés
Bergmannál nem a félresikló nemi von-
zalmak általános szokását hirdetik. Az
eltévedt párok, számukra is meglepő vá-
lasztottjukkal a karjukban ijedten pillan-
tanak ki a nézőtérre: mit szóltok ehhez?
hát ti, ti jól ültök odalent? ti azt csináljá-
tok életetekben, amit kellene, vagy ami
rátok kényszerül ? ti, ti a helyeteken vagy-
tok talán, a magatok bőrében? saját sze-
repetekben? Na ugye! Akkor meg mit
bámultok olyan fölényesen?

Bergman nem sorol be azok közé a
szakmányban újítók közé, akik bekomo-
rítják a vígjátékokat, és nevetséges hango-
kat csikarnak elő tragédiákból. Meghagy-
ja a vígjátékot vígjátéknak, és engedélyezi
a nevetést is a nézőtéren, hogy időn-ként -
ha nem is torkunkra fagyassza, de
legalább - elgondolkoztasson játékával.

Az előadásban ízlésemhez mérten talán
több volt a vicc a komikumnál, egye-
netlenebb a színészi munka és egyenet-
lenebbek a színészi tehetségek. Malvolio
elsikkadt a ripacsériákban a színház szí-
nésznek gyatra direktorától, Jan-Olof
Strandbergtől.

A svéd Drámai Színház varsói elő-
adásait a közönség tetszéssel nézte. Én né-
mileg unatkozva. A nézők öröme és az én
csalódásom egy forrásból fakadhatott. A
mozi-Bergman hírnevéből és
munkásságából. A nézők örültek a szín-
házi Bergmannak, hízelgett nekik ez a
színészeken át sugárzó személyes talál-
kozás, meglepett gyönyörűséggel fogadták
a komornak ismert Bergman báját,
humorát. Én az élesen elemzett darab,
eszes elképzelés és tagadhatatlan forma-
kultúra elismerése mellett keveselltem a
gondolatot, túlságosan közjátékszerűnek,
túl könnyednek, egyes részleteiben meg
üresnek éreztem az előadást.

A nézők mást vártak, én többet.
Talán tévedtünk mindketten. Publikum

is, magam is. Előzetes képzeteink voltak.
Vártunk valamit, nem érve be azzal, amit
a színpadi játék kínált. Mozibéli
ismereteinkből akartuk levezetni az is-
meretlen színházat.

A publikum mástól talán kevesellte
volna a derűs fölülemelkedés fölényét, én
meg mástól beértem volna ennyivel is.



Tanulságosnak látszik a dolog: menynyi
külső szempontot viszünk bele ön-
kéntelenül nézői együttjátszásunkba,
mennyi előzetesség, enyhe sznobizmus és
ellensznobizmus befolyásolja az elfogadás
alkotói gesztusát.

Édeni állapot volna egy városba érkező
ismeretlen trupp, szabad komédiások,
akiket nem előz meg hírverés, hírnév, nem
tapad hozzájuk előzetes képzettársítás.
Csak annyit várunk tőlük, amennyit adni
tudnak: kellemes énjüket, szépségüket,
szorongató fantomjaikat, ismereteiket a
világról és ügyességüket a játékban,
találékonyságukat a szórakoztatásban.
Bergman azonban túlságosan nagy vad,
túlontúl ismert és beletartozó századunk
értelmiségének mitológiájába, Marx,
Marcuse, Mao, Beckett, Bardot, Bergman
.. - semmint beérjük ennyivel.

Eljön-e még olyan világ, amikor me-
gint azt látjuk majd a színpadon, ami való-
ban rajta van? S nem várunk minden al-
kotóban Megváltót, csak unalmunktól
megváltót?

Strehler Goldonija
Ingmar Bergmannal vitázik Giorgio
Strehler Goldoni-rendezése. Vitázik vele,
holott nem is látta rendezését. Vitázik
vele, holott ugyanazt teszi, amit a svéd
rendező.

Strehlernél is fontos szerepet játszik a
hó.

Behavazott Goldoni? Strehler előtt
Goldonit ugyanolyan napsütötte kedé-
lyeskedésnek mutatták , mint a Vízke-
resztet .

Strehler A terecskéhez Luciano Damia-
nival hasonló elvből fakadó díszletet ter-
veztetett, mint Bergman Palmstiernával.
Itt is nyomatékkal kerül szembe egy-
mással a színházi jelrendszer és a valóság.
Strehlernél is fontossá lesz a téli évszak,
mint az emberek kedélyére telepedő, azt
még borúsabbá tévő, nyomasztó légkör.
Mintha a téli évszak a darabokat rosszked-
vünk telének társadalmával kötné össze.

A munkaszünet idején játszódik le -
karneválkor Strehler előadása. Az ő drá-
mai személyei sem tudnak mit kezdeni
önmagukkal. Tévcselekvésekbe mene-
külnek. Nem a nemi eltévelyedéseket vá-
lasztják, hanem a pörpatvarokat, a fölös-
leges veszekedéseket és a hamar elcsituló
csetepatékat. Összecsapnak és kibékül-
nek. Sodrófát, konyhakést, serpenyőt
kapnak föl konyhájukban, s így fölfegy-
verkezve rontanak ajtajuk elé egy kis ci-

vódásra. Majd egymás nyakába esnek és
összepuszilkodnak.

Hasonlít egymásra a két előadás.
Hasonlítanak eszközeik. Hasonlít meg-
fáradt reményük.

Mégis, élesen különböznek egymástól.
És nemcsak az eltérő színvonal okán.

Nem is csak azért, mert Bergman elő-
adásából csupán beleérzéssel hámozható
ki minden elmondott gondolat - szándék
marad inkább, semmint megvalósítás -,
hanem azért is, mert Giorgio Strehler tö-
kéletes előadásában sajátjává tudja lénye-
gíteni az elképzelést. Egyedül hiteles vi-
lágként mutatja föl a kicsiny velencei te-
recske embereinek mindennapi életét.
Nem a spekuláció: az életismeret vezeti
kezét.

Bergman és Strehler is a színház és a
(hangsúlyozott) valóság szembeállításá-
ból indul ki.

Mindkettejük számára egy vigasztalan
évszak szolgál vigasztalan keretül. S

mindketten, a vigasztalanságban találják
meg az ábrázolás szépségét.

Mégis Strehlernél színház és természet,
színház és a társadalmi körülmények
szembesítése mélyre hatolóbb. Minden-
képp megrendítőbb és hitelesebb.

XVIII. századi kulisszarendszert látunk
magunk előtt. A lógatható szuffiták a
magasban kihajolnak a nézőtér fölé.
Kétoldalt egy-egy gerendákból tákolt
emelvényhez kötözték hozzá a fölgön-
gyölt színházi vásznak tekercsének zsi-
nórját. Nem fedik el a színházi szerke-
zetek mozgatóelemeit, és nem óhajtják
úgy föltüntetni a színpadot, mintha azo-
nos volna a valósággal. A XVIII. századi
paravánoknak két-két utcája van jobbra
is, balfelé is. Ezeknek a naiv
álfalrendszereknek a takarásából
bukkanhat elő a színész. A vászonra
azonban durva kezek ablakokat vágtak.
Nem is ablakok. Csupán nyílások. Rajtuk
át úgy viselkedhet a színész, mintha
ablakból beszélne kifelé.

Malvol io felcicomázva megjelenik Olivia előtt Bergman Vízkereszt-rendezésében



A rivaldával párhuzamos vászonfalon dí-
szes, rokokó ablakkeret. Mögötte - a
fogadóban - lakik a Nápolyból érkezett
Lovag úr. Tönkrement gazdag. Szegény-
ségében is tehetősebb a terecske lakosai-
nál.

A színtelenre fakult álfalak között be-
havazott térség. Finom szemcséjű porhó
borítja. A szegletekben fölpúpozta a szél a
havat. Innen markolnak föl időről idő-re,
hogy golyóbist nyomkodjanak, és
megdobálják egymást hirtelen támadt ha-
ragjukban, vagy csak belemarkoljanak,
fölszórják a havat a levegőbe, és gyönyör-
ködjenek a szállingó pelyhekben. Sietős
kabátszárnyak, verekedések verik föl a
földre hullott havat. S amikor Donna
Pasqua vesszőseprűt kap kezébe
eltakarítani a háza elejét: a fehérség alól
előbukkanó színpaddeszkák barnájától
csatakosnak látszik a terecske.

A színházi vásznaknak és a természeti
valóságnak egymásba feszülését hang-
súlyozza a színpad közepén egy gödörben
összegyűlt eső, hólé. Ebből merítkezve
mosdanak meg fejfájósan a fogadóbeli
tivornya macskajajos másnapján, ebbe
dobja bele a siheder Zorzetto tehetetlen
dühében a kóbor kereskedő fejéhez hajított
cipőjét. Átugrálják óvatosan. Óvatlanul
belezuhannak a pocsolyába. A szín-házias
színháznak és a valóságossá stilizált
színháznak, a natúr környezetnek ez a
kettőssége csodálatos aránnyal működik a
játékban.

Akárhányszor a jobb és bal oldali ab-
lakok egyikében megjelenik egy-egy tré-
cselő-pletykálkodó leányfej, és átkiabál a
szomszéd házba, vagyis: amikor a szín két
oldalán helyet foglaló színházi konvenció
kezd működni - valóságos olasz ut-
carészletnek, filmben látott valóságnak
érezzük a hangsúlyozott díszletet. Es va-
lahányszor belenyúlnak a kicsiny meden-
cébe lefröcskölni egymást valódi vízzel: a
színházi stilizáció kacérsága terjed szét a
színpadon.

Fordítva működik tehát kulissza is, na-
túra is, mint elvárnánk tőle.

A hógolyózást színházi megoldásnak
érezzük. Ingerlő játéknak, hiszen nem-
csak tudjuk: bizonyosak is vagyunk ben-
ne, színpadon nem szokott hó esni.

Amikor azonban a színházi konvenció-
rendszer kezd működni, például legördül a
hátsó díszletfal, feltárva a mögötte
emelvényre állított fogadóbeli vendég-
látást, a szegényesen tákolt deszkaasztalt,
az egyszer jóllakni szándékozó, ivásban és
evésben mértéktelen szegényemberek-kel,
és amikor a Lovag a második rész

elején lassan korábbi helyére siklani látja
a falat: a pityókos férfi kábultan állapítja
meg, hogy túl sokat ivott, most káprázik a
szeme, forog vele a világ, hiszen úgy érzi:
elindult a fal.

A valóságot érezzük csalásnak, színhá-
zias tettetésnek, és a színházi jelzések vál-
nak valósággá az előadásban. Ebből a ket-
tősségből és ennek a kettőségnek az
ellentmondásaiból izgalmas feszültségek-
kel kerekedik ki a játék.

A két első ház között kötelet feszítettek
ki. Ez a színpadot keresztülmetsző zsinór
várakozást kelt. De semmi nem történik
vele. Nem játszik az előadásban.
Egyszerre az a jellegzetes olasz szárítókö-
tél, amire napsütésben kiteregetik a szá-
radó fehérneműket - most azonban szol-
gálaton kívül van -, és egyszerre juttatja
eszünkbe az aranymetszés szabályai sze-
rinti színpadi magasságban kifeszített
zsinór a brechti előfüggönyt.

Csak leírva-elmondva hat ennyire ki-
gondoltnak mindez. Látva az előadást
minden a legtermészetesebb, és csupán
képzeteink hámrétegét birizgálják a fino-
man elrejtett utalások, esztétikai megfon-
tolások.

Giorgio Strehler Goldonija fölött áldóan
tartja kezét Csehov és Brecht.

A Brecht-rendező Strehler tapasztalatai
és elemzései vezették a látvány meg-
teremtésében Damianit, hogy azt a Ve-
lencét mutassa meg, amelyet nem ismer-
nek az idegenek. Ez nem a képeslapok
Velencéje, nem a turistáktól telelihegett
Velence, nem a polgári nászutasok és
fényképezkedő bámészok Velencéje. De
nem is a jegyzeteikkel caplató műtörté-
nészeké és még kevésbé az olasz komédi-
áról fél füllel valamit halló színházi ren-
dezőké, akik fázós kedvükben napfényt
mesterkednek a színpadra, rikító ruhákba
bújtatják maszkáikat, és rendületlenül azt
kiabálják föl a színpadra színészeiknek,
hogy nem vagy elég olaszos még! hát
nincs benned semmi temperamentum?

Ez a mellékutcák Velencéje, a külvá-
rosoké. Akkor kezd élni ez a Velence,
amikor elmentek már a látogatók, és leg-
feljebb, ha egy-egy feltűnést keltő idegen
ragad itt. Téli Velence. Szegény Velence.
Rosszkedvű Velence. Hétköznapi és
örömtelen, várakozó Velence. A kisem-
berek Velencéje ez, nem a csekkel fizető-
ké. Lakói nyáron csak hátsó ajtón közle-
kedhetnek.

Strehlerrel Brechten iskolázott látása
vétette észre a napsütéstől mentes Olasz-
országot, a vékony kabátúak Olaszorszá-

gát, a keddi Olaszországot. Kiemelte a
Goldonira tapadt rokokó sallangokból és
cifrázatokból, a színházi konvencionalitás
semlegessé fáradt kézről kézre
adogatásából. Friss szemmel pillantott a
darabra, és észrevette mindazt, ami nincs
is ben-ne. Ne tévesszen meg bennünket
Goldoni szoborba foglalt, nyomasztó
drámatörténeti tekintélye. A terecske nem
jó darab, ha bájos is. Cselekménye semmi.
Összeszólalkozások. Közös szórakozások.
Csélcsap leánykák. Féltékeny legények.
Házasságról ábrándozó özvegy
öregasszonyok. Néhány pofon. Egy
idegen utas léha unatkozása. Egy
Pantallonéból szalajtott morgós nagybácsi.
Kis hozomány. Mindez a karnevál idején.
Annak könnyelmű, nemtörődöm, szabályt
erő-sítő kivételességében. De nem a
főterek karneváljáról van szó, ó nem. Ez a
terecske kiesik a forgalomból.
Meghúzódik az anzikszlappá lett
emlékezet és a színházakban is
anzikszlapszerűen ábrázolt város
rejtezkedő mélyén.

Goldoni nem tett mást: eleven jelle-
méket szedett csokorba. Egy terecske la-
kóinak jelentéktelen köznapjait írta meg,
amint föllobban élnivágyásuk a háttérben
meghúzódó karnevál fényében. Ide olvasta
bele Strehler Brechtet is, Csehovot is.
Észrevette a Goldoni teremtette vígjátéki
konvenciókban, hogy a halvány
cselekményszálak olyasfélék, mintha
Csehov műhelyében sodorták volna meg.
Alkalmas rá a szöveg eljátszatni a Piccolo
Teatro színészeivel a Mindenki Valamire
Sóvárog egyszerre nevetséges és siralmas
helyzeteit.

Mindannyian elégedetlenek életükkel.
Nem háborognak. Csupán szelíden sze-
retnének valami mást, valami változást.
Az ünnep és a munkaszünet támasztotta
tehetetlenség csepp kényelmetlenséget
teremt az emberekben. Nem ébredtek rá
életük tarthatatlanságára. Ízes falatokra
vágyik csak az egyik. Feleségre a másik.
Férjhez mennének a lányok, és szabadul-
ni szeretnének tőlük az anyák, akik ugyan
még rebesgetnek valamit arról, hogy ha
elviszik tőlük-a lányt, akkor majd végre ők
is élhetnek, de már maguk sem hisznek
ebben.

Befut Zorzetto az előadás elején. Meg-
csúszik a síkos havon. Elesik, de nem
bánja. Harsány hangon hirdeti ki, hogy
lehet tenni a venturina nevezetű szeren-
csejátékra. Néhány fillérért a szerencse-
várók golyót húzhatnak, benne titkos je-
lentésű csillagot, szarvat, holdat. A ven-
turinával való darabindítást Strehler jel-
képesnek érezte. Szerencsére azonban



tartózkodott attól, hogy jelképesnek is
játszassa, mintha Goldoni nem a helyi szín,
a „természetes egyszerűség" és a
kisemberek életének megrajzolása miatt
nyitotta volna így darabját, hanem csehovi
módon figyelmeztetni akart volna rá: a
terecske lakói sorsuk jobbrafordulását nem
önmaguktól, de a szerencsétől várják. Az
előadás így, anélkül, hogy meg-fosztaná
szereplőit temperamentumos kö-
tekedéseiktől: még a féltékenységi félre-
értéseket sem a vígjátéki patron értelmé-
ben használja, hanem arról győzi meg
nézőit, hogy az önmagukba bezárt em-
berek észrevétlenül haladnak el kicsiny
boldogulási lehetőségeik mellett, Másák-
ként és Medvegyenkókként vakok pár-
jukra. Vagy ha egymásra találnak, csak
rosszabb: Anzoletto, a rövidárukereskedő
fölfortyanó túlfeszítettsége okán ver-ni
fogja feleségét. Féltékenysége azonban
nem vígjátékian adott: abból származik,
hogy Anzolettónak mindig dolgoznia kell
megélhetésükért, tehát mindig távol kell
lennie a háztól, és magára hagyni a fiatal
asszonykát. Gasparinának, a szenvelgő és
kényeskedő lánynak a hozományát nálánál
jobban kedvelő férj oldalán kell elmennie
Velencéből méltóságos asszonnyá lenni.
Hiába kap Gasparina férjet és rangot,
fájdalmasan hagyja el nagybácsija házát és
a várost. Hirtelen megsejti: beteljesedése
szegényebb lesz eddigi álmainál. Ezek
között a szegény és zajos emberek között
előkelősködhetett, fitogtathatta
olvasottságát, származását. Könnyedén
emelkedhetett fölébük. Mit hoz azonban az
új élet?

Azokat a darabzáró mondatokat, ame-
lyeket évszázadokon át dinamikusan és
frissen illett elmondani egy Goldoni-da-
rabban, most a sejtelmes bánat hangján,
lelassult, álmos és álomszerű mozgással
adja elő a színésznő. Megdermed a szín-
pad minden szereplője. Eltölti őket a bú-
csúzás fájdalma. Gasparina kezével ér-
zékletesen simogatja meg a levegőt, mint-
ha Velence falaitól tenyerével is el kellene
búcsúznia.

Annyiban igaza van Strehlernek, hogy
minden befejezés fájdalmat hordoz magá-
val a színházban is, és hogy Goldoni késői
darabjainak legvégén rendszerint el-utazás,
megválás, elszakadás - igaz: párjára lelten
- zárja a cselekményt. Mégis, eszébe jutott
volna-e Csehov ismerete nélkül mindebben
annyi szomorúságot fölfedezni, mint itt is,
amikor arra volt kíváncsi velencei
környezetében, vajon miként viselnék el a
Prozorov-lányok, ha valóban Moszkvába
kellene utazniok.

Ez a Strehler olvasta Goldoni csehovi
vonása, a brechti pedig annak szabatos
leírása, hogy bár egyikük sem változtat-
hat a szereplők közül életén, ha nem is-
meri fel alapvető érdekeit, nem segít sem
a szegényen, sem a még szegényebben a
helyváltoztatás, az elutazás: annak, aki-
nek mégis van valamicske pénze, aki, ha
lecsúszottan is, de beletartozik a kizsák-
mányolók osztályába: némileg módjában
áll enyhíteni körülményein.

Fabrizio nagybácsit zavarja a terecske
túlontúl mozgalmas élénksége, zsivaja:
hordárokat fogad hát, és egy-kettő
elköltözik. A Lovag családja nevének jó
hangzására bármikor pénzt tud szerezni,
ha kell: tízéves jelzálogkölcsönt vesz fel,
de odébb tud állni, ha szorítja a tétlenség
és a tehetetlenség: baráti kompániát,
szórakozótársakat vásárolhat magának.
Pénze fogytán is bőkezűsködhet a szű-
kölködőkkel.

A terecske lakóinak azonban helyben
kell maradniok. Saját magukkal kell él-
niök. Nem szökhetnek meg önmaguk elől.
Nem változtathatják meg életük szorító
körülményeit. Hacsak.. .

De ez a „hacsak" már nem jelenik meg
az előadásban. Csupán előadás után, ha
hajlandók vagyunk végiggondolni, mit is
mondott el nekünk annyi bájjal Giorgio
Strehler.

A nyerítően zabolátlan, rúgkapálósan
bolondos Goldonit szomorú arcú, fáj-
dalmát takargató velenceire cseréltették
föl velünk. Nem látszik ez rossz vásár-
nak, különösen, ha közben megtartják a
mulatságost is. Nem leng bánat a színpad
fölött. Mindenki frissen viselkedik, és alig
sejti, mennyire rosszul érzi magát saját
bőrében. Minden ténykedésük alól
sugárzik azonban a bánat és a rossz érzés,
mert nem elvont komédiafigurák, akik
csupán megnevettetni akarnak bennünket,
miként a hagyományos Goldoni-előadások
olyan erőlködve tették. Nem is valami
általános emberi csapdába szorultságról
tartanak színpadi értekezést, mint
Bergman a Vízkeresztben. Nagyon is
meghatározott társadalmi valóság ke-
retében élik le színpadi életüket. A társa-
dalom folytonos meghatározó ereje nem-
csak a rangok, a származás, a különféle
tájszólásokat beszélő kulturális különbsé-
geket kifejező süket értetlenségekben és
félrehallásokban, vagyis: nem csupán a
párbeszédekben jelenik meg. Azzal sem
éri be Strehler, hogy a pontosan elemzett
társadalmi lépcsőzeteket kirajzolja elő-
adásában. Mindvégig körülöleli a társa-
dalom A terecske szereplőit. Behatol a
ruhájuk alá. Beszivárog pórusaikba. A
társadalom szakadatlan jelenléte irányítja
cselekvéseiket és tévcselekvéseiket. For-
málja vágyaikat. Alakítja összecsapásai-

Jelenet a Piccolo Teatro Goldoni-előadásából



kat, hirtelen haragjukat és sebtiben elpá-
rolgó megbékéléseiket.

A társadalom a színpadi fényben ölt
anyagi valóságot.

A színházi lámpák nem a színészt vilá-
gítják meg, hanem a társadalmat. Ez nem
puszta szójáték. Hideg, részvétlen, lapos
fény uralkodik a szín hátterében. Hófel-
hőktől terhes világítás. Több ez egyetlen
évszak megfelelő természeti tüneményé-
nek kikeverésénél. Adott közeggé lesz.

Mondanivalója változatlanságában rej-
lik. A fény csak a színpad mélyét világítja
meg. Azt a területet, ahol a fogadó keret-
tel díszes ablakának függönyét szétrántják,
és odabent meleg lámpafényben lát-szik
pillantásnyira egy töprenkedve sétáló
módos ember vagy a mulatozók alak-ja.
Talán a fény is onnan jön, ahol az arany
van. . . A színpad eleje és az elő-színpad
sötétben marad mindvégig. Arc-vonásokat
sem lehet kivenni, csupán éles
árnyalakokat. A világítómesterek sem
lopnak kísérőfényeket a színészekre. Itt
árnyék van. Ott: világos, de rideg és el-
lenséges világosság.

Olyan emberek darabja ez - világítja
meg a fény -, akikre ritkán süt a nap. Akik
árnyékban élnek. Akik nem kapnak
világosságot.

Egyetlenegyszer süt csak ki a nap.
Parányi foltot sárgít meg a havas földön.
Akár a Csoda Milánóban című De Sica-
filmben: kisiet lakásából két öregasszony,
széket cepelnek magukkal, letelepszenek
melegedni a napfoltocskára. Életkorukról
csevegnek. Az étvágyukról. A fogaikról.
A vágyaikról. Azután eltűnik a su-
garacska, hogy soha többé ne derüljön föl
a színpad. Egymásra rakják székeiket. És
visszavonulnak házaikba az asszonyok. A
hófelhők mögül egyetlen percre kibuk-
kanó napsugár erősíti meg a továbbiakban
azt az értésünket, hogy nem változik a
fény, nem süt ki a nap.

Ide nem mosolyog az isten se.
Csupán mi, nézők mosolygunk. Nem

nevetünk. Nem hahotázunk. Mosolygunk
csupán. A röhögtető Goldoni - úgy lát-szik
- a stílusiparosoké lett. A művészek
bánatot csiholnak elő a mosoly alól. Vagy
mosolyt a bánatból, egyre megy.

A játék elején a venturinát kiáltó Zor-
zetto hívására a hajnali fényben előkászá-
lódnak a lakók. Kisiet két öregasszony is.
Látszik, annyicskét sem időztek, hogy
reggeli tisztálkodásukat befejezzék.

Miként jelenítené meg más rendező ezt
a pillanatot ?

Előbukkanna két borzas satrafa guban-
cos hajcsimbókokkal, félig hálóöltözék-

ben. Strehler élemedett kofái már rende-
sen felöltözködtek. Csupán varkocsba
csavart hajfonatuk libeg még odaerősítés
nélkül fejük búbján. De mentükben tűzik
már azt is, hogy fonottkalácsszerűen
ékesítse asszonyi kobakjukat. Egyszerre
színházian kifejező és dokumentumsze-
rűen hiteles a fésülködésből utcára rontó
asszonyok félig kész toalettje, miközben
szelíd gyengédséggel veszi körül ezt a két
rendes és tiszta asszonyságot.

Megőrizteti a pörlekedésekben és pör-
patvarokban is színészeivel a rendező a
rájuk bízott szerep emberi méltóságát,
népi büszkeségét és szemérmét. Nem ál-
dozza föl tartásuk nemességét a nevette-
tésért. Donna Pasqua két ízben pénzt ko-
tor elő ruhája alól. Fölhajtja bő szoknyá-
ját, és harisnyaszárának rejtekéből vakarja
elő a féltett érméket. Kevés vígjá-
tékrendező akad a világon, aki ezt a pil-
lanatot - amint egy lompos asszony csik-
landós rejtekéből előhalássza magánál
hordott takarékjának töredékeit - ne a
nézőtérnek kifordítva, az alsóneműket
fölvillantva állítaná színpadra. Biztos hu-
morforrás. Nagy nevetés. Taps. Strehler
megállja, és lemond a múlékony hatásról
a mű igazsága érdekében. Áldozatul veti a
kacagást a hitelességnek és a méltóság-
nak. Rendezésének ez is humanista gesz-
tusa. Nem emberteleníti kacagtatógépek-
ké, viccokádó szörnyekké, tapscsiholó
szervezet tagjaivá színészeit. Óvón őrzi az
általuk ábrázolt figurák emberi érdekeit.
Donna Pasqua mindkét esetben hátat
fordít a nézőközönségnek és a színpadi
szereplőknek: a szín mélye felé fordulva
kotorja elő pénzét. Szemérmes ez az idős
velencei asszony. Bármennyit jár a szája,
locsog új férjről: szokása, fegyel-
mezettsége szilárdabb, és sohasem veszt-
heti el annyira a fejét, hogy illetlenül
viselkedjék.

Hogy mondta Bergman? „Nem csi-
nálhatok meg egy filmet, ha semmi mon-
danivalóm nincs. Hogy van-e valami
mondanivalóm a színházban vagy sem: ez
számomra közömbös." Ez a régi, a gépies
színház. Amit a kritikusok úgy szoktak
szellemeskedve meghatározni: jó darabot
jó rendezésben jól adni - ennyi kell a jó
színházhoz.

Strehlernek van mondanivalója. A
darabról? Igen, arról is. Alaposabban
ismeri goldoniológusoknál. Többet tud
róla. Mondanivalója van azonban a
társadalomról.

És a társadalomnak.
Az egyik művész egyetlen estét akar

rendezni. A másik az életet.

SAÁD KATALIN

Az író és kora

Peter Stein két előadásáról

A Nemzetek Színháza varsói seregszem-
léjét értékelvén egyetlen ponton mindig
egyeztek a kritikák: a világ különböző
részeiről érkezett nagy tehetségű, kiválóan
képzett színészek játékának lehettünk
tanúi ezen a fesztiválon. A nyugat-berlini
színház, a Schaubühne am Halleschen
Ufer két előadást is hozott, Marieluise
Fleisser Az ingolstadti tisztítótüzét s Kleist
Homburg hercegét játszották el. Mindkettőt
Peter Stein rendezte, így nyilvánvaló,
hogy azonnal közös ismer-tetőjegyeket
próbálunk észrevenni: a kettőből kibontani
a „rendezői arcélt". De elsőre igazán csak
egyetlen azonosság volt felfedezhető a két
- ugyancsak első tekintetre - egymással
szöges ellentétben álló előadásban: ennek
a színháznak valóban legfőbb
kifejezőeszköze a színészi játék.

Túlvilági tisztítótűz - evilági pokol
Steinék négy estére beköltöztek a fehér-re
festett, rokokó hatású varsói Drámai
Színházba. Az édeskés, üde nézőtér - ami
például a kaposvári Ahogy tetszik számára
igen alkalmas közönségfogadó közegül
szolgált, a Schaubühne társulatát bizonyos
kompromisszumra kényszerítette. Mindkét
előadásukban egy-egy fontos
díszletelemről kellett lemondaniuk, Az in-
golstadti tisztítótűben eredetileg a színpad és
a nézőtér fölé közös, szürke fényáteresztő
anyagból készült, nyomasztó ég-bolt
feszült, Kleist darabjához pedig fekete
gyászt öltött a nézőtér. Varsóban mind-ez
elmaradt.

Peter Stein klasszikus szerzők, Goethe,
Ibsen, Kleist, Gorkij műveinek színpadra
állításával szerzett hírnevet; tagadha-
tatlanul bizonyos sznob tartózkodással ül-
tünk be a most hetvenéves írónő, Marie-
luise Fleisser 1926-ban keletkezett
darabjához. Deszkafalakkal körülzárt já-
téktér, melyből a Berotter család lakrészét
a színpad jobb felén virágtapétás köz-fal
határolja le: öblös, alacsony fotel, ha-
talmas mosott ruhahalmaz - a takaró,
amelyet rádobnak, épp olyan virágos, mint
a fal -, ócska, kopott szőnyeg, szék. Balra
széles falépcső vezet egy emelvény-re:
terasz, ezen folyik majd a második


