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A magyar Witkacy

A Vízityúk Diósgyőrben

Stanislaw Ignacy Witkiewicz, a húszas-
harmincas évek lengyel irodalmi-szín-
házi-képzőművészeti avantgardizmusának
e különös egyénisége, aki Witkacy néven
(a játékos-bohémes csengésű mű-
vésznevet ő maga gyártotta magának)
valóban jelenség lett Európa színpadain,
különösen az utóbbi két évtizedben,
nálunk még mindig jószerivel ismeretlen-
nek számít. Igaz, már 1973-ban meg-jelent
könyv alakban öt darabja (Kerényi Grácia
érdemeként az eredeti művekkel
egyenrangú magyar fordításban), sőt a
következő esztendőben a szegedi szín-ház
stúdiójában színre is került Az anya, az a
Witkacy-dráma, melyről joggal el-
mondható, hogy a világ minden táját
bejárta, később főiskolai vizsgaelőadás-
ként az Ódry Színpadon bemutatták az Egy
kis udvarházban című darabját is; a magyar
- színházi - Witkacy megszületése
azonban, úgy vélem, a mostani diós-győri
bemutatóig váratott magára. A Vízityúk
előadásával a miskolci színház
rokonszenves vállalkozásba kezdett: a
Diósgyőri Művelődési Központban ka-
maraszerűen működtetett kísérleti szín-
padán olyan szerzőket kíván megszólal-
tatni, akik elsősorban az új színpadi nyelv
megtalálása, kialakítása szempontjából
lehetnek fontosak a színháznak - és
közönségének. Fodor Tamás, aki
Diósgyőrben vendégként vitte színre a
Vízityúkot, a jelenleg legrangosabb ama-
tőregyüttesünk, a Stúdió K. vezetője, jól
gazdálkodott e lehetőséggel: nemcsak
„amatőr" rendezéseinek fő erényei fedez-
hetők fel az előadásban, hanem magyar
színpadon először sikerült egyéni értel-
mezésben, mégis önmagáért teljességgel
jótálló előadásban életre keltenie
Witkacyt.

A diósgyőri Vízityúknak nem egy-
szerűen az az érdeme, hogy utat talált
Witkacy színpadi „magyarításához", nem
is csupán az, hogy Witkacy nélkül bajos
dolog Gombrowiczot, Mrożeket,
Różewiczet megértenünk, vagyis hogy az
újabb lengyel dráma nagy egyéniségei-nek
is mintegy utat tört, ennél lényegesebb,
hogy Fodor tisztában volt a Witkacy-
játszás fő paradoxonjával, tudta,

hogy ahhoz, hogy Witkacy sajátos hangja
megszólaljon, elsősorban nem játéknemet,
nem stílust kell keresnie, hanem magát a
Witkacy-világképet, ezt a le-nyűgöző
erejű szellemi tótágast kell kézzelfogható,
mondhatnánk, tapintható közelségbe
hoznia. Nem is lehet más-honnan
megközelítenünk az előadást, mint a
Witkacy-filozófia felől.

„A lét titka" - ez kulcsfogalom Witki-
ewicz számára, aki nemcsak író és festő
volt, hanem több kötetre való filozófiai és
esztétikai eszmefuttatást is hagyott az
utókorra. A metafizikára hárul szerinte az
a feladat, hogy a lét struktúráját
legmélyebb lényegében és alapjaiban
elemezve, szembesítsen bennünket „a lét
titkával". A metafizikai nyugtalanság
ugyanis, mely állandóan arra hajt, hogy
kérdéseket tegyünk fel az életről, a meta-
fizikai értelemben felfogott létről, Wit-
kiewicz szemében olyan szükségszerűség,
mely szervesen következik az ember
természetéből. Az ember e kérdésekre a
választ hosszú ideig a vallásban, a filozó-
fiában, a tudományban kereste. De azt,
amin az emberiség az utóbbi néhány
évszázad során átment, Witkiewicz szerint
nem lehet másnak nevezni, mint
katasztrófának. A felgyorsult civilizációs-
materiális fejlődés következtében a vallás
teljes hanyatlásnak indult, a metafizika
fölfalta önmagát, s így az emberben
régebben oly erős metafizikai nyugta-
lanság már-már nyom nélkül eltűnt, hisz a
társadalom, mely Witkiewicz szerint csak
a gyakorlati szempontok iránt érdeklődik,
a metafizikai érzést túlzás-nak és
haszontalanságnak tartja. A művészetre
pedig ugyanaz a sors várt, mint a vallásra
és a filozófiára. Amikor a görög színház
és művészet elszakadt a vallási
misztériumoktól, amikor a kereszténység
lassú agóniája következtében a reneszánsz
„emancipálta" a művészetet, akkor
veszítette el a művészet élő kapcsolatát
metafizikus forrásaival, s elkezdődött - az
alkotói eszme öngyilkos gesztusa-ként - a
természet utánzása, ami Witkiewicz
szemében a művészet degenerálódását
jelenti.

Miféle kiutat lát a lengyel író e teljesen
reménytelennek ábrázolt helyzetből? Hisz
aligha lehetséges visszatérni a valláshoz, a
kihunyt mítoszokhoz és hiedelmekhez,
aligha képzelhető el, hogy a modern
emberben a lelki impotenciát és lustaságot
fölváltja a filozófiai érdeklődés, aligha
reménykedhetünk abban, hogy olyan
művészegyéniség születik a földre, aki a
művészetnek vissza tudná

adni évszázadokkal ezelőtti állapotát,
mikor ez még a kultikus beavatottság és
tapasztalat integráns része volt. Mind-ezek
ellenére Witkiewicz úgy véli, a modern
világban egyedül a művészet képes rá,
hogy „a lét titkával" szembesítse az
embert. De csupán akkor, ha megszabadul
az „életszerűség" ballaszt-jától, s csak a
„tiszta formára" figyel. A metafizikus
nyugtalanságot ugyanis - vallja
Witkiewicz - nemcsak a vallásban vagy a
filozófiai kontemplációban tapasztalhatjuk
meg, hanem mindazon esetekben, mikor a
lét egysége tudatosul bennünk; s a
Witkacy-ontológia alap-tétele szerint
egyrészt a világ különféle létezések
egysége, másrészt minden létezés többféle
minőségből összetevődő egység: a „tiszta
forma" művészete ezt az ontológiai
szerkezetet van hivatva meg-mutatni. A
forma intenzív átélése és függetlenítése az
„életszerűségtől" felül-emelheti a modern
embert is a hétköz-napi élet dimenzióján,
elviheti a metafizikai tapasztalatok
szférájába.

Az a „formizmus" tehát, melyet Witkacy
oly nagy hangsúllyal képviselt,
természetszerűleg megtalálja kapcsolatait
a húszas-harmincas évek avantgar-
dizmusával (és semmi köze a l'art pour
l'art múlt századi eszményéhez). Witkacy,
a kor avantgarde színházi törekvéseihez
hasonlóan, radikálisan elutasítja a
naturalizmust: a „tiszta forma" az ő
színpadán a tetszőleges elemek - szí-nek,
hangok, szavak, gesztusok vagy
cselekedetek - bizonyos konstrukcióját
jelentette, amiben azonban szó sem lehe-
tett illúzióról és valószerűségről. Épp
ellenkezőleg, olyan színházat álmodott,
ahol egyszerűen „a puszta bekerülés az
időbe, az, hogy »megtörténik« valami, ami
egyedül tisztán formailag. van meg-
határozva, függetlenül a cselekvő sze-
mélyek karakterének folytonosságától és a
cselekedetek életszerű tartalmától, a
hétköznapokból egy teljesen más dimen-
zióba emel át bennünket: a metafizikai
érzések szférájába". Tehát az, ami a
színpadon történik, a mindennapi élet
logikájával mérve tökéletes nonszensz
lehet, a lényeg, hogy a történetet a mű-
vészi szükségszerűség diktálja, és a néző a
színpadi látvány furcsaságától függetlenül
megérezze a konstrukció amaz egységét,
amivel régebben a vallás, illetve a
filozófia szolgált: egy pillanatra átélje a
metafizikus nyugtalanság ősi, katartikus
élményét. Nincs hát semmi meglepő
abban, ha Witkacy hősei többször utalnak
a drámában arra, hogy oly „értel-



metlen darab" szereplői, „amiket most
írnak", s maga a szerző így foglalja öszsze
ars poeticáját: „Az embernek, amikor kilép
a színházból, olyan érzése kell legyen,
mintha különös álomból ébredt volna,
melyben még a legegyszerűbb dolgoknak
is furcsa, megfejthetetlen varázsa van, ami
az álmokat jellemzi, s ami semmi máshoz
sem hasonlítható."

Az expresszionizmus talajáról sarjadt
Witkiewiczben felfedezhető a heideggeri
világkép előzménye, az egzisztencializ-
musnak ugyanúgy előfutára volt, mint a
szürrealizmusnak, rokonságban áll Jarryval
és Artaud-val, tőle datálható az abszurd
színház kezdete - és hosszan
folytathatnánk e sort, annál is inkább, mert
a Witkacy-genealógiának lassan
könyvtárnyi irodalma lesz. Az se véletlen,
hogy nálunk mind a mai napig idegenül
cseng a neve, hisz ezen az égtájon szakmai
axiómának számít, hogy a színház illúzió,
míg Witkacy úgy véli, az új színház
elsődleges feladata, hogy mindenfajta
illuzionista irányzattal szakítson, elveti a
„naturalista" pszichológiát, s alakjai
nemegyszer átlépnek egy-másba. Fodor
Tamás Witkacy-képének lényege, hogy
elfogadja az íróban az illúziószínház teljes
elvetését, de nem veszi ennyire komolyan
a „naturalista" pszichológiával való
leszámolást: sajátos Witkacy-olvasat
születik így a Diós-győri Művelődési
Központban, mely egyrészt lényege szerint
hűnek nevezhető, másrészt az
antiilluzionista Witkiewiczet hozzá tudja
kapcsolni a pszichologizáló természetű
magyar színjátszási hagyományhoz. Azt is
mondhatnánk, Fodor elsősorban a
szürrealista Witkacyt fedezi fel, vagyis az
író sajátos dialógus-technikájára figyel. A
Witkacy-párbeszédekben ugyanis az álom
bizonyos tör-vényei összefonódnak az
abszurd fantasztikummal, az események
látszólagos illogikussága az írói tudat (és
tudat-alatti) elfojtott, sokszor
pótélményekben manifesztálódó
tartalmaival, s ha így olvassuk, a „tiszta
forma" színháza személyes töltést kap a
Witkacy teremtette autonóm
szürrealitásban, „a lét furcsaságának"
hideglelős színjátékában ki-tapintható az
önvallomás és a szenvedélyek története. A
rendező lélektani motivációt keres a
drámában, anélkül azonban, hogy
Witkacyt vissza akarná préselni az
illúziószínház keretei közé (mint aminek
anya szegedi bemutatóján lehettünk tanúi).

A Vízityúkban csakúgy, mint a többi
Witkiewicz-darabban, oly sok az írói

önirónia, hogy a megfelelő játékstílust
keresve, szinte magától kínálkozó a pa-
rodisztikus megközelítési mód. A Wit-
kiewicz-figurák előszeretettel szajkózzák

az író filozófiai írásainak fő gondolatait,
leegyszerűsítve és közhelyes formában,
ami egyrészt azt tanúsítja, hogy az író
önnön eszméinek is kelepcét állít, akár-
csak kora más vezérlő eszméinek a freu-
dizmustól a forradalomig, másrészt az új
művészet mítoszteremtő ambíciója,
önmaga fetisizálása rejlik benne, hisz
paródiát csak arról szokás készíteni, ami
köz-ismert, vagyis Witkacy - a világot át-
rendező gesztussal - középpontba állít-ja
magát, mint minden igazi avantgardista.
Az ő esetében az a rendhagyó, hogy a
történelem igazolta: a világ őszszeomlása,
a katasztrófa, melytől egész életében
rettegett, bekövetkezett. Az, hogy az
összeomlás után is folytatódik az élet,
számára egyszerűen elképzelhetetlen volt,
így amikor megérezte ennek szelét nem
sokkal az után, hogy a német csapatok
lerohanták Lengyelországot - önkezével
vetett véget életének. Mai szemmel
olvasva hátborzongató jós-lat valamennyi
Witkacy-darab, innen posztumusz
diadalútja a világ színpadjain de egyúttal
ő maga is múlttá, történelemmé lett.
Fodor Tamás I ' k i -tyúk-olvasata úgy
kerüli ki a műben rejlő parodisztikus
hangvétel csábítását, hogy a Witkiewicz-
dráma belső feszítő erőire koncentrál: a
paródiát együtt látja a mítoszteremtő
ambícióval,
katasztrófa árnyékában érzett „metafi-

zikus nyugtalanságot" azzal a történelmi
dimenzióval, mely a mű megírása és
mostani eljátszása közti időből ered.

A diósgyőri előadásnak nincs látványos,
kívülről hozott Witkiewicz-értelmezése.
Fodor nem a stílust keresi, ha-nem az írót.
Az íróban magát az embert. Az emberben
az indulatokat és szenvedélyeket, melyek
a witkiewiczi „metafizikus
nyugtalansághoz" vezetnek. S ez már
nemcsak általános darabfelfogás nála,
hanem gyakorlati szerepkidolgozás is.
Adva van egy hercegnő, egy volt
uszálykormányos, egy „vízityúk", egy
művészjelölt és egy gazfickó. A művész-
jelölt (Edgar) megöli a szeretőjét, Vízi-
tyúkot, hogy e visszavonhatatlan csele-
kedet által nagy legyen; a hercegnő egy
vadászaton elveszíti a férjét, aki szintén
Edgar volt, s az Edgarok össze-folynak
egymásba: a néhai Edgart vonzalom
fűzte' Vízityúkhoz, s „ő", azaz Edgar
Walpor, Wojciech Walpor hajdani
uszálykormányos fia, a néhai Edgar
barátja, feleségül veszi a Ladyt (ahogy a
darabban Alice of Nevermore herceg-nőt
szólítják), ám a Ladynek szeretője is van,
Korbowski, a gazfickó, s Vízityúk
tisztázatlan körülmények közt egy tízéves
fiúcskát is hagy maga mögött. „A bará-
tom felesége, a szeretőm fia. Végre csa-
ládot alapítottam. Csak vajon kibírom-e
mindezt?"- így Edgar. Es: nem bírja ki.
Vízityúk visszajön a Nevermore-kas-
télyba, előbb kísértetként, majd való-
ságosan, Edgar újra lelövi és végez ma-
gával is. Majd „összedől a világ": kitör

Kuna Károly és Galkó Balázs a Vízityúkban



a forradalom. Witkacynál a halottak
tovább élnek, a halál ugyanúgy kulissza,
mint a filozófia vagy a művészet. A nagy-
ság a „tiszta formában" rejlik, azaz a
mechanizmusban, melynek rajzával az
író a „katasztrófához" vezető utat mu-
tatja. Fodor Tamás előadásában a színé-
szek végigélik e folyamatokat, nem pedig
megmutatják, ahogy az író eredetileg kí-
vánta. A rendezés tehát úgy teremt táv-
lati „rálátást" a Witkacy-világra, hogy
nem lép ki a mű immanenciájából.

Witkiewicznek megvolt a maga exp-
resszionista színezetű elmélete a színészet-
ről (melyben később többen nem alapta-
lanul látták meg a brechti színészelmélet
előképét), a Witkacy-féle színházban szó
sem lehet „átélésről", „beleérzésről" vagy
a szerepben való „megtestesülés-ről", az
író azt várja a színésztől, hogy „megértve
a darab formai eszméjét, el-szakadjon
minden életszerű valószínűségtől, s
minden percben matematikai pon-
tossággal hajtsa végre azt, ami e tisztán
formai eszméből következik". Így a
színház valami egészen más, irreális vi-
lágba viszi a nézőt, „ahol az életszerűség
szempontjából nézve teljesen valószí-
nűtlen személyek fantasztikus pszicho

lógiája határozza meg a történést". Fodor
Tamás, ha történelmi távlatba helyezte a
darabot, abból indulhat ki, hogy az idő a
Witkacy-féle „fantasztikus pszichológiát"
valóságos lélektanná tette, ami egyrészt
eretnekség a szerzővel szemben, másrészt
sajátos lehetőséget nyit meg a műben. Ha
a Witkacy által megírt lélektani
képtelenségek mai szemmel kézenfekvő
igazságoknak tűnnek, akkor az
„értelmetlen darab" értelmezni kezdi
magát: így fölöslegessé válik a „tiszta
forma" kultikus tisztelete, nincs szükség
az író által igényelt „elidegenített"

színészetre. Mindez anélkül történik,
hogy csorbát szenvedne a witkiewiczi
autonóm szürrealitás, sőt épp ez-által
kezd új életet: Fodor színházában a világ
megkettőződik és „belső" arcát mutatja a
nézőnek. Lényegileg ez volt a nyitja két
esztendővel ezelőtti sikeres Woyzeck-
rendezésének is, mely ugyanígy egyszerre
volt „autonóm szürrealitás" és
„mélylélektani tanulmány" a szen-
vedélyekről; csak éppen a saját együtte-
sével létrehozott Woyzeck színészi meg-
valósításában intenzívebb színház volt,
mint a mostani Vízityúk.

Ezen az estén a legerősebb alakítás

Polyák Zsuzsáé a címszerepben: kézzel-
fogható vízió és tünékeny valóság, légies
és érzéki, nemtelenül ártatlan és csábosan
vonzó, átható, mégis semleges nézéssel,
igazi Witkacy-figura. Csapó János
(Walpor, az apa) és Zsolnai Júlia (a
hercegnő) inkább karakterszerepnek
értelmezték az eljátszott alakokat, így is jó
hangot ütve meg, csak némileg le-
egyszerűsítve a Witkacy-világot. Eredeti
szín Kuna Károly Tadekja s Újlaki Dénes
Korbowskija, bár ez utóbbi nem az az ifjú
nyikhaj-csirkefogó, akit az író elképzelt,
de autentikus (s filológiai érdekességként
fölvillantja Korbowski és Mrożek
Tangójának Edekje közt a szoros
rokonságot, melyet tavaly Szolnokon
ugyancsak Újlaki játszott, hasonló tó-
nusban). Ha a szürrealista Witkacyra
került a hangsúly, úgy a dialógustechnika
a színészetnek is tétje: a Witkacy-
mondatok valójában mágikus igék, anynyi
a színpadi valóságértékük, amekkora
„holdudvart" teremt a színész a szavak
köré. A Vízityúk figuráinak nemcsak a
múltja beláthatatlan, hanem a jelene is,
ami bizonyos nyitottságot, befejezetlen-
séget, partitúraszerűséget kölcsönöz a
szerepeknek: egy-egy gesztus, szó, vá-
ratlan reakció mögé egész sorsokat, tör-
téneteket, kész regényeket képzelhetünk,
ami aztán a következő percben már nézői
fantáziánk elszabadult játékának tűnik. Az
író számít a képzelet e csapongására, sőt
az autonóm szürrealitás elve alapján azt
mondhatnánk, épp ezekből a szabad
asszociációkból szövi alakjainak meséjét,
így az igazi színészi erő-próba ezúttal a
nézők fantáziájának ki-gyújtásában rejlik,
s ez korántsem működik egységesen az
előadásban. A legreálisabban, már-már
kitapinthatóan, s mégis lényege szerint
titokzatosan Polyák Zsuzsa és Újlaki
Dénes körül érezzük ezt a kívánatos
„holdudvart", míg az Edgart alakító Galkó
Balázs, aki a leginkább a második
felvonásban talál magára, ezzel jószerivel
teljesen adós marad. Nagy kár. Galkó
Edgarja szinte végig egy síkon mozog,
holott övé a legösszetettebb és
legborzongatóbb szereplehetőség: ez az
Edgar végül is nemcsak az, aki, hanem a
másik Edgar is, aki halott, de aki
valójában mégis „ő": az Edgarok
személyiségé-nek összemosódása csak
akkor lenne igazi witkiewiczi játék, ha ezt
Galkó alakítása is sejteni engedné; így
azonban épp a „metafizikai nyugtalanság"

szenved csorbát, ami pedig e színház
lényege.

Jelenet Witkiewicz darabjának diósgyőri előadásából (MTI fotó: llovszky Béla felvételei)



Witkacy, a festő erőteljes színekkel vázolja
föl a helyszínt. Az első felvonásban puszta
mező, borókacserjék, a horizonton a tenger, a
szín közepén halom, a halomban bordó színű
oszlop, rajta nagy, díszes, nyolcszögletű, zöld
üveges gázlámpa. Még jellemzőbb a
Nevermore Palace leírása: „Fotelek. Ablak
nincs. Ajtó jobbra és balra. A fa-lakon képek.
Minden eperszínű tónusban, melegkék
oldószínnel. Középütt széles mélyedés és
három lépcsőfok, amit fönt négy vékony
rózsás-narancs-szín márványoszlop zár le. Az
oszlopok között sötétmeggy színű függöny."

Rajk László, aki játékteret teremtett a diós-
győri előadáshoz, nemcsak „össze-vonta" a
különböző helyszíneket, ami ma már többé-
kevésbé követelménynek számít, hanem
kiiktatta Witkacy hivalkodóan erős színeit is
az előadásból: ez a Vízityúk fehér színház.
Nincs színpad, arénaszerűen üljük körül a
játékteret. A horizontot itt a színházi
égboltként fölénk boruló és a teret körülzáró
(a hatalmas terem eredeti méreteit és falait el-
tüntető) tüllfüggönyrendszer határozza meg.
Jan Kott azt írja, a Vízityúk „a szecessziós
zöld lámpa és a forradalom közt játszódik", s
Rajk László játékterében mindvégig ott áll e
jelképes zöld lámpa. A berendezés többi
szükséges elemét fehér lepel borítja, s a kü-
lönös alakzatok, melyek előbb titokzatosnak
tűnnek, a színjátékálom megfelelő percében
tárgyi valósággá bontakoznak. Ahogy a
rendező Vízityúk-olvasata nem lép ki a
darab immanenciájából, hasonlóképp a
tervező is következetesen köti magát az álom
immanenciájához. Itt minden belül van, csak
a tárgyak alakja és valószerűsége változik, s
még Robert Wilson-i ihletből eredő szimultán
játékra is lehetőség nyílik. A fehér szín ehhez
igazi találat: egy-szerre semleges és kozmikus.

Stanisław Ignacy Witkiewicz: Vízityúk
(miskolci Nemzeti Színház)

Fordította: Kerényi Grácia. Rendező: Fodor
Tamás m. v. Játéktér: Rajk László m. v. Zene:
Herédy Éva. Jelmeztervező: Szakács Györgyi.
Rendezőasszisztens: Matus Judit.

Szereplők: Csapó János, Galkó Balázs,
Kuna Károly, Zsolnai Júlia, Polyák Zsuzsa,
Ujlaki Dénes, Gyarmathy Ferenc, Bánó Pál,
Csiszér András, Hidvégi Elek, Kalapos
László.

BÉCSY TAMÁS

A kamaszemlékek világa

Egy litván dráma
a miskolci Nemzeti Színházban

A gyermekkor boldog-keserű álom-világa
minden írónemzedéket megkísért. A most
harmincnégy éves litván drámaíró, Saulius
Saltenis Sicc, halál.. . című darabja lírai
dráma, amelynek egész világa egyrészt
visszavágyódás a felnőtt-korból mégiscsak
szebbnek, boldogabb-nak látott
gyermekévekbe. Másrészt azonban a sok
hasonló témájú írásnál ez a mű annyival
több, hogy felszólít: ne hagyjuk elveszni
kamaszkorunk igazság-vágyát.

A tizenhat-tizenhét éves Andrius Satas
szülővárosát készül elhagyni, de előbb -
jellegzetes kamaszgesztussal - le akarja
vágatni a haját. A visszaemlékezésként
bemutatott eseménysorok a borbélyszékben
kezdődnek, s majd ott is érnek véget. A
színjáték egy mozzanattal továbbviszi a
drámabeli eseményeket, s ezzel kiegészíti,
továbbépíti az írott mű közlését. Az
emlékek végén mindazok megjelennek, akik
Andrius életében az első és ezért a
legnagyobb boldogságot, valamint az első és
ezért legnagyobb

szenvedést okozták, s halvány fényekben
eltűnnek az emlékekből, miként maga az ifjú
főhős is. Vagyis a rendező búcsúzik így a
kamaszkori emlékképektől, de a nézővel
együtt, a néző tökéletes bekapcsolásával. Am
a néző mégsem csak búcsúzik ezzel a
jelenettel, hanem magába vési: ne hagyja
ifjúkorának igazságvágyát eltűnni az ellebegő
emlékekkel.

A miskolci Nemzeti Színház színpadán
már a játéktér is pontosan idézi a feltűnő és
elsuhanó emlékképeket. A kisváros kicsiny,
háromdimenziós makettje modern grafikákra
emlékeztető ábrázolatban - a színjáték
alakjai fölött lebeg; egy-egy templomtorony
néha leereszkedik, ' ám fordítva, hogy a
keresztbe kapaszkodva eltűnhessen valaki a
halálban. A színtér szélén nem természetes
fák emelkednek, rajtuk a gyerekkori
játékokat és azok hangulatát idéző
tárgyakkal. Andriusék lakása szekrény,
amelynek ajtajai időnként be-csukódnak és
kinyitódnak, aszerint, hogy az emlékek
csóvája ide vetődik vagy máshová. A színtér
közepére néha függőágy vagy hinta
ereszkedik, és lebegni kezd egy-egy alakkal,
mint az érzések hullámzása. Andrius apja
hegedül, máskor trombita szól a háttérből,
mint a benső világ fátylai mögül hangzó
bánatos-szép zene. A kitűnő díszlet Vir-

Saulius Saltenis darabja a miskolci Nemzeti Színházban (Kulcsár Imre és Máthé Eta)


