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A JÁTÉK ESÉLYEI
VALLE-INCLÁN: LÁRIFÁRI HADNAGY FELSZARVAZÁSA

kár tragédiát is írhatott volna Valle-
Inclán, mégis torzképpé formálta a
darabban fel-használt réges-régi témát.
A csalatására rádöbbentett férj
panaszaiban és a bűnös utakra sodort

szeretők szavaiban akár a megrendülés és a
szenvedély pátoszát, fájdalmát hallhatnánk, ha a
szerző idézőjelei nem mi-nősítenének minden
darabbeli szót banális szólammá, hiteltelenül
harsogó közhellyé. Egy népi életkép kedves,
bohókás figurái is állhatnának előttünk, ha az
alakok súlytalansága nem elve-szettségük jele
lenne, ha az író nem fokozná le őket komikus
alakokból kimustrált bábfigurákká. Ezek a
szétfoszló kötelekbe makacsul csimpaszkodó
marionettbábok a kiürült formákba merevedett
lét abszurditását élik meg - a mindenre képes
bohóctréfák tragikomikus elszántságával.

Láthatnánk nekilendülő bohózatot, önfeledt-

Lárifári hadnagy: Andorai Péter

ségre törekvő bolondozást is a Katona József
Színház bemutatójában, ha az előadás öniróniája
nem tenne minden színpadi mondatot, mozdu-
latot többértelművé. Ámulhatnánk a darabvá-
lasztás merészségén - spanyol becsületdráma
paródiája, nálunk, éppen most? -, ha Máté Gá-
bor gagnek és motívumnak egyaránt minősülő
rendezői ötleteiben nem lenne pontosan követ-
hető a mű játékos többértelműsége, tragikus iró-
niába hajló szkepszise. Mondhatnánk, hogy a
Katona a Turandot után újabb formai kísérlete-
zésbe keveredett, tovább keresve megújulásá-
nak esélyeit, ha az előadásban nem lenne hang-
súlyos az önmagukra reflektálás gesztusa, a tu-
datos önértelmezés szándéka.

Szerző és társulat alapállása közös. Ugyan-
úgy a lehetetlent kísérti meg: az átépítés alatt
(előtt? helyett?) a színház zavartalanul működik.
Tudnak arról, hogy a részlehetőségekből érde-
mes a kétségek korában bizonyosságot építeni,
hogy a félsikerekből kell majd teljeset alkotni.

Így áll előttünk a szerepében elbizonytalano-
dott színház, amely az élet alászállását követve,
a vulgárisabb formákhoz fordulva, a bábszínház
tragikus apoteózisában és a cirkusz súlyossá
váló közönségességében igyekszik megújuló
magabiztosságot találni.

Kárhozatos bábjáték

A Lárifári hadnagy felszarvazása, Ramón deI
Valle-lnclán 1921-ben írt műve a drámai hagyo-
mányok felhasználásából és megtagadásából
építkezik. Ha a darab stilisztikai rétegére figye-
lünk, egy retorizált tragédianyelv stílusparódiáját
találjuk. Ha a történetre gondolunk, a becsület-
dráma kifordításában morális-társadalmi példá-
zatot sejtünk. Ha az irodalmi utalásokat vesszük
számba, spanyol irodalmi hagyományt, színház-
szemléletet bíráló pamfletet érzékelünk. Ha a
szereplők jutnak eszünkbe, egy eltorzult társa-
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Andorai Péter (Lárifári hadnagy) és Szirtes Ági
(Loreta)

dalom fura figuráinak karikatúrájára gyanak-
szunk.

Az „esperpento', a torzkép műfaja így egyesít
magában minden meghaladott irodalmi hagyo-
mányt egyetemes agóniává. Persze elsődleges
szinten sem csak az irodalmi hagyományok hal-
doklásáról van szó, hanem a színházon kívüli for-
mák haláltusájáról is. A meghosszabbított drá-
mai hagyományok ironizálásában az önmagukat
túlélt társadalmi keretek anakronizmusa szólal
meg. Ugyanakkor a haldokló formáknak kiszol-
gáltatott ember magára hagyatottsága, belső
összeomlása is érzékelhetővé válik. A szétesés-
re ítélt társadalom morális csődjének következ-
ménye ez: a deklarációkban még létező erkölcs
csak a személyiség szétzilálódásához, teljes
széthullásához vezet el, s nem belső tartószer-
kezetének megerősödéséhez.

Erről is szól Lárifári hadnagy története. A fel-
esége hűségét kétségbe vonó névtelen levél -
bármennyi is igazságtartalma - egy tragikus hős
tipikus csapdahelyzetébe taszítja a hadnagyot.
Nem élhet ugyanúgy tovább, mint eddig. Az
öntudatlanság artikulálatlan boldogságát -
akárcsak egy fel nem fedezett Édenkertet -

mindörökre elvesztette, s így a kényszerű tudás
kínjaival kell szembesülnie. Feladatot kapa sors-
tól, de ennek megfelelni képes eszközöket nem.
A határozott cselekvéshez bizonyosságot kell
szereznie, de ez csak az önmagára vonatkozó
ismeretek megszerzésén át történhet. Az ön-
megismerés, a belső számvetés azonban kínos
eredményhez vezet. A rendteremtés, belső erők
híján, csak külső formákhoz fordulhat. A képlé-
keny belső világ kényszerűen szívja magába a
külső rend egyneműbb, egyértelműbb normáit,
követelményeit. Lárifári afelé sodródik, amit
egyetlen porcikája sem kíván, de ami ellen
egyetlen gesztusa sem lázad. Meg kell felelnie a
bosszúálló hős kétségbeejtő drámai sze-
repkörének. Nem menekülhet, hisz a belső bizo-
nyosságot egyre inkább a külső megerősítéssel
helyettesíti. Így enged környezete szüntelenül
megújuló provokációjának: „A csendőrtisztnek
első a becsület, a hűtlen asszonynak meg kell la-
kolnia." Igazodik és felemésztődik. Így fabrikál
Lárifári balekságából tragikomikus bábfigurát a
világ.

Az othellói szerepkör önteremtő és önpusztító
kényszere épp ellentétes irányba sodorja a had-
nagyot. A velencei mór indulata Lárifárinál han-
dabandázássá fajul. Othello végzetes félreve-
zettetésének minden stációjában szabad em

berként igyekszik cselekedni. Lárifári becsüle-
tessége minden pillanatában is csak a szerep-
nek felel meg. Ismeretlen számára Othello szen-
vedélyének sodrása, amely végsőkig ragaszko-
dik a világban fellelt rendhez, az életben általa
teremtett egység minden eleméhez - szerelem-
hez, szövetséghez, erényhez, cselekvéshez -,
akár még ezek elpusztítása, felszámolása árán
is. Lárifári eleve egy meghasadt rend teremtmé-
nye, egy szétfeslő életforma tévelygő antihőse.
Útja hitetlen menekülés a megzavart látszategy-
ség helyreállításának ígéretéhez. Megpróbálja
egy Calderón-hős útját járni - igyekezvén a sze-
mélyiségét a szerepébe visszavonni -, de ennek
is csak paródiáját valósítja meg. S végül fel-
számolja mindkettőt: sem szerepe, sem szemé-
lyisége nem valódi már. Az előbbi csak egy
örök-nek tetsző maszkabál álarca volt, az utóbbi
elenyészett az arcba maródó maszkok alatt.

Nevessünk ezen, és ne csodálkozzunk! Ez
Valle-lnclán indulatának lényege. Hisz pontosan
látjuk, ugyanez történt ennek az emberi színjá-
téknak minden szereplőjével. A lefeslő álarcok
alól csak arctalanná torzult alakok halálfejei rio-
gatnak. Ezzel a rádöbbenéssel gyarapít bennün-
ket a mű. Egy nekilóduló haláltánc közjátékainak
élményével. Így lesz teljessé bölcsességünk és
kiábrándultságunk. A magunk bőrében így éljük
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meg a Lárifári-szindrómát. Végül tehát mindent
tudhatunk, és semmit sem érdemes kimondani.
Hisz minden lélegzetvétellel csak az áporodott
levegő porszemeiben körülöttünk kerengő ha-
zugságot szívjuk magunkba. S így minden, amit
magunkból igyekszünk adni, minden őszintének
szánt hang, nem hallatszódhat másnak, csak
habókos hazudozásnak.

Ebben a kárhozatos hangzavarban értelmet-
lenné torzul minden erkölcsi fogalom. Mivel a bűn
morálisan végképp értelmezhetetlenné vált, a
társadalmi kényszerből születő büntetés, a
bosszúálló igazságszolgáltatás maga változik
bűn-né - úgy, hogy a bűnhődés vétkesek,
felbújtók és cinkosok számára egyaránt
megközelíthetetlenné vált.

Hiába készül megtorolni Lárifári az ellene (ta-
lán még) el (sem) követett vétket, ha maga is
csak vétkek közt tévelyeghet. Áldozatként mást
is csak áldozattá képes tenni. A szeretet utolsó
esélyét is felszámolva egy bábfigura egy játék-
babát végez ki. A feleségnek szánt golyó Lárifári
kislányát éri. A Paradicsomból kiűzetett ember -
az Éden hiányában - az eltévesztett gyilkos-
ságban ismétli meg az eredendő bűnt.

Hogy mennyire a moralitás ilyetén végső
konklúziói állnak a darab középpontjában, bizo-
nyítják a történetet az elő- és utójátékban több-
szörösen keretező darabbeli önreflexiók.

A műben négyszer jelenik meg a megcsalt férj
története, eltérő hangsúlyokkal, másféle értel-
mezéssel. (Először Don Manolito és Habóki úr -
az előadásból elhagyott - bevezető beszélgeté-
sében, majd a vak Fidel vásári bábszínházában,
harmadszor Lárifári történetének a darab gerin-
cét adó megjelenítésében, végül az epilógus-
ban, a vak ember románcában.) Az egymást
követő változatokban mind teljesebbé válik az -
ártatlanokat is sújtó - bosszúállás (a hűtlen
asszony megbüntetése, a kislány halála,
minden érintett, csábító és elcsábult kiirtása). A
bűnhődés azonban fokozatosan teljesen eltűnik
a történetből, végül a büntetést is felváltja a
jutalmazás. Az igazságtevés az ingatag
társadalmi morálnak, emberi hatalmaknak
kiszolgáltatott igazságszolgáltatássá
egyszerűsödik le.

Mindez arra utal, hogy a bűn problémája nem-
csak etikai kérdésként jelenik meg a darabban,
hanem a világrend egészét érintő válság metafi-
zikai következményeként is értelmezhető. A koz-
mosz rendje válik kuszává. Isten és ördög egya-
ránt kivonulni látszik az emberi világból. Ég és
pokol dichotómiáját így váltja fel élet és halál re-
ménytelenül redukált ellentéte, lét és nemlét em-
beri életet egyedül értelmezni képes kettőssége.
A vezeklés zarándokútja helyett csak a pusztu-
lás stációival találhatja magát szembe az ember.
Ezzel megszűnik számára a megigazulás
esélye. Üdvözülés helyett csak a kárhozat útja
látszik megnyílni.

Kényes színpadi egyensúly

A mű színpadra állítását nehezíti különös forma-
nyelve, bohózattól moralitásig hajló többértel-
műsége. A Katona József Színház előadását az
teszi érdekessé, hogy maga is megteremteni
igyekszik a szöveget teljességgel átszövő idéző-
jeleket, s ezáltal valamilyen, a műhöz hasonló el-
döntetlen összetettséggel értelmezi a darab uta-
lásait. A stílusjáték, az önparódia, a színházi
formákat érintő irónia, a bohózati elem, a
groteszk játékosság egyaránt alkotórésze az
előadásnak. Ebből fakadnak a produkció értékei
és bizonytalanságai is. Különféle összetevők
képesek ugyan Máté Gábor rendezésében
tudatosan fel-épített színpadi vízióként
megjelenni, de az alkotórészek bizarr
hangulatban egységesülő összhatása,
egyértelműségektől eltávolodó kényes
egyensúlya nehezíti az előadás szándékainak,
jellegének felismerését. Az egymást kiegészítő,
keresztező stíluselemek, hatáseszközök, mivel
nemcsak alátámasztani, hanem gyengíteni is
képesek egymást, ingataggá is teszik a produk-
ciót. A virtuóz stílusjáték - egymástól esetleg
függetlenedő összetevőkkel - egyneműbb ko-
médiázásba, bizonytalan szándékú bohózatba
is átfordulhat.

Az előadás kényes egyensúlya legpontosab-
ban a színészi játékban figyelhető meg. Világo-
sak a figurateremtés közös szándékai: egy-egy
alak felsejlő mélyrétegeit a közönségesség bo-
hócelemei takarják el. Az alakítások egyszerre
törekszenek kiemelni a szerep és a magatartás
lényegét - sokszor túlzásoktól sem mentesen -,
ugyanakkora súlyosságot és a veszélyességet
is érzékeltető paródiát is nyújtanak. A jellemek
groteszk többértelműsége a színjátszás
önironikus áttételeivel egészül ki. Minden szí-

Szacsvay László (Ezredes) és Csomós Mari (Ezre-
desné) (Sárközi Marianna felvételei)

nész önmagát is ironizálja, a megszokott színé-
szi eszközök paródiáját is adja. A játékmód ilyen
értelemben egységes alapjai nyilvánvalóan csak
egymástól elütő megvalósításban konkretizá-
lódhatnak. Ezért is érzékeljük többféle játékstílus
jelenlétét az előadásban.

Lárifári hadnagy Andorai Péter alakításában
eleve szétesett személyiség, akinek már az első
pillanatban eldől a sorsa: csak a széthullást telje-
sítheti be. Egyetlen menedéke az lehetne, ha
nem kellene önmagáról, helyzetéről tudnia, nem
kellene döntenie, cselekednie.

A színész a hangnemváltásokkal, a testtartás
váratlan változtatásaival jelzi a bevezető mono-
lógban, hogy a szereplő vészhelyzetben mozgó-
sítható tartalékai csupán csak koherenciára kép-
telen töredékei egy megélhető szerepkörnek,
egy követhető értékrendnek, egy megvalósítható
személyiségnek.

Lárifári a névtelen levelet átfutva ernyedten
hátrahőköl, majd dühödten átkozza hűtlen fel-
eségét. Aztán reménykedve szór szidalmat
hamisan vádaskodó rosszakaróira. Sírósan mor-
zsolgatja a szerelmi házasság utolsó emléke-
ként megmaradt amulettet. Aztán büszkén húzza
ki magát, hisz tudja, mi a kötelessége, mit kell
tennie hűtlen asszonyával. Majd kétségbeeset-
ten keres kiskapukat a becsületkódex előírásai
között, a feladat alól felmentő kitérőket remélve.
Végül emelt fővel távozik: elvégre ő spanyol tiszt,
s nem okoskodhat, mint a franciák.

Megannyi indokolt emberi érzelem, hitelesen
átélhető érzelmi reakció, ha nem egymásra cá-
folnának rá, ha egymást kioltó laza kavalkádjuk
nem pojácasággá állna össze, egy erőtlen alak
semmivel nem menthető erőlködésévé. Igy mor-
zsolódik fel Lárifári a feladat első pillanatában,
hogy a továbbiakban tehetetlenül ágáló, fárad-
tan tébláboló kísértetalakká érjen.

Blaskó Péter alakításában Pachequin nem-
csak a rosszban sántikáló gaz csábító, mozgás-
sérült férfiúi bájait kegyesen kellető hősszerel-
mes, sejtelmesen vigyorgó hűtlen barát - de
egyúttal a halál hírnöke is, ha nem maga az
(ál)paradicsomi nyugalmat szétdúló, bűnre
gyújtó démon, aki kígyóbőrét groteszk
vonaglással épp most vedli le.

Blaskó játéka -- a szöveg utalásainak megfe-
lelően - egy madárijesztő összes bájával ruház-
za fel a figurát. Kitekert mozdulatai, torz fintorai,
öntetszelgő pózai eleve többet sejtetnek az alak-
ban a bohócnál. Azáltal válik veszélyessé, hogy
rnegingathatatlan magabiztossággal játssza
szerepét. A benne is terpeszkedő nihilt így képes
mások romlására fordítani. Nem pusztul bele a
belőle (is) áradó pusztulásba.

Szirtes Ági vidám „fegyverkovácsnét" alakít,
aki úgy hiszi nincs oka panaszra. Loretája az
„örök" nőiség paródiája, az idő múlásáról, a test
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romlásáról tudomást venni képtelen asszonyiság
karikatúrája. Rajongásra kész lánylelke egy
tévelygő matróna súlyos bájaival egyesül.
(Túl)érett női ravaszsága megfelelő feladatot ta-
lált: egyszerre két férfit akar egy pórázon tartani.
Szenvedély és kötelesség annyit emlegetett
konfliktusa számára csak ugyanannak a dolog-
nak egyformán kívánatos két oldalát jelenti.
Anyai és hitvesi szerepéről szóló áriái szüntele-
nül az affektált szerelmes elragadtatás és a rikol-
tozó házastársi perlekedés hangjaival kevered-
nek.

Hogy ezt a két otromba pojácát - Pachequint
és Loretát - az ördög is egymásnak teremtette,
az előadás egyik nagyszerű ötlete bizonyítja. A
szökésük előtti találkozásukkor - mely az er-
kélyjelenetet is parodizálja - fokozatosan bele-
lendülve, egyszerre kezdenek el beszélni. Pár-
huzamosan mondják a szöveget, egyszerre
mindketten, átvéve egymás szavait is, ismételve a
másik mozdulatait, gesztusait. A teljes azono-
sulásban, a végső egymásra találásban egy-
mást teszik végképp nevetségessé.

A bohózatbájú szerelmi háromszöget a hát-
térbe, az intrikus szerepkörébe húzódott alakok
segítik kisded végzetdrámává formálni. A Máthé
Erzsi alakította Tadea néniben egy erkölcscsősz
gonoszsága keveredik egy falusi boszorkány jó-
indulatával. Nem sok jót remélhetünk tehát tőle.
Toporgó, hajlott járásában a temetőkertben var-
jakként kerengő vénasszonyok körtáncát folytat-
ja. Rikácsoló, károgó hangját hallgatva önkénte-
lenül sóhajtunk: „Hess, madár!"

A Lárifári kiközösítésére készülő hadnagyok
maguk is eleven bábok, egy kiérdemesült kaszt
öntudatos élőhalottjai, akik fennen hangoztatják
ugyan a követhetetlen elveket, de saját gyakorla-
tukkal azonnal cáfolják is azokat. Benedek Mik-
lós, Sinkó László, Újlaki Dénes triója - az ízlés
borotvaélén táncolva - az előadás egyik legha-
tásosabb jelenetét produkálja. Esetlenségében
kedves öniróniával kerülik el a ripacskodás ve-
szélyét, hogy összhatásában egy tiszti hulla-
kamra morbid hangulatát sugallják.

Papp Zoltán Báró Dutyija és Olsavszky Éva
Calixta asszonya, az előbbi csibészes hányave-
tiségével, az utóbbi aggályos együttérzésével
nemcsak rezonőrként, hanem ellenpontként is
megjelenik az előadásban. Többet tudnak ők,
mint akikről a történet szól. Látják, hogy kataszt-
rófa felé haladnak az események. No de ez
egyelőre még nem az ő ügyük.

A legtöbbet azonban Barallocas pincér (Stohl
András) tud. A filozófia hiányzik innen - mondja.
Lárifári bólint, a többiek meg csak néznek. Vagy
mégiscsak a Kaszás Gergő által mozgatott bá-
bok a legbölcsebbek? Gazdájuk néma, együttér-
ző tanúként asszisztálja végig az előadást. Ha
megszólalna, vajon mi mindent tudna mondani
az emberekről?

Az önmagát értelmező színház

Akárcsak a darab, az előadás is önmagát értel-
mezi. Persze más eszközökkel, mint az irodalmi
szöveg. A filozófiai fejtegetés idegen a produkci-
ótól. Don Manolito és Habóki úr reflexióinak elha-
gyása azonban nem csak erre utal. A húzás
következtében csak a bábjáték és a képmutoga-
tással összekapcsolt románc keretezi a történe-
tet. A bemutatott játékot a színjátszás más formái
értelmezik. Magáról a színházról (is) szól így a
játék.

Máté Gábor stílusérzékeny rendezése min-
dent meg akar óvni a darab szövegéből, ami
színpadi hatásként megjelenhet, de nem akar rá-
erőltetni az előadásra semmi olyat, ami gondola-
tilag fontos, de színpadilag érdektelen. A
verbalitásról a teatralitásra helyeződik át a
hangsúly.

Valle-Inclán színleírásokban, szerzői instruk-
ciókban jelenlévő szürreális képei színpadi lát-
vánnyá alakulnak, a nyelvhasználatban kulcs-
szerepű irónia színészi stílusjátékká változik. A
nyelvi asszociációkat az előadás színpadi stilizá-
cióval helyettesíti.

Ebből is következik, hogy az előadás egyik
legfontosabb hatáseleme a díszlet (Antal Csaba
terve). A jól funkcionáló tér esztétikai látványként
is emlékezetes. Ugyanakkor az ön-magát
értelmező előadás egyik legpontosabb
metaforája is.

Az időnként félköríves arénát formázó forgó-
színpad a cirkuszi porondot idézi. Ez az utalás az
előadás formakereső szándékait is segít értel-
mezni. A realizmus életszerűségével szakító elő-
adás a konvencionális műfajok egynemű hangu-
lataitól is eltávolodik, abban a meggyőződésben,
hogy a közönséggel kiépített kapcsolata magas
fokon birtokolt mesterségbeli tudás hatása révén
megőrizhető.

Az ellentmondásosabb élmények ezért jelen-
nek meg egyszerűbb formák keretében. A tragé-
dia pátosza a bohózat közönségességével ke-
veredik- úgy, hogy a cirkuszi történések virtuóz
súlytalansága lengje át mindkettőt. A Katona kí-
sérletezése - miután egy művészi forma válságát
még annak csődje előtt bejelentették - az új-fajta
színházi nyelvet, másféle formát nem a külső
elvárásokhoz való igazodásban, esztétikai
üzenőfüzetek telefirkálásában igyekszik megta-
lálni, hanem magában a játékban. Az önépítő te-
atralitásban.

Nem jelent ez öncélúságot, hanem csak a vi-
lágra való reflektálás kevésbé direkt formáinak
keresését. Érzékeljük ezt a díszletben is. Minden
eleme - a rendezői ötletek, gagek szemléletével
összhangban - az előadás belső logikájának
megfelelő konkrét szerepén túl áttételes tartal-
makra is utal. Ez a tolakodástól mentes szimbo-
lizmus hatja át az egész produkciót.

A színpadon az előtér falra futó zöld boros-
tyánját fokozatosan váltják fel a fehéren világító
csupasz falak. A háttér hol a tengert, hol az eget
idézi. Rajta időnként kozmikus fényjelek látha-
tók, vörös napkorong, fénylő csillagok. A termé-
szetbe így ékelődik be a résekkel, repedésekkel
teli fehér város - az elveszettség színtere. A po-
rond közepén magányos fa áll, egy csenevész
kert egyetlen lakója, egy másik kertre, a Paradi-
csom fájára emlékeztetve. A tovább élő bűn
emblémája ez. (Erre mászik fel a csábító Pache-
quin, itt dördül el a kislány életét kioltó halálos
lövés.)

A színpadi tér hasonló szellemű rendezői kép-
alkotásra teremt lehetőséget. A darabot kerete-
ző vásári forgatag például a nyitó- és a
záróképben konkrét utalásokat és metaforikus
hatásokat egyaránt magába olvasztó
látványossággá alakul.

A couleur locale-t, a hely szellemét a spanyol
gitárokon pengetett dallamok, illetve egy táncoló
pár jelzi. Ez azonban nem válik fontosabbá, mint
a banalitásokra való ráismerés öröme. A közhe-
lyekre gondolunk, amelyek ismeretnek hatnak,
de tényleges tudást nem közvetítenek. Mindez
egybecseng a darab szándékával, és a nevük-
ben még jelen lévő eszmények mögött tátongó
űrre utal. A fa körül gyerekek kergetőznek. Ez az
előadás legsúlyosabb képét, az ártatlan Manolita
halálát követő gyermekpietát készíti elő. Az el-
tűnt összemberi eszmények utolsó visszhangja-
ként egy sebtében összeálló körmenet kusza
rendjében egyesülnek átmenetileg a vásári bá-
mészkodók, de a kivonulásuk közben közösen
énekelt, elnyújtott „ámen" már inkább az ördög
kacajaként hangzik. Csak két vak ember marad a
színpadon. A nyitóképben egymás felé tartanak.
Összeütögetik botjaikat, mintha harcot kezde-
ményeznének. Kezdődhet a játék, a szerető szí-
vek csatája, mely emberi tétjét illetően nem több,
mint kifáradt kakasok viadala, következményé-
ben azonban a bűn végzetes megerősítése. A
záróképben a színpad előtere felé indul a két vak,
mintha utat vesztettek volna. A mélység felé tar-
tanak, vagy a nézők felé tapogatóznak? Az
enyészet felé indulnak, vagy új értékeket terem-
teni képes emberi közösséget keresnek?
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