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tásban üldögél egy nagy aranyozott keret mögött
(a szünetkor kiderül: úriasan elegáns öltözéke
alsógatyában folytatódik. Az ilyesfajta bohócos-
ságot még gyakrabban megengedhetné magá-
nak a rendezés). Az ötlet jó - és az epilógus: a
darab legproblematikusabb, de legjobb része
mintha sugallná is -, ám sajnos nem mindig si-
került élővé tenni. Vasvári Csaba derekas fegye-
lemmel mered hosszú percekig a semmibe, vág-
ja a rezzenéstelen pofát, mint „kép" - az esemé-
nyekbe „hang"-ként beleszólni, azokat grima-
szokkal kommentálni azonban csupán kétszer-
háromszor volna módja. Ő azonban passzivitá-
sát olyankor is fel-feladja, amikor ez indokolat-
lan, sőt zavarkeltő. A leleményes megoldás
eleinte kamatozik, később viszont egyre
előnytelenebb befektetésnek mutatkozik.

A színitanodából már kinőtt Bede-Fazekas
Annamária pontosan eltalálja a szögletes, viho-
gó és vésztjósló Lompus Zofiát, az Angolnay
csemete feleségét. A további beszélő nevű há-
borodottakat, gátlásossággal vagy gátlástalan-
sággal kábítószerezett tévelygőket részint a
névből kiindulva, részint egy-egy külső, erőteljes
vonással (kopaszság, démoni szakáll, kihívó
megjelenés stb.) egyéníti Molnár Csaba (Lom-

A szatmárnémeti Kulcskeresők egyrészes
stúdióelőadás. Örkény színműve kétrészes és
nagyszínpadra készült. Úgy tűnik, a változás
csupán a produkció idő- és tér-viszonyait
módosítja, holott a mű értelmezését
és hatásmechanizmusát is befolyásolja -
mégpedig alapvetően.

A nézők ugyanazon az ajtón lépnek be a te-
rembe, amelyen át később a szereplők is bejön-
nek, s amelynek működése a játék idejére
mindenki számára egyformán érvényes: csak
kintről befelé lehet közlekedni rajta. Tehát közös
térbe kerül a játszó és a néző, mindannyian Fóris
pilóta új lakásának hívatlan vendégei lesznek, s
ezáltal mindenkire hat a Bolyongó valóságot
átszínező manipulációja. A térhasználat
konzekvenciáiból adódik, hogy a cselekményt
nem lehet megszakítani, tehát nincs szünet. Ez
azzal a kifejezetten dramaturgiai előnnyel is jár,
hogy megoldódik a

pus Apollinary), Vertig Tímea (Beer Lucyna - az
ő nevét egyszer nyomatékosan Lukinának ejtik),
Dániel Gábor (Alfred de la Tréfouille), Galambos
Péter (Bérfy-Fordély), Szűcs Gábor (szállító-
munkás), Dora György (Borjafy Joachim), Urmai
Gábor (Hólyagdy de Pokorya Wojciech), és kitű-
nő jellemteremtő erővel áll helyt Létay Dóra a
leghálátlanabb - mert relatíve normális - figura,
Dorota szolgáló szerepében.

Az anya bemutatása érdekes és hasznos kí-
sérlet, műhely- és stílustanulmány. Egyenetlen-
ségei szembetűnőek, ám nem kétséges, hogy az
előadás létrehozói sokat okulnak a diszharmoni-
kus életű, öngyilkossá lett lengyel művész talá-
nyos textusából, s a jövőben könnyebben boldo-
gulnak majd a modern dráma groteszk és ab-
szurd darabjaival.
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darab sokak által kritizált törése, ami a kulcske-
resésre kihegyezett hosszú expozíció és a ku-
darcot sikerré stilizáló önbecsapás folyamatá-
nak kiteljesedése között, gyakorlatilag a szüne-
tes szerkezet miatt, észlelhető. Ebben a felfo-
gásban viszont az értelemszerűen tömörített el-
ső részből szervesen következik a lényegében
változatlanul hagyott második. Ugyanakkor a
stúdiókörülmények a tárgyi világ és a játékstílus
hitelességét követelik meg. Ebben a közegben
ugyanis hamissá válik a túlstilizálás éppen úgy,
mint az absztrakt térhasználat, vagy a teatralitás
csakúgy, mint a pszichologizálás.

Parászka Miklós rendezői értelmezése sok-
ban hasonlít a nyolc évvel ezelőtti pécsi előadá-
séra. A Harmadik Színház Vincze János rende-
zésében szintén stúdiószínházi körülmények kö-
zött és egy részben játszotta a darabot, de ott a
lakásszerkezet stilizált jelzése, a bútorok és
kel-

lékek valódisága meg a hétköznapi hitelességű
játékmód nem került összhangba egymással. A
külsőségekben hasonló két előadásban azon-
ban a Bolyongó figurájának felfogása nagyon el-
térő.

A darab eddigi hazai előadásaiban többé-ke-
vésbé egyértelmű volt, hogy az író e művében
nemzeti karakterünk szigorú kritikáját adja, ami-
kor az önismeret hiányáról, az önértékelés ha-
misságáról, a hazug vigaszokba, álmokba, illúzi-
ókba való menekülésről szól. Örkény bölcsessé-
gét jelzi, hogy a Kulcskeresők kolozsvári premi-
erje előtt pontosan látta: ott másként szól majd a
mű. A műsorfüzetbe írt szavai szerint „Bolyongó
ami álmodni tudásunk. A bennünk élő kiolthatat-
lan remény, mely - a színpadon - testet ölt
ugyan, de valójában a szívünkben lakozik. Ő ami
bánataink enyhítője, gondjaink feledtetője, min-
den nyomorúságunk, bukásunk, sebzettségünk
gyógyító balzsama." Odaát nem lehetett - s ma
sem lehet - annyira egyértelművé tenni például
a Bolyongó figuráját, mint lehetett itt; 1977-ben
nemcsak azért bukott meg Kolozsvárott az elő-
adás, mert Major Tamás képtelen volt a színé-
szeket leszoktatni a patetikus-realista színját-
szásról, hanem mindenekelőtt azért, mert a né-
zők többségének szüksége volta maga Bolyon-
gójára a túléléshez, s túl erősnek, sőt sértőnek
érezték a dráma kritikus hangvételét.

Parászka is tisztában van a Bolyongó által
képviselt átértelmezés (ahogy P. Müller Péter a
drámát működtető mechanizmust nevezi) ellent-
mondásos fogadtatásának lehetőségével, még-
sem a figurajellemzés kézenfekvőbb, de leegy-
szerűsítő formáját választja.

Fülöp Zoltán félelmetesen szuggesztív Bo-
lyongója kiismerhetetlen figura: szándékosan
nincs eldöntve, hogy a valóságot átszínező, a
tényeket átértelmező, a kudarcot sikernek
hazudó ténykedése káros-e vagy hasznos.
Kezdeti ki-be mászkálásában nincs semmi
fenyegető vagy deviáns mozzanat, inkább
együttérzést vált ki a nézőből, ahogy Fórisné
kapkodásában észre-vétlenül is rendet teremt,
ugyanakkor megjelenéseinek
feszültségfenntartó és -fokozó szerepe van.
Fóris megérkezése után a vékony, bajuszos,
szemüveges, szúrós tekintetű ismeretlen
lekuporodik a játéktér jobb elülső sarkába, s fi-
gyel, profi módon készül a mutatványra. Ami iga-
zából csak annak látszik, hiszen ő semmi mást
nem tud előhívni a partnereiből, mint amire ők a
lelkük mélyén vágynak. Nemcsak a
szemérmesen zavart balekből hőssé
magasztosuló Fóris hamis önértékelésére
számíthat, hanem a társaság többi tagjáéra is.
Nemcsak Fórisnál hiányzik valami a szakmai
profizmushoz, hanem Benedeknél is, nemcsak
Fóris él egy magának kialakított, illúziók által
megszépített álvilágban, hanem más-más módon
Nelli, Katinka és Erika is.

A játszma két igazi játékosa persze a pilóta és
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a Bolyongó. Czintos József a szinte gyerekes
duzzogásból ívelteti fel Fóris helyzetmagyarázá-
sát, attól a pillanattól, amikor megérkezésekor
poros és nedves ruhája miatt szabadkozik, ad-
dig, míg a fotelben állva landolásának történetét
meséli el. A színész elhiteti, hogy a kudarc és a
siker között csupán egy hajszálnyi a különbség, s
azt érezheti a néző, hogy ez a Fóris egyszerre ál-
dozat és hős, hibázott és életeket mentett meg.
Hogy melyik énje a dominánsabb? Ezt döntse el
a néző! No persze e döntéséhez némi eligazítást
ad a Bolyongó értelmezése is.

A rendező és a színész pontosan építi fel a Bo-
lyongó manőverének minden fázisát, s ha az
egyik pillanatban túlságosan erőszakosnak, te-
hát ellenszenvesnek bizonyulna a meggyőző
hadművelete, s másikban megtorpanása, visz-
szakozása, tévedésének beismerése már
együttérzést vált ki, magával ragad. Soha nem
érezni, hogy ez a Bolyongó amolyan magyar Ci-
polla, vagy - közelebbi példára hivatkozva - a
Forgatókönyv Mesterére hasonlít. Nem, ő őszin-
tén éli, szenvedi végig a rámért, hivatásává vált
szerepet. Hogy ténykedése boldogságot szül,
vagy növeli a valóság átrajzolásából törvénysze-
rűen következő bajt? Hogy az általa táplált illúzi-
ók haladékot adnak-e inkább, vagy vigaszt nyúj-
tanak a továbbéléséhez? Nem tudni pontosan.

Az Ej uhnyem helyett a Kossuth-nótát éneklő
társaság a Bolyongó utasítására önfeledt elva-
kultsággal, szinte hetykén követeli Benedektől,
hogy csapja be a Bodó által szélesre tárt ajtót.
Nem kell nekik a valóság, a tisztánlátás szabad-
sága. A stúdiószínházi intimitásban különösen
erős ez a pillanat. Amelyből logikusan követke-
zik: a fiatal rádióriporternek esélye sincs arra,
hogy az igazsággal szembesítse a létra tetején
repülősdit játszó, illúziókba menekülő embere-
ket. A szeánsz bódulatát szolgáló pezsgő elfo-
gyott, a sejtelmes hangulatot elősegítő mécse-
sek lángját Bodó egyenként eloltja. Sötétség bo-
rul a szobára. Meleg-puha és egyszersmind fé-
lelmetes, árnyakkal teli sötétség. Szól a Kos-
suth-nóta, „Álmodók! Önhitegetők! Világbolon-
dítók!" - ordítja Bodó. S magába roskadva ül a
fotelben - amelyben nemrég még Fóris kucor-
gott, majd vált Hőssé a Bolyongó. Mint aki tudja,
hogy munkája befejezhetetlen.
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