
világszínház
még sokszor és remekül fognak együtt
játszani.

Tetszik nekem ez a felelősségteljes szeretet
és tisztelet, amivel tanárként legjobb
tanítványairól, mai kollégáiról beszél.

- Ezek a gyerekek nyilvánvalóan ha-
tottak rám, és talán én is hatottam rájuk.
Főiskolás éveik alatt sok filmfőszerepre
nem adtam ki őket pedig még idejük is lett
volna -, ha azt éreztem, hogy a felkínált
szerep rossz irányba befolyásolná a
pályájukat. Egyszer-egyszer ha-talmi,
tanári szóval is döntöttem, de többnyire
megbeszéltük a dolgokat. Tudták rólam,
hogy nemcsak tiltani szoktam. Ha
valamilyen, tehetségük ki-bontakozását
segítő ajánlatról értesültem, még a
főiskolai munkát is kész voltam
alárendelni, átütemezni, hogy kiadhassam
őket. Például Fazekas Zsuzsát a Szép
Ernő-darab főszerepére. Mindannyian
tudtuk, hogy Mácsai Pál II. éves zártkörű
vizsgáján nem az osztályzat, a „kiesni
vagy bent maradni" a tét, hanem Romeo
szerepe.

- A z elmondottak alapján á érzem, a János
király előadásával és foggadtatásánal meg van
elégedve.

Örülök, hogy ezúttal az előadás
visszaigazolta művészi és pedagógiai
elképzelésemet is. Egyesekkel ellentétben,
én jobbnak kidolgozottabbnak, erőtel-
jesebbnek - tartom a várszínházi válto-
zatot. Úgy érzem, itt sikerült végre el-
érnem például az előjátékban azt, amit
Ruszt előadásaiban annyira élvezek. Hogy
a színészek belülről celebrálják. a játékot.
Ehhez az keli, hogy tíz-tizenöt ember a
színfalakon belül is teljes feszültségben, a
játszókkal együtt lélegezve élje át már a
kezdet kezdetén a szín-pad felmosásának
pillanatait. Aki gyakorló színházi ember,
tudja, hogy hányszor kell az előadások
első perceiben csend-re inteni a
várakozókat. Itt egyetlen alkalommal sem
volt erre szükség. A színészek részeivé
lettek valamiféle kollektív akaratnak, és
mindannyian, személy szerint és
testületileg is, felvállalták az előadás
jelentését és stílusát.

Ezt éreztük meg mi, nézők és kritikusok is.

Az előadás stílura természetesen a vizuális
megoldásokból is következett. Ebbe pedig a
díszlettervező is bedolgozott.

Csikós Attilával az a jó, hogy munka
közben a legtöbbez nem a díszletről és
nem az ajtók szélességéről, a faanyag
minőségéről, a technikai nehézségekről,
hanem a darabról beszélünk. Az ő díszletei
rendszerint azért alkotják szerves részét az
előadásoknak, mert ő nem szere

pelni akar, hanem belül van a produkción.
Egy alkalommal valami új meg-oldással
kísérleteznem egy probán, ami nem
igazolódott, viszont Csikós a szünetben
feldúltan jött He hozzám, hogy mi történt,
csak nem akarom ilyen módon megölni a
már megtalált jelenetet?
U a díszletért felelős, de soha nem zár-
kózik be a maga reszortfeladatába, mindig
az egész izgatja. Most is úgy éreztem,
hogy a színészekkel együtt - fel-vállalta
az ügyet, az előadást.

A témát, a Dürrenmatt-adaptáció és a
Kerényi rendezte produkció felvetette
eszmei, művészi és pedagógiai problémát.
boncolgatását még folytathatnánk, de
talán nincs rá szükség: a többit el-
mondták a két János király-előadás kriti-
kái, amelyekből sokadszorra is kivilág-
lik, a rendező elsősorban a választott
feladatok megoldásakor, a felismert és
felvállalt időszerű mondanivaló szolgá-
latában juthat el a megvalósított előadás-
ban saját tehetsége szintjére, a profizmus-
tól - a személcességig.

E számunk szerzői:

BARTA ANDRÁS újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ, munkatársa

DURÓ GYÖZŐ ,

a Katona józsef Színház dramaturgja

FÖLDES ANNA újságíró,
a Nők Lapja rovatvezerője

GYÖRGY PÉTER,
az E L T E E sztétikai Tanszékének
tanársegédje

KOLTAI TÁMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ,
munkatársa

KOVÁCS DEZSŐ újságíró,
a Kritika munkatársa

JOAN MELLOAN kritikus

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

SOMLYAI JÁNOS,
a Pannónia Filmstúdió lektora

SZÁNTŐ JUDIT dramaturg,
a Színházi Intézet osztályvezetője

SZENTGYÖRGYI RITA
dramaturggyakornok

VASS ZSUZSA,

a Színházi Intézet munkatársa

CSÁKI JUDIT

Kialszanak a fények?

Színház New Yorkban 1984 őszén II.

Kívülállónak még egy részletes színházi
program birtokában is nehéz - szinte
lehetetlen kiválasztani azokat az elő-
adásokat, amelyek reprezentatív és infor-
matív képet adnak New York színházi
életéről. Igai ugyan, hogy például az ITI
minden előzetes értesítés, ajánló-levél
nélkül -- készségesen segített nekem
ebben, akárcsak színikritikus és színházak
környékén dolgozó ismerőseim; mégse
vagyok bizonyos abban, hogy épp azt
láttam, ami érdekes, s hogy mindent
láttam, ami figyelemre méltó.

Valamelyes átmenetet szerettem volna
találni magamnak a magyar (európai) és
az amerikai színház között. Korábbi
tapasztalataim alapján tudtam, hogy a
befogadási mechanizmus átállításában
nem a nyelvi nehézség a legnagyobb
gond, hanem a teljesen elütő kulturális
háttér, a színháznak és színielőadásnak a
miénktől alapvetően eltérő szerepe és
lehetősége. A színházi struktúra különb-
ségeiből követkenően más helyzetben
vannak New York színpadain az élő és
holt, hazai és külföldi klasszikusok, mint
nálunk, de más az avantgarde minősége és
aránya is, a kísérletek, új törekvések
múltja, jelene, jövője.

Átmenetnek igazán kapóra jött nekem
Kroetz. Éppen az idő tájt mutatták be ott
Through the Leaves (Wer durch Laub
g e h t . . . ) című darabját, hatalmas szakmai
sikerrel. Kroetz hamisítatlan európai, sőt
közép-európai mivolta s e zajos kritikai
megdicsőülés együtt ugyan némi gyanúval
töltött el az előadást illetően - mint
később kiderült, alaptalanul.

A színre vivő Joseph Papp (neve elle-
nére sem magyar származású) producer
méltán híres-neves Public Theaterje -
egyébként off-Broadway színház. Száz-tíz
személyes kamaratermében játszották a
kétszemélyes kamaradarabot, állandó
teltházak előtt.

Kroetz győzelme

A történet Kroetz-höz méltóan egyszerű,
puritán. Anette középkorú asszony,
egyedül dolgozik saját hentesboltjában.
Victor útépírő munkás, szintén közép-
korú. Kettőjük viszonyának, e rögös,



megszakításokkal élénkített szerelmi vi-
szonynak a története a dráma. A két figura
jelleme nem egyformán kidolgozott, noha
mindkettőjükről megközelítőleg teljes
képet kapunk. Részint a cselekményből -
amely főleg arról szól, hogy nem történik
semmi -, részint Anette naplójából, amely
- az egyik fél szemszögét alaposan
kitágítva - a másikat láttatja, az ő
szemével. Két Victor van tehát a
színpadon. Az egyik a maga robusztus
testi valójában - ez a Victor faragatlan,
otromba, közönséges és magányos fráter,
aki nem tűri sem az asszony
gyengédségét, sem annak érezhető
erkölcsi fölényét, s emiatt gyakran ott is
hagyja. A másik, Anette naplójában -
kapocs a világhoz, értelme egy magányos
és keményen munkás életnek, középpontja
egy naivan primitív, szeretet-teli asszony
önbecsapó ábrándjainak.

Úgy látszik, Anette számára ez az ideá-
lis helyzet: a férfi távollétében a róla való
ábrándozás, a múlt alapos átszínezése.
Együttlétük igazán nem is tartogat sok
örömet az asszony számára; szeret-
kezéseik - amelyek meglehetősen leple-
zetlenül elevenednek meg a színpadon -
durvák és megalázóak. Anette megszokott
és megszeretett függetlenségét a férfi
minduntalan megsérti, gondoskodását és
önfeláldozását nem tűri, méltatlan is rá.

A rendező - JoAnne Akalaitis csöppet
sem „amerikanizálta" a darabot;
hamisítatlan közép-európai környezet-ben
peregnek a jelenetek. Helyenként filmes
effektusokat használ: sok „közelit",
fejfény segítségével, és lassított mozgást,
az idő múlásának kifejezésére. A
színpadon játszódó történet és a napló-
részletekből elhangzó interpretálás közti
kontrasztot kiemeli, felerősíti - a szereplők
is hol hangsúlyosan alátámasztó, hol
pedig ellenpontozó játékkal ügyelnek a
tempóra. Főként az Anette szerepét ját-szó
Ruth Maleczech kitűnő (ő játssza
egyébként a Far from Poland [Messze
Lengyelországtól] című film főszerepét is,
amelyet szintén akkoriban mutattak be
New Yorkban, hangos előzetesekkel,
mérsékelt sikerrel). Maleczech teljesen
laza, majdhogynem gátlástalan a színpa-
don; s a gyakori váltások adta színészi
lehetőségeket maradéktalanul kihasználja.

Szerepénél fogva is halványabb a
Victort játszó Fred Neumann. A kétségte-
lenül egysíkú figurát egyhangúan jeleníti
meg.

A La Mama színei

A rugalmas, befogadó intézményként is
működő La Mama Színház szinte válo-
gatás nélkül ontja a produkciókat. Szél-
sőséges szürrealista vízió után „sültrea-
lista" előadás; amatőrnek sem nevezhető
színjáték után neves rendező, profi
színészekkel; New York-i barátaim sze-
rint a La Mamában mindig van mit nézni.

Itt mutatták be - a Lengyel Színházi
Csoporttal közösen, amely egy amerikai
lengyel együttes - Slawomir Mrozek leg-
újabb darabját, az Alphát.

Az Alpha alapja „fiktív" szituáció: egy
meghatározatlan európai városban leverik
a fegyveres felkelést, és elfogják annak
vezetőjét, Alphát. Alpha élete delén járó
munkásvezér, a néptribun fajtából,
egészséges megjelenésű, nagy-darab,
bajuszos ember - csizmában, mun-
kásnadrágban, kihajtott ingben.

Míg elvtársai szörnyű börtönökben
sínylődnek, Alphához kegyes a szerencse:
luxusvillában őrzik, ahol kitűnő az ellátás,
a kiszolgálás - csak személyes szabadsága
nincsen, az épületet nem hagyhatja el. A
hatalom egyezkedni kíván vele, Beta, a
magas rangú katona-tiszt segítségével,
akit Alpha őrzésével bíztak meg - s akit a
Village Voice kritikusa egyébként
rendőrtisztnek vél, többszörösen tévesen.
Okos kompromisszumra kívánja rávenni
Alphát, mondván: náluk az erő, a
hatalom, Alphánál a nép szeretete,
rajongása - kombinálnák hát össze a
kettőt.

A dráma cselekménye mindössze abból
áll, hogy Alphát - Beta jóváhagyásával -
látogatók keresik fel, akik egy vagy több
jelenetben számolnak be saját hely-
zetükről, s pozíciójuk függvényében a
kiegyezésre, kompromisszumra hajtanák a
makacs népvezért. Megjelennek a bör-
tönben sínylődő elvtársak közül is néhá-
nyan; egy író is, akiben különösebb ne-
hézség nélkül a szerzőt ismerhetjük fel.
Aztán az egyház képviselője, egy nyugati
újságíró, valamint egy kurva.

A dráma a politikai tézisek, didaktikus
frázisok síkos mezejéről mindinkább át-
csúszik a melodráma még síkosabb tere-
pére. Leggyengébb szála éppen a leg-
hosszadalmasabb: az Etával, a kurvával
folytatott szerelmi viszony. Alphának -
talán írnunk sem kellene -- gyengéden
szerető hitvese és népes családja van
odakint, s Etának nem kis manőverezé-
sébe kerül, hogy végre az ágyába csalja a
férfit. Ettől kezdve - ha be-becsúszik is
még egy-kettő a politikai hitvallásról

szóló monológokból - a mű féltékenységi
drámává alakul, s bámulatosan fel-
gyorsul. Eta beleolvas a feleségnek írott
szerelmes levélbe, és feldühödik. Vesze-
kedésük csúcspontján kirohan a kertbe.
Alpha ösztönösen utána szalad - mind-
kettőjüket lelövik, legalábbis a zajból
ítélve.

Akad néhány dolog, ami megfejthe-
tetlen, akár egy rossz krimiben. Lehet,
hogy Etát a „hatalom" bérelte fel, hogy
véletlen balesetet provokálva, közvetetten
megölje Alphát (ebben az esetben a lányt
nyilván nem lőtték le). Az is elő-
fordulhat, hogy Eta őszinte, Alpha is az -
és valóban véletlen okozza kettejük
halálát. Ha a hatalom - s annak magas
rangú katonatiszt képviselője - ezt spe-
kulálta ki, bonyolultan, drámailag hitel-
telenül, a valóság szempontjából pedig
önmagának is kárt okozva tette. Kita-
lálhatatlan az is, hogy az írót meglátogató
elvtársakat megvette vagy megtörte a
hatalom, hogy kompromisszumra
kényszerítenék Alphát. S ez utóbbi,
ugyebár, eléggé lényeges ahhoz, hogy a
színész egyáltalán eljátssza a szerepet, s
ahhoz is, hogy a közönség megértse.

A fiktívvé varázsolt helyzet és környezet
nem eléggé fiktív ahhoz, hogy Mrozek
szabadjára engedhette volna írói
fantáziáját. (Az amerikai nézőnek pedig a
dokumentumelemek dokumentumjel-lege
abszolút lényegtelen, el sem különíthető
számára a valóságostól vagy a le-
hetségestől.) A drámaivá erőltetett, nyil-
vánvalóan egyéb természetű konfliktusok
színpadi hamissága és szerencsétlen kidol-
gozása lapos és unalmas művet eredmé-
nyez. A részletek - a mellékfigurák, s amit
képviselnek - sablonosak; klisé az egyház
képviselője, klisé a meghasonlott író, aki
alkoholistává züllik, s elhagyja az orszá-
got; klisé - és annak is igen rossz - a
nyugati újságíró, aki egy bohózati jele-
netben sorra teszi föl bugyuta kérdéseit,
hogy aztán ő maga válaszoljon rájuk, nem
hagyva szóhoz jutni szkeptikus ri-
portalanyát. Leginkább maga Alpha az,
akinél nem tud hatni sem óvatosan ki-
dolgozott megjelenése és helyzete, kép-
telen önmagát vagy a megidézettet drámai
hőssé tenni. Hogy tulajdonképpen a
közelmúlt lengyel eseményeiről van szó -
a közönségben aligha tudatosul.

A kudarcban lehetett némi része az igen
gyenge színvonalú előadásnak ; John
Beary rendező tempó- és humor-érzék
nélkül szépen egymás mögé rakta a
párbeszédeket, pillanatnyi sötéttel jelezve
az idő múlását. Gyengék a színé-



szek is, görcsös igyekezettel tolmácsolják
a nyelvileg sem túl igényes szöveget, s a
legkézenfekvőbb eszközökkel illusztrálják
mondataikat. A produkció szánalmasan
visszhangtalan lett. A nézőtéren ülő
amerikaihoz nem jutott- el sem Alpha, sem
ihletője, de még a máskor mindig
színvonalas Mrozek sem.

Befogadó színházként adott otthont a La
Mama a La Gaia Scienza nevű olasz
társulatnak, amely a Ciao r i S t r a p p a t i (an-
golul Tarn He a r t s , magyarul Megsebzett
szívek) című produkciót mutatta be.
Szerencsémre egyetlen szó sem hangzott el
benne - mozgás, zene és fény építi fel a
jeleneteket. Cselekmény sincs; a két-
három perces villanásoknak sokszor sem-
mi közük egymáshoz egyfajta színházi
stílusgyakorlat ez. Nem pantomim, bár a
résztvevők képességei ezt az elemet sem
nélkülözik.

A jelenetek többnyire -- mily meg-lepő!
- emberi kapcsolatokról szólnak; nem
mindig a kívánatos egy-, illetve
többértelműséggel, hanem időnként el-
mosódó tartalommal. A mozgás mellett

mely sokszor szándékoltan szögletes,
marionettszerű - a zene a legkifejezőbb; a
társulat főleg népzenéket használt, az
afrikaitól kezdve az amerikai countryig.
Van néhány kitűnő, szellemes színpadi
ötletük, ügyes kivitelezésben -- például
amikor két szereplő egymás függőleges,
mintegy vízben látható tükörképét játssza.
A színpadtér közepében vízszintesen
elhelyezett létrán az egyik figura áll, a
másik meg fejjel lefelé lóg. Látszik, sok-
szor túlságosan is, az a hihetetlen erő-
feszítés, amellyel kidolgozták a mozgá-
sokat, néha a lazább ötletek, a játékos
fantázia rovására. Ugyancsak kifejező je-
lenet, amikor egy falba simuló ajtón -
amelyen kijött a két szereplő - vissza-felé
nem vezet út. A kétségbeesett dörömbölés,
majd az ajtó kaparása során hatalmas,
fényes tükör bukkan elő, végképp útját
állva a visszajutásnak.

Az egyik kritikus szürrealista
vaudevillenek nevezte az előadást. Egyes
elemeiben ugyan tényleg felfedezhető a
szürrealizmus, másokban az expresszio-
nizmus meg az avantgarde egyéb „be-
futott" irányzatai. Vaudeville-nek én
nyomát se láttam - de aligha ez az egyet-
len eset, amikor a terminológia használata
élesen eltér a miénktől.

A többnyire szellemes, sokszor szó-
rakoztató, néhol elgondolkodtató elő-

adás némi belső szerkesztést még kíván-
na. Nemcsak a jelenetek száma több
annál, mint amennyit ötlettel tudtak ki-
tölteni, hanem egy-egy jelenet is
hosszabb az optimálisnál. A világítás -
amely pedig egy ilyen típusú produkció-
nak elengedhetetlen és fontos része -
gyengécske volt. Némi kárpótlást az
nyújthatott, hogy az előadás láttatni en-

gedte önmaga masinériáját szintén
avantgarde kellék, mint a színlap írja , és
mi tapasztalataink alapján jól tudjuk,
hogy a közönség ezt még mindig nagyon
szereti.

John Jesurun Red House (Vörös ház)
című darabját szintén a La Mama mutatta
be - ez ezúttal saját produkciójuk.
Bevallom, egy szót sem értettem belőle

David An d r e ws és Frances Fi sher Sam Shepard: A szerelem ő rü l t je c ímű darab jában
( Do ugl as Fa i rb a nks Sz í nház )



- s csak azért említem, mert jellemzőnek
tartom a New York-i színház egyik - ha
mennyiségét tekintve nem is túl nagy -
vonulatára.

Tudom, hogy a cím egy Jimi Hendrix-
szám címe, akinek egyébként más dalai is
elhangzottak az előadásban, élő zenekar
tolmácsolásában. Láthatóan a dráma egy
országút menti lepusztult étteremben
játszódik, s fölfoghatóan egy szintén le-
pusztult zenekarról szól. Az étteremben
mindenféle kétes alakok társalognak - nem
is társalognak, hanem szópárbajt vívnak,
és begyakorolt, saját frázisokra épülő
dialógussort mondanak fel, szédületes
tempóban, üvöltő zene kíséreté-ben. Nincs
közük egymáshoz - akár idegenek, akár
egymás mellett élők -, és önmagukhoz is
alig.

Az előadás fontos jellemzője, hogy a
szereplők közül senki sem beszélt akcen-
tussal, mindenki „tősgyökeres" amerikai.
Hiába értettem meg egyes szavakat vagy
mondatokat - a tartalmukat nem sikerült
megfejtenem. Olyasmi ez, mint-ha nálunk,
mondjuk, a hetvenes évek-ben
bölcsészkarra járt hallgatók a maguk
mindennapi zsargonját és életkörnyeze-
tének legjellemzőbb elemeit szednék dia-
lógusokba, amelyeket a magyarul töké-
letesen beszélő kívülálló se nagyon érte-
ne. Ha a kötelező olvasmányok, aktuális
szemináriumi dolgozatok, folyosói
pletykák jellemző beszédfordulatai kerül-
nének egy mondatba a szomszédos Bagoly
vagy Remy Martin étlapjával és
pincéreinek jellegzetes megnyilvánulá-
saival - aligha lehetne közölni vele bár-
mit, puszta létén kívül. Valami ilyesmi-ről
szólt a Red House. Kétségtelenül meg-
győzően képviselte önmaga elszigetelt-
ségét, a peremre szorultság feloldhatat-
lanságát, egy szubkultúra Iétjogát.

Shepard, a klasszikus

Szerencsém volt a La Mamával. Produk-
cióiban sűrítve láttam az amerikai s New
York-i színház egyik legfontosabb jel-
lemzőjét: a szinte kétségbeesett kísérle-
tezést azért, hogy egy-egy csoport, ren-
dező, drámaíró polgárjogot nyerjen a
„felnőtt" színházi életben. Ebből fakad,
hogy ezen a „piacon" minden kapható;
legfőképp az avantgarde, nagyobbnak vélt
esélyekkel a feltűnésre, meghökkentésre
(előfordul az is, hogy avantgarde címén
hagyományos, romantikus játékot
kínálnak a nézőknek). Szintén ebből fa-
kad, hogy folyamatosan szükség van új
darabokra, rosszra, jóra, akármilyenre,
csak sokra. Válogatás nélkül.

Az off-off-Broadwayn különösen. Itt
láthattam az Edvard Radzinsky által írott
The Theater in the Time of Nero and Seneca (A
színház Néró és Seneca idején) című,
klasszikus témával foglalkozó té-
zisdrámát. Vagy húsz néző előtt játszották
a meglehetősen zavaros és unalmas
előadást, olyan „újdonságokkal", ame-
lyeket már csak a színháztörténet említ. A
jelenség természetéhez hozzátartozik az
extrém elemek kényszeres összeházia-
sítása a konvencionális megoldásokkal -
de mivel már ez is konvenció, unalmasan
előadva csak unalmas marad.

Miközben egész Amerika tudja - leg-
alábbis a színházak környékén -, hogy
felnőtt, sőt élete delén alkot már az ame-
rikai klasszikus dráma két nagy íróegyé-
nisége, Sam Shepard és David Mamet. A
klasszikus jelző mindkettőjük esetében
elsősorban írói tehetségükre, alkotói tel-
jesítményükre s nem a művek stílus-
világára vonatkozik (bár éppen Shepard
kiadott már kezéből olyan drámát is,
amely idézi Millert s Williamset).

jelenleg a színházi műsorban nemigen
találtam darabjukat. Shepard filmet rendez
és főszerepeI; Mametről éppen nem
beszélnek. Furcsa - legalábbis számom-ra
-, hogy nálunk mindkettőjük neve
gyakorlatilag ismeretlen, és még drámá-
iknak azon része, amely bízvást érdekel-
hetné a magyar nézőt, sem jutott el hoz-
zánk.

Egy éve játsszák már Sam Shepard
legújabb(?) drámáját, a tekintélyes
Douglas Fairbanks Színházban, nagy
közönségsikerrel és a bemutató idején
kedvező kritikai fogadtatással. (A szín-ház
egyébként aktívan támogatja a Drámaírók
Műhelye nevű egyesületet, mely-nek
mottója: „a drámaírók nem nőnek a fán", s
ennek jegyében feladata a drámák,
drámakezdemények együttes munkával
történő csiszolása, inspirálása. A színház
gyakran tűz műsorára olyan mű-vet,
amely ebből a műhelyből került ki.)

Shepard drámájának címe: Fool far Love
(A szerelem őrültje). Színhelye egy út
menti motelszoba, ahol a főszereplő lány
és a főszereplő fiú vívják egymással isten
tudja, hányadik csatájukat. A szerelem és
gyűlölet hullámzásából mindkettő a maga
módján próbál kitörni - a lány szökéssel
kísérletezik, a fiú erőszakkal. Remény
sincsen a sikerre, hiszen összetartozásuk
bilincsként szorítja őket. Felbukkan ugyan
a „harmadik" - egy férfi, akit a lány
választott segítőtársul legutóbbi
kitöréséhez -, de a terebélyesedő szó-,
lasszó- és egyéb ütközetekben

minduntalan alulmarad a fiúval szemben.
Dramaturgiai szerepe szerint az a fel-
adata, hogy önmagukkal és egymással
való szembenézésre kényszerítse a másik
kettőt; hogy értetlenségével, bumfordi
őszinteségével kiprovokál ja a felismerést:
gyenge anyag az acélbilincsnek vélt
összetartozás. Azaz mégsem: ekkor
ugyan-is aktivizálódik a színpad szélén
mind-eddig némán üldögélő-iszogató idős
férfi, beszáll az ön- és egymásmarcan-
golásba, s kiderül róla, hogy a fiatal pár
apja. Élete két legnagyobb szerelmének és
évtizedeken át folytatott kettős életé-nek
gyümölcsei az egymáshoz tapadt fiatalok.
Persze - mint megtudjuk -, ők ketten
tudták ezt már; ez is a béklyó, az
összetartozás része, a maga iszonyatos
képtelenségével.

E meglehetősen lapos leírás ellenére
Shepard darabjában sokkal több és mé-
lyebb réteg van. Alapos feldolgozása egy
bízvást gyakori párkapcsolatnak, az ön-
álló létezésképtelenségnek, az együtt és
egyedül megúszhatatlan nyűgeinek. A
véres küzdelem végén mindenki egyedül
marad - immáron még tragikusabb ma-
gányban.

A drámát igazán autentikus, kitűnő
rendezésben vitték színpadra: Sam She-
pard maga rendezte. Kirobbanó erejű,
tehetséges színészeket választott alkotó-
társaknak; a lányt játszó Francos Fisher-
nek végtelenül gazdag eszköztára van a
szenvedés, belső tönkremenés, szorongás,
gyötrődés, reménykedés, feloldódás
színes kifejezésére. David Andrews, a fiút
játszó színész erőszakos, eltökélt s belül
tanácstalan, kétségbeesett alakot formál,
ragyogó mozgáskultúrával, érzékenyen.
Page Johnson játssza a kissé értetlen,
gátlásos, alapvetően jóindulatú,
hétköznapi s különösen a másik kettőhöz
képest „szégyenletesen" konvencionális
harmadikat; kitűnő összejátszásaik
vannak a másik fiúval. Az apát Stephen
Mendillo szükségszerűen visszafogottan
játssza.

Puritán díszlet, célszerű világítás, egy-
szerű jelmezek - semmi fölösleges, ha-
tásvadász elem nem terheli az előadást.

Ez volt New York-i színházi élményeim
csúcspontja. Kétségtelen, hogy léte - „épp
így léte" - a New York-i Times Square
jobbik énjére szavaz. Fény-reklámokkal -
vagy anélkül.


