
inkább belemerevíti egy karótnyelt pózba,
mintsem segítené az eleven drámai hős
megteremtésében.

A rendező igazi félreértése, hogy mi-
közben a darab címét az eredeti helyett
éppenséggel Bancbanusra változtatja, cím-
szereplőjét nem hozza a drámai súlyának
megfelelő helyzetekbe. Minduntalan fél-
reállítja, homályban hagyja a színen, és
unalmas monotóniát engedélyez neki.
Úgy tűnik, mindez értelmezési bizony-
talanságból fakad; Salamon Suba nem
döntötte el, miként láttassa Bancbanust.
Mennyi iróniával, mennyi belső igaz-
sággal. A drámai arányok megtalálása
helyett végül elszürkítette.

A saját mondanivalóját pedig kívülről
hozta be a drámába. Salamon Suba
ugyanis azt akarta közölni, hogy a
konfliktusok makacs és mindenáron való
„elgereblyézése" , az a kényszeredett
megbékélés, amely büntetlenül hagy futni
gyilkosokat, és igazában még csak nem is
tisztázza a felelősséget, épp hamisságával
szüli mindig újra az anarchiát. E
gondolatnak (amely önmagában alig-ha
vitatható) megfelelően a darab végén,
amikor is Bancbanus szelíd, igazságos,
emberséges uralkodásra inti a trónörö-
köst, terroristamaszkokat viselő fegy-
veresek szállingóznak be a színre - ko-
rábban, a színpadi háttérben ők képezték
a „felkelt tömeget" , és sokat sejtetőn
körülveszik a megbékélés szín-helyét.

Sajnos, ez a megoldás azért erőltetett,
mert nem az egyes, végigvitt
szerepéltelmezésekhez és kibontott vi-
szonylatokhoz társul, nem azokból kö-
vetkezik, hanem illesztményként fityeg a
produkción. Pedig kár, hogy Salamon
Suba nem volt szigorúbb önmagához, és
nem a drámában kereste a maga gon-
dolatkörének kifejezését, mert az egyes
részletekben előbukkanó érdes expresz-
szivitás figyelemre méltóvá teszi a pro-
dukciót, és a valamit akarás üdvözlendő
szándékára utal.

Franz Grillparzer: Banchanus (nyíregyházi
Móricz Zsigmond Színház)

Fordította: M á r t o n László, Díszlet: K h e l l

Csörsz m. v. Jelmez: Juhász Kati m. v.
Dramaturg: Kompolthy Zsigmond. Dalok-
effekt: Vidovszky László. Bálrendező: Rókás
László m. v. A rendező munkatársa. Fülöp
Angéla. Rendezte: Salamon Suba László.

Szereplők: Csikos Sándor, Gaál Erzsébet
Safranek Károly, Bárány Frigyes, Varjú
Olga, Farkas lgnác, Vajda János, Gados
Béla, Pitz Katalin, Korompai Vali, Csorba
Ilona, Vennes Emmy, Katona Zoltán, Csá-
nyi János, Teizi G yu l a .

ERDEI JÁNOS

Pusztító
és teremtő közeg

Sam Shepard-bemutató
a Radnóti Színpadon

Hogy mennyire nem egyedül a darabon,
nem is pusztán a színészeken és még csak
nem is a rendezőn múlhat egy elő-adás
sikere (vagy éppen kudarca), azt ki-
vételes élességgel világította meg a Rad-
nóti Miklós Színpad Shepard-bemutatója.
Hogy mennyire igen, azt is! A két
paradoxnak látszó kijelentés magyarázata
s így feloldása: egy majdnem hibátlan
színházi estnek voltak tanúi azok a
nézők, akik idejében váltottak jegyet a
Valódi Vadnyugat előadásaira. A nézők
egy része azonban nem tanúja volt
ezeknek az esteknek, hanem elrontója:
egyszerűen szétröhögték az előadást.
Nem a színészeken és nem is a rcndezőn
múlott tehát, hogy egy kitűnő elő-

adás helyett végül csak jót láthatott a
kritikus. A rendezőn, illetve a színészeken
múlott viszont, hogy ezt a pesti közönség
számára egészében „foghatatlan"

produkciót alig egy hét alatt „átállították"

a közönségre hangszerelték: azóta mást
játszanak! Ugyanazt a dara-bot másként.
Így végeredményben a ki-tűnőből jó, a
jóból pedig megfelelő, az adott
körülményeknek megfelelő elő-adás
született. Viszont ennél többet, „jobbat"

követelni annyit jelentene, mint nem
érzékelni azt, amihez egyetlen hét alatt
rendező és színészei alkalmazkodni is
tudtak: a közegnek - a közönség által
képviselt - hatalmát. De tartsunk
sorrendet!

Maga a lehetőség korántsem új.
Olyannyira nem, hogy már Molière is
gátlástalanul élhetett vele. Az emberek
közötti egyenlőtlenség elemeire bontotta
a nyelvhasználat talán sosem volt
egységét: individualizálta és tovább
individualizálja azt. A születéssel adott
státusok egyértelmű hierarchiájának fel-
bomlásával a beszédmód, a ,modor"

Eperjes Károly (Lee) és Bálint András (Austin) Sam Shepard: Valódi Vadnyugat című darabjában



Sam Shepard: Valódi Vadnyugat (Radnóti Miklós Színpad). Kálmán György (Saul Kimmer) és
Bálint András (Austin) (Keleti Éva felvételei)

zán tragikus vétek! A bukás - egy imagi-
nárius moralitás terébe való zuhanás -
pillanata akár egy életpályányivá is nyújt-
ható, amiként ennek Albee Nem félünk a
farkastóljában is tanúi vagyunk, olykor
pedig - egy életpálya eredményeként -
egyetlen beszélgetéssorozat teszi
visszafordíthatatlanná, miként ez Shepard
Valódi Vadnyugatában is történik. A bukás
maga nem feltétlenül jelent fizikai meg-
semmisülést, noha Shepardnak majdnem
eddig a pontig sikerül letisztítania a drámai
alaphelyzetet. Az alaphelyzet szinte
vegytiszta: hosszú évek után két test-vér fut
össze az éppen távol lévő anyjuk üresen
maradt házában.

A díszletet és a jelmezeket tervező Kiss
Kovács Gergely remek munkát végzett.
Szinte szó szerint tartotta magát Shepard
utasításaihoz, de változtatásai egytől egyig
a darab eljátszhatóságát szolgálják. A
színpad bal oldalát konyha foglalja el.
Mosogató, konyhapult, edénytartó
faliszekrény, falitelefon, hű-tőszekrény.
Jobbról veranda csatlakozik a konyhához, a
kettő között nincs se fal, se ajtó. Csupán a
berendezési tárgyak különböztetik meg:
egy fehér vaslábakon álló kis kerek
reggelizőasztal és két hozzáillő vasszék. A
veranda két külső falát, jobboldalt hátul a
színpadon, körülbelül egyméteres
magasságtól a mennyezetig sok kis
üvegablak alkotja.

Shepard utasításainak e parafrázisától
Kiss Kovács Gergely színpada alig-alig tér
el: a vasat fonott kerti bútor helyettesíti, és
egyáltalán: az egész nyugodtan lehetne egy
bejárónőt nem tartó budai értelmiségi
család otthona. Éppen csak a hűtőszekrény
beépített, és kb. háromszor akkora, mint
ami nálunk kapható. A jobb oldali fal pedig
egy grandiózus gardróbszekrény, amit vi-
szont diszkrét textiltapéta borít. A gard-
róbtól még otthonosabban érezzük ma-
gunkat, viszont a textiltapéta meg föl-
erősíti a hűtőszekrény keltette enyhe

idegenségérzetet. Tökéletes játéktér a
darabot játszó színészek számára! Annyira
hasonló a saját terünkhöz, hogy a
színpadon önmagunkat keressük, és éppen
annyira eltérő, hogy ez az eltérés
megalapozza mindannak a színpadi jelen-
létét, amit a későbbiekben szokatlansága
révén hamisnak vélhetnénk. Ebben a térben
zajlik a két testvér Verebes István rendezte
párviadala. Az előadás, mindkét
változatában, jó annyira, hogy nyugodtan
mondhatjuk, Verebes szinte hibátlan
munkát végzett. Utólag eldönt-hetetlen,
hogy mit mondott színészeinek, s mit csak
megengedett (hogy egyéni leleményüknek
engedve eljátsszanak). Mindkettő az ő
érdeme is, így rendezésének részletei a
színészi játék leírásaként kerülnek majd
szóba. Egyetlen megjegyzés: Shepard nem
oldotta meg az egymástól néhány órányi
távolságra, ugyanazon a színtéren játszódó
jeleneteknek az elválasztását: a színpad
elsötétedik, majd újra kivilágosodik. A
sötét-ben - különösen az első jelenetek után
- bizony meglehetősen zavaró a színészek
jövése-menése. Bizonytalan, hogy például
Bálint András még az első jelenet
folytatásaként mászik-e fel a pultra, avagy
már a következő jelenethez állít-ja be
magát. Később ugyan egyértelműen
kiderül, hogy „beáll", de a mászkálás
zavaró. Túl intenzívek a színpadi tör-
ténések ahhoz, hogy a közönség is képes
legyen az egyik pillanatról a másikra
kikapcsolni.

Bálint András játssza a fiatalabb test-
vért, Austint. Forgatókönyvírót a diplomás
fajtából. Bátyja, Lee, csavargó. Egyikük
azt a könyvét megírni érkezett, amelyikkel
reményei szerint véglegesen befuthat, a
másikuk hívatlanul, csak úgy betoppant.
Az Eperjes Károly alakította Lee-nek már
bizonyítania kell, hogy ugyanúgy joga van
eltöltenie néhány napot az anyai házban,
mint öccsének. Rendező és színészei egy
remek némajátékkal toldották meg és
kezdik el Shepard darabját: Bálint és
Eperjes egyszerre szólal meg, és
ugyanabban a pillanatban hallgat el, hogy a
másik jusson szóhoz, ám újra ugyanabban
a pillanatban törik meg a csendet:
testvérek. Harcról közöttük szó sem lehet!
Látszólag. Ráadásul Lee annyira lecsúszott,
hogy öccse egész egyszerűen ki is térhet
apróbb kötözködései elől. S itt, ezen a
ponton következett be az (eredeti) előadás
egyetlen, ám döntő zavara. Austin ugyanis
Budapesten, a Radnóti Miklós Színpad kö-

a fölemelkedésnek az egyik nélkülözhe-
tetlen eszközévé lett. (Ennek az éppen
megszületett eszköznek az abszolutizálása,
a beszédmódváltás mértékének az elvétése
az egyik legbiztosabb forrása a
komikumnak Moličre-nél - s azóta is.)
Amennyire lehetséges azonban az eléren-
dő, a megcélzott státus nyelvi megköze-
lítése, annyira fenyegetett - mások által
megcélozható - minden státus (pillanatnyi)
birtoklása. Így a „le style c'est l'homme"

féligazságának a megfogalmaz-hatósága
óta a beszélgetések státus- és végső soron
élethalálharcoknak lettek színtereivé. Mert
a születési előjogok megszűntével maguk
a státusok is el-játszandó, de külön-külön
nem kötelező szerepek együtteseivé estek
szét. Hogy azután a szomszédos, az
egymással érintkező státusok mellé- vagy
alárendeltségi viszonyt eredményeznek-e,
az jórészt a státusbirtokosok -az
eljátszható szerepek (újra)elosztásáért
vívott - harcainak a függvénye. A nem
szomszédos státusok közötti
kommunikációs „szakadék", az
elzárkózásra való törekvés tehát koránt-
sem véletlen, hanem az alulról jövő
fenyegetés, a nyelvi megközelítés elleni
ön- és státusvédelem egyik leghatásosabb
eszköze. Az eljátszható szerepeket kons-
tituáló elvek közötti hierarchia ugyanis
korántsem egyértelmű: a műveltség elle-
nében lehet hivatkozni a pénzre és viszont;
mindkettővel szemben (és bár-melyik
segedelmével!) kijátszható a nyers
hatalom. A szerepképző elveknek lát-
szólagos autonómiája, amit rendkívül
nagyképűen, ám a használhatatlanságig
pontatlanul a „transzcendencia elvesz-
téseként" szokás emlegetni - par excel-
lence tragikus: az újkori tragédiák le-
hetősége. A cselekedetek közösségi meg-
ítélése, az „egyetemes normák" ugyanis
nem eltűntek, hanem éppen hogy indi-
viduálissá - mindenkor kiszámítandóvá és
csak kiszámíthatóvá - finomodtak. A
normák, a mérték elvetése most iga-



zönsége előtt egyszerűen nem térhet ki
a közeg működésbe lép. És működnie is
kell, hiszen Kiss Kovács Gergely pihe-
puha, cipzáras-sportos, nagyon kényelmes
lezser pasztellbe öltöztette Bálint Andrást.
Olyanba, amilyennek olcsó utánzatát
nálunk méregdrága boutikokban (sic!)
veszik a hölgyek. Az urak inkább kapják
vagy még inkább hozzák. Eperjes
lenyűgöző Lee-jének intenzitása pedig
ugyan valóban Amerikából érkezhetett, de
a hosszú út alatt, mely Magyar-országon
lelassulhatott, külsejében hasonult:
mezítlábas szandált és ódivatú kalapot
visel, zakója alatt inget nem. Kiss Kovács
Gergely jelmezei nem elhibázottak!
Ellenkezőleg: épp jelmezei-ről (is) él,
eleven az előadás. Az élet azonban
meghatározott térben zajlik, s abban a
térben, melynek csak kicsinyke metszete a
Radnóti nézőtere; a státusok
szerepválasztó szabadsága még annál is
nyilvánvalóbban időbeli -- személvhez és
főként alkalomhoz kötött , mint amennyire
ezt elménkkel tudni hajlandók
vagyunk. \ közönség reflexből áll Lee
mellé, reflexből kezdi utálni a Bálint
András által kitűnően megformált státus-
értelmiségit. Nevetésével az első Eperjes-
Lee bemondásra összeröhögi azt a
helyzetet, Austin totális vereségét,
amelyet Shepard a darabja végére sem
mert véglegesíteni. Utasítása szerint a
darabzáró és Eperjes s Bálint jóvoltából
valóban apokaliptikus verekedés, a test-
vérháború után „Austin ... a kijárat felé
néz ... majd mozdul, mintha indul-ni
akarn a . . . Lee felugrik, a kijárat felé lép,
elvágja a menekülés útját. Bokszállásba
helyezkednek ... Nem szólnak, nem
mozdulnak, nézik egy-mást. A színpad
lassan e l sö t é tü l . . . ".
A Radnóti színpadán mindkét felfo-
gásban elemi erővel történik mindez, és a
közönség - éppen ezért -- kicsit
csalódottan távozik: nem verik szét
Austint, sőt még a fordítottjára is marad
némi esély.

Austin a darab elején a világ vala-
mennyi olyan színpadán, hol ez a darab
nem egzotikus idegen meseként adható
elő, abszolút fölényben lenne. Pest a ha-
tár - és ez még csak nem is a közönség
hibája. Paternalizmusként ugyanis még
mindig létezik az (a hatékony
transzcendencia látszata), aminek szét-
verésével és - királyi fejek - hullásával
kezdődött cl az újkor. Ha valaki annyira
fölényben van, miként a darab elején
Austin, Európa e szögletén még nagyon is
jogos a kérdés, ugyan mitől?! Jogos

a tapasztalat szülte gyanú, nem hiszi-e
azt, amivel eredményesen kellene játsza-
nia, nem a pusztító önhitt ostobaság-nak
egy jeles képviselője-e csupán? A
közönség tehát önfeledten kacag, holott a
színpadon a legkevésbé sem vidám
történések veszik kezdetüket. Austin és
Lee között csak a magyar közönség
számára csillagászatinak tetsző a távolság.
Lee ugyan csavargó, s anyja házának a
környékét is csak azért nem lopkodja
végig, mert Austin egyelőre még nem adja
oda a kocsiját, de az egyetemet végzett
öcs is éppen most készül betörni oda, ahol
legálisan lehet nagy pénzekhez jutni: Saul
Kimmerre, a producerre vár. Hogy
tárgyalásukat Lee ne zavarhassa meg,
kölcsön is adja az imént még meg-tagadott
kocsiját (az erkölcsileg feddhetetlenekhez
való tartozás esélye feltétlenül megér egy
kis erkölcsi kockázatot, egy csipetnyi
bűnrészességet). Kimmer megérkezik, és
természetesen Lee is be-állít: egy lopott
tévével . . . S itt kezdődik a shepardi
csavar! Lee leveszi a UH báról Kimmert,
aki végül Austiné helyett az ő „életszagú"
történetére lesz vevő! Austin segítsége
nélkül viszont Lee még a szinopszist is
képtelen megírni. Végül a testvérek
acsarkodó kínlódása verekedésbe
torkollik, amit az anya váratlan
hazaérkezése csak katalizál. A darab be-
fejezését fentebb már idéztem.

A rövid összefoglalásból is látható,
hogy a mű tulajdonképpeni kulcsfigurája -
akinek a megjelenése az addig csak
lappangó feszültségeket katasztrófává
fordítja Saul Kimmer, a producer. Kálmán
György az eredeti elő-
adásban egészen a karikatúra minden
pillanatban pontosan érzékelt és így át
nem lépett -- határáig sűríti e típus le-
hetséges jegyeit. Alakítása igazi és hiba
nélkül bemutatott színészi kötéltánc.
Shepard néhány utalással jelzi, hogy
Kimmer nagyon mélyről, valahonnan Lee
világából emelkedett Austiné fölé.
Kálmán beméri és megérzi, hogy egy
ilyen emelkedés tempója szédítő. Szédítő-
en gyors. Ennek megfelelően az általa for-
mált figura fáradt. Szinte halálosan. Eti
percig sem képes koncentrálni, annyira
sutszórt. Ám éppen azért lehet Austin
fölött, mert Austin dolgai, a könyv, annak
értéke vagy értéktelensége egyszerűen
kívül van figyelmének körén. Az ő dolga
annyi, hogy megdolgozza a
könyvgyártókat, hogy tartózkodó
magakelletésével kifacsarja belőlük
mindazt, ami bennük van; és főként,

meg kell éreznie azt a pillanatot, ami

kor már igent kell mondania. Akkor,
amikor -- puszta érzék dolga ez - a másik
már mindenét kiadta. Hogy az eredmény
általában használható, azt két dolog
garantálja: a közeg, a kommunikációs
szakadék, mely biztosítja, hogy Kimmer
közelébe nem kerülhetnek dilettánsok, és
maga Kimmer. Kimmer, aki tudja, hogy az
ilyeneket, a művész-féléket jól meg kell
szorongatni.

Lee Kimmer régtől alvó énjét, a hajdani
dörzsölt vagányt szólítja meg. Kálmán
tökéletesen játssza e] a fokozatos
ébredést. Azt, ahogyan Lee javaslataival
szemben Kimmer szópatronjai sorra-
rendre csütörtököt mondanak: nem sikerül
leráznia, elhallgattatnia azt a figurát, aki
egyszerűen nem is ismeri és így nem is
érti annak a rétegnek a finomkodó,

nyelvhasználatát, amelyet Kimmer
álmában is hibátlanul beszél. A finom
elutasításokra Lee újabb javas-latokkal
reagál, és Kimmer figyelni kezd. Arra a
küzdőtérre kényszerül, amelyen évtizedek
óta nem gyakorolt. Edzetlen, és így Lee
végső soron könnyűszerrel
győzedelmeskedik. S itt jön immáron nem
Shepard, hanem Kálmán György újabb
csavarja: a hatodik jelenetben, amikor
Kimmer és Lee együtt próbálják rávenni
Austint, hogy saját könyve helyett bátyja
forgatókönyvének legyen az írója,
Austinnal a sértettség és a vereség
együttes erővel mondat nemet. Lee a maga
gügye módján győzködni kezdi őt, ami
természetesen csak olaj a tűzre. És ekkor
jön Kálmán György nagy pillanata.
Jóvoltából valamennyi érték és világrend
megsemmisülni látszik. Szöveg nélkül
megpróbálja leállítani Lee-t. Gesztusaival
jelzi, hogy ő be-széli az Austin-félék
nyelvét, s hagyják már végre, hogy ő
rábeszélhesse arra, hogy amaz a kultúra
még őrzött maradékait a blődli, az
értéktelen szolgálatába állítsa. Az Austin
elől a saját testével takart kezével kezd
integetni Lee-nek, de olyan intenzíven,
hogy a leintés ideges remegéssé
fokozódik. Kálmán György egész teste
remeg és integet. Azt beszéli ez az intés,
hogy ím, eljött a pillanat, amikor a
gátlástalan ostobaság végérvényesen és
visszavonhatatlanul átvehetné a hatalmat.
Csak: csak a „közkatonák", a Lee-féle
ostobák még ahhoz is hülyék, hogy a
parancsnokot ebben a percben legalább
hagyják cselekedni. Kálmán kivételes
színészi intelligenciáját dicséri, hogy oly
módon állítja itt és e ponton saját
fenyegető mondandójának szolgálatába az
egész elő-
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adást, hogy ezzel sem annak egységét,
em folytathatóságát egyetlen pillanatra
em veszélyezteti. Ebben a felfogásban
ég egyértelmű, hogy Lee könyve di-

ettáns ostobaság. A későbbi előadásokon
álmán már visszafogja magát. Komoly és
ondterhelt üzletembert alakít. Így kell
ennie, hiszen a közönség neki és főként
ee-nek, a győzedelmes ostobaságnak
zurkol. Értékkel kénytelen felruházni
aját attitűdjét. Kálmán György és Eperjes
ároly játéka két eltérő játékmód

alálkozása ugyanazon a színpadon.
zonban mindketten teljes intenzitással és

zinte tökéletes mesterségbeli tudással
asználják eszközeiket, és így - furcsa
ódon a két eltérő szerepépítkezés

redményében nemcsak találkozik, de
egíti is a másikat. Mi is az az új, amitől
perjes oly nyers elementaritással
varázsolja" színpadra az általa játszott
lakokat? Mitől mozdul meg a levegő
örülötte, és mitől vibrál szüntelenül,
gészen az előadás végéig, sőt még a
apsrend alatt is? Úgy hisszük, hogy nem
árunk messzi az igazságtól, ha első
özelítésként azt válaszoljuk, hogy a
ésleltetés. A késleltetés és a siettetés.
alamivel előbb vagy később robbant,
int azt a szöveg logikája alapján

árhatnók. Ez a fázis-különbség olykor
sak tizedmásodpercnyi, olykor hosszú
ásodperceket jelent. Van egy jelenet a

arabban, a negyedik, amikor a két testvér
gyütt dolgozik Lee szinopszisán. Austin
únyolódni kezd, és ettől Eperjes-Lee
obban:

„Austin: Ezek szerint tegyük fel, hogy
tthagyják a teherautóikat, fölugranak a
ovukra, és elkezdik üldözni egymást
egyen-völgyön át.

Lee: Azon a vidéken nincsenek hegyek.
z a vidék lapos. Az isten verje meg

zeket a tücsköket! Kuss oda-kint!"

Kézenfekvő, hogy Lee teljes inten-
itással verje vissza Austin támadását, és
sak a maradék dühét vezesse le a
ücskökön, amiként kézenfekvő az is, hogy
ccsével szemben még úgy-ahogy
ürtőztetve magát, a tücskökre fröccsen
ühe. Eperjes a két kézenfekvő meg-oldás
özött keresi ki saját Lee-jének arcát:
ustin hozza ki annyira a sodrából, hogy a

iripeléstől már felrobban, de mivel a
ücskökkel tulajdonképpen semmi baja,
ndulata célját vétvén még ordítás közben
i is alszik. Azon ritka (igényes) színészek
özé tartozik tehát Eperjes, aki
zerepépítkezés közben fi

gyelembe veszi (vagy csak egyszerűen
„érzi") azt is, hogy az általa megjelenített
alakok maguk is szerepeket játszanak
szüntelenül. Csak „kifejezik", azaz
elárulják, és nem elmondják saját
állapotaikat. Ezáltal Eperjes saját hang-
hordozását és testét nem az elmondott
állapot (szöveg) illusztrálására, hanem a
verbális jelentés szüntelen módosítására,
pontosabbá tételére használja fel. Ez-által
„varázsol" elő a szövegből egy onnan
kiolvashatatlan, eljátszható figurát: ezen az
előadáson is érzékelünk „vala-mit",
folytonosan vibrál a levegő, míg-nem az
anya megérkezésének pillanatában Eperjes
valósággal a falba(!) tapad: embertelenül
retteg. Macskaléptekkel osonva végül
csomagolni kezd anyja háta megett.
Menekül. (Mindennek a mű-ben szerzői
utasításként nyoma sincs!) Az Eperjes
által játszott Lee-nek ezt kell tennie.
Ezekben a pillanatokban minden addigi
nagyzása és „sikere" egy az összeomlás
határáig sérült ember önfenntartó és éppen
ezért irgalomra képtelen vergődéseként
vakít. A közönség azonban benne véli
felfedezni - ó, önszerető reflexeink
csodája! - az igazság letéteményesét.
Eperjes ösztönös színészi tisztességétől és
érzékétől vezettetve-e, vagy
kőszínházakban egészen példátlan
felelősségtudattól és alázatától indíttatva,
de egyetlen hét alatt leállította zseniális
alakítását. Ha a közönségnek muszáj
nevetnie, hát legalább őt, az általa
megjelenített figurát büntesse
röhögésével! Az „új" darab ugyanúgy
kezdődik, mint az eredeti. Míg azonban a
„régiben" Lee démoni nyersesége marja
szét Austin nyugalmas helyzetét, a
másodiknak játszott felfogásban egy
faragatlan tuskó szerencsétlenkedik.
Lee megérkezése után Austin folytatja az

írást. Lee pedig fecseg. Amikor azt
mondja, „Remélem, nem zavarlak. Mert
hogy nem akarom megzavarni a. .. szóval
amikor koncentrálsz" - ez az első
változatban felér egy arcul-csapással.
Rendkívül egyszerű leírni, hogy az első
változatban Lee tudja, hogy zavarja
Austint, míg a másodikban csak feldereng
neki. Az elsőben ezzel a mondattal is
provokál, míg a második változatban csak
árnyalatnyi benső bizonytalanságát
oszlatandó, szólal meg újra. Mondom,
mindezt leírni roppant egyszerű, de
eljátszani?! Es Eperjes nem két mondattal,
hanem egy egész szereppel cselekszi meg
ezt az átállítást!
Az eredeti felfogásban Kálmán György-

nek pokolian nehéz, de teljes eszköz-

tárának latbavetésével megoldható fel-
adata volt, Bálint András viszont majd-
nem lehetetlen helyzetbe került. Annak a
típusnak kellett volna ellenállnia, aki-nek
valóságos jelenléte honunkban még csak
hírnökeitől képviselt szolid fenyegetés.
Helyzete valóban drámai volt. Nem a
figura, hanem a figurát játszó színész
drámája. Az első részben végig-
zongorázta mindazokat az eszközöket,
amelyek Európa e szögletén egyáltalán
eltanulhatók. Eperjes azonban újra és újra
elsöpörte. Csak amikor már valóban
létéért, egzisztenciájáért kellett küzdenie,
amikor a cselekményből is kiderült az
Eperjes által képviselt figurának a kultúra
maradékát is (el)pusztító ereje, akkor
sikerült istenigazából hangot találnia:
immáron a civilizáció szabályait felrúgva
küzdött - döbbenetes erővel - a civilizáció
szabályait felrúgó ellen. Végső
összecsapásuk feledhetetlen szín-házi
pillanat. Amit a későbbiekben Eperjes
visszavett saját figurájából, azt Bálint
András pótolta: szelíd naivitása fokról
fokra hasonul az önfenntartó és éppen
ezért irgalmat nem ismerő küzdő
magatartásához. Hárman és hiba nélkül
játsszák el azt, ami Európa e szögletén -
ebből a darabból - egyáltalán el-játszható.
Az aktuális tragédia helyett az aktuális
tragédiához vezető út idő-szerű állomását.
Méltó társuk ebben a keserű játékban
Gordon Zsuzsa, aki-nek úgyszólván a
lehetetlen sikerül. Gyakorlatilag szavak,
de mindenképpen megírt szerep nélkül
nem Gordon Zsuzsa, hanem Austin és
Eperjes-Lee anyja lép a színre, hogy
végül elhagyja a testvérháború sötétté
égett színterét.

Sam Shepard: Valódi Vadnyugat (Radnóti
Miklós Színpad)

Fordította: Bátki Mihály. Díszlet jelmez:
Kiss Kovács Gergely. Zenei vezető: Novák
János. Mozgás: Pintér Tamás. A rendező
munkatársa: Balák Margit. Rendezte: Verebes
István.

Szereplők: Bálint András, Eperjes Károly
m. v., Kálmán György, Gordon Zsuzsa.

Helyreigazítás

A januári számunk Poszeidon átka című cik-
kében a cikkíró hibájából tévesen szerepelt a
darabot játszó színészek között Bor Adrienne
neve. A kórusvezető szerepét Szeli Ildikó
alakította. Az érintettektől s az olvasóktól
elnézést kérünk.


