
közönnyel, elegáns fölénnyel foglalkozik
a nősüléssel. Korábban, amikor Fruzsina
bőbeszédűen előadta a hordott-vitt
információkat, s hol Mariannát, hol Har-
pagont dicsérte, Mensáros egy pillanatra
józanságot parancsolt hősének. Míg Fru-
zsina a megbízója férfiasságát magasz-
talta, annak egyszeriben zavarossá vált a
szeme. Hirtelen elbizonytalanodott, két-
ség fogta el a nő szavahihetőségét ille-
tően. Aztán gyorsan megadta magát a
bókoknak. Mégiscsak kellemesebb elhinni
a dicshimnuszt, mint szembenézni a té-
nyekkel. Amikor Marianna belép a házba,
Harpagon tétovázás nélkül rásiklik a
lányra, akár egy hüllő. Aztán leülne a
székre, ami nincs alatta. S Mensáros még
ettől sem válik bohóc-Harpagonná. Igaz,
nem is ér földet, mert a titkára remek rit-
musban elkapja. S ez a szellemileg egyál-
talán nem beszűkült öregúr pillanatok
alatt gyanút fog, amikor a fiatalok kétfe-
delű szerelmi vallomást intéznek egy-
máshoz. Mert ha az érdekeiről van szó,
úgy vág az esze, mint a borotva. A fiát is
könnyedén csalja tőrbe, hogy aztán
könyörtelenül átgázoljon rajta. Itt min-
denki érdemtelen mindenre.

A második részben aztán előkerül egy
mellékszereplő, aki több vonatkozásban
is nagyon jelentősnek mutatkozik. Egy-
részt azért, mert Schlanger András játssza,
aki a legkisebb szerepben sem tud elsik-
kadni, másrészt mert az előadás aktuális
elevensége szembetűnővé teszi a figu-
ráját. Jakab ő, Harpagon szakácsa és ko-
csisa. Megjelenésére a szolgahadsereg
összehívása, a cselédgyűlés ad alkalmat.
Schlanger ócska Napóleon-kalapban és
lerongyolódott uniformisban van, úgy néz
ki, mint egy handlé. Ölykor büszkén
kihúzza magát, tamburmajori pózban jár-
kál, de egyébként feltűnően flegmatikus.
Lekezelően hallgatja Harpagont, aki a
takarékosság jegyében utasításokat ad az
ünnepi lakomával kapcsolatban. Schlan-
ger csak akkor éled fel, amikor szakácsi
önérzetében megsértik, különben látvá-
nyosan köp az egészre. Az a helyzet,
hogy fölötte áll mindenkinek. Végtére is
ő itt az egyetlen hasznos és tevékeny
ember. Ért a szakácsathoz és a kocsisság-
hoz - ma így mondjuk: konvertálható
tudása van. A lovakat szereti, a hízelgőket
nem. Olyan nyíltan, őszintén és gond-
terhelten közelít gazdájához, mintha Ti-
borc panaszára készülne. Nem titkol előtte
semmit, mert a lovak után legjobban a
nagyságos urat szereti. S ezt el is lehet
hinni neki. Olyan. Mensáros-Harpagon
rezzenéstelen arccal figyel, míg Jakab

ismerteti a köz véleményét. Végighall-
gatja, miket beszélnek róla, s nem reagál
fennhangon. Bölcs és rezignált. Nem tud-
ni, mi jár a fejében: eltalálták a szavak
vagy sem, bántják a hírek vagy hidegen
hagyják. Aztán némán odalép a szakács-
hoz, s mint akinek ez a titkára jelenlété-
ben elkerülhetetlen kötelessége, jó nagyo-
kat húz botjával a fiúra. Schlanger-Jakab
csalódottan felkiált: a fenébe az őszinte-
séggel. Elhatározza hát, hogy felhagy a
jósággal. Fogadalmat tesz a hűtlenségre, a
gonoszságra, mint Gloster (na jó, mondjuk
valamivel lejjebb: mint Lanzelo Gobbo).

Lehet, hogy nincs más lehetőség? Még
Jakab számára sem, aki pedig használha-
tó, jó eszű és jóérzésű fiatalember?

De nem erről szól az előadás, mert Lé-
ner ezt a vonalat sem viszi végig. Ez a
pergő, élvezetes produkció több utat is
felfedez, de egyiket sem járja be. Nincs
nyomatékos vezéreszméje a színre vitel-
nek, viszont szempontokat vet fel, s to-
vábbgondolásra késztet.

Visszatérünk Harpagonhoz, akit ki-
fosztottak. Mensáros fejvesztetten kap-
kod, kétségbeesése nem ismer határokat.
Kihúzták a lába alól a talajt, s ha valami
életben tarthatja őt a rablás után, az csak
a kincs visszaszerzése, az elégtétel és a
bosszú vágya lehet. Magánkívül van, tom-
bol, a tükörben is a tolvajt véli látni. S
bármennyire is mondja: „csak néznek és
kinevetnek" - nehezen megy a kacagás.
Végtére is mindegy, hogy egy objektív
mércén mennyit nyom az a fixa idea, ami-
be valaki bel eőrül. Aztán szinte bohózati
fergetegességgel zárul a darab. Mensáros
sietteti a dialógusokat, hiszen a félreérté-
sek, a szócséplések között őt nem érdekli
más, mint hogy a pénze visszakerüljön
hozzá. Láza egyre fokozódik. De hát hol
a ládika? Biztos helyen - Mátrai hóna
alatt. S Harpagon fiát, lányát, hű szaká-
csát is eladja, csak újra kezébe vehesse
kincsét. A színpad fényei lassan kihuny-
nak. Az utolsó, elsötétülő kép: Harpagon
ráfonódik a ládikára, szinte egybeolvad
vele. Elválaszthatatlanok. Moliere nem
ismert ennél a kötődésnél nagyobb, szebb,
szentebb összetartozást.

SZÁNTÓ JUDIT

A recepció korlátai

Sam Shepard-dráma Dunaújvárosban

Voltaképpen az lenne csoda, ha Magyar-
országon (vagy, nagy valószínűséggel,
Amerikán kívül bárhol másutt) Sam She-
pard drámáiból jó előadásokat lehetne
produkálni. Az amerikai szerző ugyanis
olyan nehezen exportálható, mint, mond-
juk, honi drámaírásunk jelesei közül Mó-
ricz Zsigmond vagy Tamási Áron. Shepard
ritka jelenség a jelentős színpadi szerzők
sorában: ereje nem egyetemes érvényű,
hanem ízig-vérig amerikai ízű témák,
pontosabban életérzések megragadásában
áll, s külföldön, kivált egy, Amerikától a
legtöbb lényeges szempontból oly távol
eső országban, mint Magyarország,
legföljebb színművei filmváltozatán vagy
saját önálló filmjein át érthető és kedvel-
hető meg.

Shepard drámái kifognak a dramatur-
giai elemzésen, amely logikai és lélek-
tani bukfencek sorozatát leplezhetné le
bennük. E képtelenségeket csak az old-
hatja fel, az szervezheti művészileg végső
soron mégis kielégítő egésszé, ami nálunk
szükségképp nem teremthető újra: az
amerikai, elsősorban a nagyvárosokon
kívüli amerikai élet atmoszférája, amely a
szöveg mögöttes régióját képezi. Vég-
telenek a távolságok; gondoljuk csak meg,
Eddie kétezer-négyszáz mérföldet, dur-
ván számítva háromezer-nyolcszáz kilo-
métert hajtott, hogy eljusson a színpadon
látható motelszobáig (egyébként érdemes
lenne feltárni, miképp csapódnak le e
hatalmas távolságok az amerikai, illetve
az orosz ember lélektanában, reakcióiban,
magatartásformáiban, pontosabban -
hiszen számunkra csak ez a hozzáférhető
- ezek művészeti-irodalmi
ábrázolásában). S látszólag végtelenek a
lehetőségek is, ám ez utóbbiak mindun-
talan beleütköznek az ugyancsak speciá-
lisan amerikai korlátokba; a végtelennel
áll szemben egy szűk cella, melybe az
ember beleszorul, s ezt lassan kénytelen
fel- és beismerni. Az emberekbe gyer-
mekkoruktól szuggerált s már automa-
tizmusként működő ideálok és a min-
dennapi valóság közötti diszkrepancia; e
diszkrepancia gyötrelmes megélése és
torz, felemás feldolgozása; a totális indi-
vidualizmus kultusza és az individuum
megvalósulása elé tornyosuló akadályok;



a versenyszellem és a sűrű alulmaradás;
a civilizációs felszín mögül újra meg újra
előbukkanó kulturális hézagok; a hagyo-
mányhiányból eredő gyökértelenségi ér-
zés s az ezt ellensúlyozni hivatott lázas
identitáskeresés, melynek egyik bugyra a
szülőkhöz fűződő ambivalens, kapasz-
kodó-elutasító viszony - hogy csak olyan
tényezőket említsünk, melyekre innen a
távolból, közvetlen élmények híján is
biztonsággal merhetünk hivatkozni. Ezen
ellentmondások kereszteződési pontjain
robbannak ki a shepardi hősök megold-
hatatlan élethalál-konfliktusai (így Eddie
és May „se veled, se nélküled" testvér-
szerelme is), innen erednek a nézők s
önmaguk számára egyaránt kiszámítha-
tatlan reakcióik, melyek végösszegéből
adódik a drámák alapvető vonása: a már
jellegzetesen shepardinak mondható fur-
csa, egzaltált, a formális logika szerint
nyomon nem követhető vadság. Mivel e
villódzó, körvonal nélküli belső mag hold-
udvara nálunk aligha teremthető meg, a
Shepard-drámák importja nehéz, már-
már reménytelen vállalkozás - miközben
másfelől nagyon is érthető, hogy épp ez
az egzotikus vadság, a szenvedélyek e

tobzódása, ez a nagyon amerikai íz egy-
szersmind nagy csábítást jelent a külföldi
színházaknak.

Közben persze azzal is áltathatják ma-
gukat a színre vivők, hogy a feladat
voltaképp nem is megoldhatatlan,
elvégre Shepard elődei sorában
kimutathatóan ott szerepel a számunkra
nagyon is hozzáférhetőnek tekintett
O'Neill, Saroyan, Steinbeck vagy
Tennessee Williams, s művei
felfoghatók úgyis, mint a társada-
lombíráló realista-naturalista irányzat egy
speciálisabb, modernebb, a happeninget,
a kollázst, a pop-kultúrát, a horrort is
magukba olvasztó változata. Ennek meg-
felelően sorra lehánthatjuk a drámák
egyes rétegeit, kimutathatjuk például a
fogyasztói kultúra elembertelenítő, érték-
őrlő hatását, a kisembert elnyelő csalárd
csapdáit - még azt se mondhatjuk, hogy
Shepard ezekről nem szívünk szerint
gondolkodik. Másfelől megtévesztőek a
roppant precíz szerzői utasítások is,
melyek szigorúan rögzítik a helyszínt, a
szereplők korát és külsejét, a legapróbb
részletekig. (Eddie sarkantyúját például
így képzeli az író: „Fontos, hogy a sar-
kantyú feltűnően régi és használt legyen,

s tarja kicsi - s nem ,a rajzfilmek »cow-
boy«-sarkantyúja.") Ám mintha e preci-
zitás csak arra szolgálna, hogy a markáns
vonalak elbillenése s a meghatározat-
lanba való lassú átúszása csak annál fel-
tűnőbb és sokkolóbb hatású legyen; ha
pedig a „mondanivaló" konkrét rétegeit
sorra lehántjuk, végül mindig ugyanah-
hoz a titokzatos maghoz jutunk, ahol
minden szereplő, konkrét s ezért esetle-
ges meghatározottságain túl, elsősorban
amerikai - nagyon s számunkra már ele-
ve alig megfoghatóan amerikai -, másod-
sorban pedig ember: maga is titokzatos
és kiszámíthatatlan, alapvetően ellent-
mondó vágyak - szabadság és kötöttség,
kaland és biztonság, magányvágy és vala-
hová tartozni akarás - által sodortatott, s
csak a sorsa kiszámítható: a végső és
végérvényes boldogtalanság. Shepard egy
interjúban meg is fogalmazta ezt: „Túl-
ságosan könnyű az embereket csak a ma-
guk társadalmi kontextusában ábrázolni.
Nem ez a dolgok lényege. . . Az író vala-
milyen titok felé közelít, s magával ragad-
ja a közönséget is. De mihelyt a titoknak
nevet adunk - megöljük. A titkot nem le-
het egyszerre megnevezni és megőrizni."

Sam Shepard: Szerelem bolondja (Dunaújvárosi Bemutató Színpad). Takács Katalin (May) és Nagy Sándor Tamás (Eddie)



Mindezek ellenére azért nálunk is le-
het Shepardot elfogadhatóan és kevésbé
elfogadhatóan játszani (persze rosszul
játszani a legkönnyebb). Az író eddigi
életművén belül a legkevesebb titok a
Valódi vadnyugatban feszül, nem vélet-
len, hogy a titkokkal szemben kevéssé
toleráns színházművészetünk épp e mű-
vével avatta fel Magyarországon az írót, s
hogy ugyanaz a rendező, aki most Duna-
újvárosban félrefogott, Verebes István, a
Radnóti Miklós Színpadon nemcsak el-
fogadható, hanem helyenként már-már
kongeniális előadást produkált belőle. A
sikerben több szerencsés tényező is köz-
rejátszott, mindenekelőtt az, hogy a mű-
vészetben csodák is előfordulnak, s ekképp
Eperjes Károly személyében rendelke-
zünk egy színésszel, aki legalább annyira
amerikai, mint magyar (vagy bármely
más nemzetiségű), miáltal az előadás
szert tett egy hibátlan Leere; fivére és
ellenjátékosa, Austin, az író pedig olyan
urbánus, nemzetközi értelmiségi figura,
akit Bálint András a maga érzékeny in-
tellektualitásával akkor is hitelesen tol-
mácsolhatott, ha létbizonytalansága in-
kább magyar, mint amerikai színezetű
volt; s még inkább elfogadhatta színész
és közönség egyaránt a hollywoodi pro-
ducer már-már klisészerű alakját is. Persze
azért ez a dráma sem titkok nélkül való;
a fiai esetleg bekövetkező halálában bűn-
társ Mama rejtelmes, kifürkészhetetlen, a
menedék stabilitását s az eredendő bűnt
egyaránt hordozó alakja már kifogott
rendezőn is, színésznőn is.

A Szerelem bolondja ezzel szemben
kifejezetten rossz, a „kelleténél" is
rosszabb Shepard-előadás, melyben úgy-
szólván egyetlen tényező sincs a helyén,
eltekintve az egy Takács Katalintól, aki
egy ihletettebb produkcióban kitűnő May
lehetett volna; még akkor is, ha a figura
elemi ereje s primitívsége idegen alkatá-
tól, s a nyers ösztönlétet - csak úgy, mint
ezúttal - más esetben is idegi létezéssel,
idegi reakcióinak finom vibrálásával he-
lyettesítette volna.

Verebes István át akarta ugrani She-
pard csapdáit, hogy a művet saját alkatá-
hoz hajlítsa, márpedig e nagyon biztos
kezű és jó stílusérzékű rendező éppen a
titkok és mítoszok iránt kevéssé fogé-
kony, s nemigen kedveli a konkrét és az
elvonható közötti hézagokat; amellett
talán kompromisszumot is keresett a nem
könnyen emészthető, szórakoztatónak
aligha mondható szöveg és a közönség
befogadóképessége között (pedig Duna-
újvárosban Csiszár Imre már keményebb

falatokat is lenyomott a nézők torkán).
Mindenesetre a rendezés egy pikáns vér-
fertőzés „izgalmas" történetévé egysze-
rűsítette a játékot, ami dupla veszteség-
gel járt: nemcsak hogy nem kerekedett
valamennyire is autentikus Shepard-elő-
adás, de ami létrejött, az nem volt
igazából szórakoztató sem, sőt a maga
önismétlő mivoltában kifejezetten
unalmas is: az összeveszések és
kibékülések monoton váltakozása így,
realista társalgási dráma formájában
előadva, valósággal kiáltott a
csúcspontok után, melyekről azonban
az író, aki egyetlen, kitartott
csúcspontnak szánta művét, nem szán-
dékozott gondoskodni.

Hibája vagy erénye-e ez a műnek?
Illenék végre állást foglalni: jó dráma-e
hát a Szerelem bolondja? Nos, ez is a
shepardi titkok közé tartozik. Egyes
angol kritikusok (főleg Angliában
rugaszkodnak neki ugyanis újra meg újra
az amerikai szerző műveinek, eleddig
kevés sikerrel) kifejezetten
hangsúlyozták, hogy Eddie és May
sorsa hidegen hagyta őket, s belekötöttek
a szerkezeti bizonytalanságokba is, az
apa alakjának ködösségébe, a múltról
előadott verziók végig felderítetlen
ellentmondásaiba, a befejezés lezárat-
lanságába. Egyáltalán: jelentős és ere-
deti tehetség-e Sam Shepard, vagy kere-
setten modoros és másodlagos író? Be-
vallom: nem tudom és nem is kívánom
eldönteni. Shepard írói világa evidencia-
ként létezik, szuverén látomásrendszer-
ként, mely épp úgy megejthet varázsla-
tával, mint ahogy irritálhat is. Minden-
esetre joggal elvárható, hogy akik színre
vitelére vállalkoznak, azok a rabul ejtet-
tek közé tartozzanak. S épp ezt hiányo-
lom a jelen előadásból: az alkotó kíván-
csiságot, mellyel a színre vivők, elsősor-
ban a rendező egy ismeretlen s nehezen
meghódítható világ kusza és veszélyes
ösvényeire merészkednének, ahelyett,
hogy megszokott eszközeikhez és refle-
xeikhez próbálnák idomítani.

Kompromisszum már Donáth Péter
díszlete is, ami amellett, hogy szemre

igen csúnya és érdektelen, tőle igazán
szokatlanul alkalmatlan is a darab elját-
szására. Shepard természetesen hang-
súlyozza a motelszoba lerobbant sivár-
ságát, de ennek is megvannak a maga
mitikus dimenziói, aminek a legapróbb
kellékben is ki kell fejeződnie: hasonló
szobák (és hasonló sorsok) millióit kell
magába sűrítenie, érzékeltetve a hatal-
mas, végtelen térbe beékelődő cellányi
magányt, a falakon túl lélegző forró és
kopár sivatagot, amely bármikor
felszippanthatja a cellából
kimerészkedőt. Erősen, már-már az
érthetetlenségig szelídítettek az Eddie-t
makacsul üldöző „gróf-nő" dúlásaira
utaló külső akusztikai és vizuális
hatások is.

Mindezeknél súlyosabb azonban az
előadás egész koncepciójából adódó s a
színpadképben is visszatükröződő prob-
léma. Az osztott színpad két egyforma
motelszobát sejtet, melyeket a néző
sokáig akár szomszédosnak is hihet. Ez
pedig egyenesen következik abból az alig
érthető rendezői felfogásból, amely az
Öregnek nevezett apát reális, létező
figurának láttatja. A .néző ugyan előbb-
utóbb rájön, hogy az Öreg még sincs a
szomszéd szobában, azt azonban
változatlanul hiheti, hogy a távolból
aggódva figyeli gyermekei életét.
Valóságos létezésére utal a térfelében
kétszer is megszólaló telefon, amelyről
az eredeti szöveg-ben nem esik említés, s
amely másodjára még „poént" is formáz,
ugyanis épp akkor kezd csengeni,
hasztalan, mintegy illusztrációként,
mikor Eddie az Öreg hozzá-
férhetetlenségét említi vádlón. Shepard-
nál azonban az Öreg, egy angol kritikus
találó meghatározásával, „egy távollét
inkarnációja", mitikus alak, aki a szerzői
utasítás szerint egy külön, más jellegű,
fekete függönnyel elhatárolt térben: egy
kis dobogón kuporog, egy régi juharfa
hintaszékben, amely terének egyetlen
bútora. Ez az alak függetlenül létezik az
igazi apától, aki talán még él valahol,
talán már rég meghalt; ő az az apa, aki
gyermekei tudatában, két alakban él,
aki-

Takács Katalin és Bozóky István (Öreg) a dunaújvárosi Shepard-előadásban (Soltész Éva felvételei)



vel vitáznak, akit bálványoznak és hibáz-
tatnak; aki, mint Shepardnál a minden-
kori szülők, felelős is gyermekei szeren-
csétlenségéért, de egyszersmind áldozat
maga is, csak egy láncszem az öröklődés
sorozatában, ugyanolyan álmok és illú-
ziók csalták tőrbe, ugyanolyan kiszolgál-
tatottan keresett a végtelen tájban egy
pontot, ahol megvethetné lábát.

Verebes viszont Bozóky Istvánnal - aki
irodalmi tanácsadóként maga is ludas
lehet az elképzelésben - reális apát játszat.
Mikor a végén még át is lép a fiatalok
játékterébe, s közvetlenül társalog velük,
a néző teljesen megzavarodik, hiszen egy
több alakban megjelenő mitikus jelenlét
helyett egy realista jelenléten belül törik
meg a konvenció. Ez az elgondolás
mellesleg rendkívül megnehezíti Bozóky
színészi feladatát, hiszen reális lényként
kénytelen állandóan elfoglaltságokat,
„fizikai cselekvéseket" keresni magának,
ahelyett, hogy önmaga mitikus
párlataként egyszerűen csak megfogha-
tatlan létezésével lenne jelen. A tér mar-
káns elhatárolása egyébként a legpará-
nyibb színpadon is megoldható lenne. Itt
ezt egyvalami hivatott pótolni: az Öreg
játékterének másmilyen, kékes-ezüstös
megvilágítása, de egyéb feltételek híján
ez egymagában nem meggyőző: lehet,
hogy az apa csak spórol a villannyal.

Lötyög a szereposztás harmadik kereke
is. Befogadó színházról lévén szó, a
szereposztási kényszer nem mentség.
Eddie-t, a cowboy-kaszkadőrt, ezt a vad,
erős, szenvedélyes fiatal férfit, aki meg-
rögzötten hisz rég kiveszett, de mester-
ségesen még mindig táplált vadnyugati
álmokban csakúgy, mint saját marcona
keménységében, céltudatosságában és le-
győzhetetlen férfiasságában, s akinek mély
belső kiegyensúlyozatlansága, tanácsta-
lansága csak e külső burkok lefoszlása
után válhat meggyőzővé és felkavaróvá -
kiválóan el tudta volna játszani (ha már a
Radnóti Színpadban gondolkodunk)
Eperjes Károly vagy Gáspár Sándor; ehe-
lyett az egész alkatában egységesen lágy
Nagy Sándor Tamás vergődik a szerep-
ben, aki csak tanácstalan, csak megzava-
rodott, s nem tudhatja megélni és közve-
títeni a konfliktust az amerikai álmok és
saját sorsa között. A mély értelmű she-
pardi metafora, hogy Eddie, a cowboy
végül már csak egy motelszoba rozoga
ágyát fonja körül, nagy mutatványként,
lasszójával, Nagy Sándor Tamás játéká-
ban léha, esetleges időtöltéssé, jobb eset-
ben puszta krakélerséggé fajul, s nagy-
részt az ő hibája, hogy a féltestvérszere

lem kétségbeesett, végzetszerű izzása,
amely egyes bírálóknak Oresztészt és
Elektrát, másoknak Phaedra tragédiáját
juttatta eszébe, egy pillanatra sem szüle-
tik meg. Igaz, tartózkodó maradt e téren
a rendezés is, mely a fizikai vadságot is
csak igen tétován, óvatosan markírozza,
sőt az erőszak egyes jellegzetes kitöréseit
az író szándékával ellentétben a színpadon
kívülre helyezi. Nagy Sándor Tamás játé-
kából csak egy-egy ironikus mozzanat ma-
rad emlékezetes, bár a színész alkatából
következően ez is fanyarabb és intellek-
tuálisabb Eddie keserű, görcsös, önma-
gát is marcangoló szarkazmusánál.

A legdurvább félrefogás Martin szere-
pét sújtja, bár epizódszerepről lévén szó,
nem: ez a legmeghatározóbb az előadás
összhatása szempontjából. Martin (aki-
nek nevét a szereplők szép, lapos magyar
„a" hanggal ejtik) az a szolid kisember,
akinek révén May megpróbálja megvaló-
sítani azokat a kispolgári ábrándokat,
melyek ugyan tőle is alapvetően idege-
nek, de Eddie-től való menekülése érde-
kében kínkeservesen és ideiglenesen még-
is felvállalja őket. A derék kertész legföl-
jebb hétköznapi, átlagos, egyszerű ember,
de nem az a nevetséges idióta, akinek
Kelemen Csaba (talán a bús történet fel-
oldó humorforrásaként, a nézők felüdí-
tésére?) ábrázolja. Martin jelenlétének
dramaturgiája van: a kéretlenül rázáporo-
zó ijesztő és ellenőrizhetetlen vallomások,
valamint Eddie gúnyos erőszakossága
egy-re inkább kibillentik kezdeti
hiszékeny, jóindulatú nyugalmából,
homályosan érzi, hogy számára
felfoghatatlan erőkkel és jelenségekkel
került szembe, melyek vonzzák és
taszítják egyszerre - menekülne is,
maradna is (tehát kissé akár a néző metafo-
rájának is felfogható) - mindezt bárgyú
vihogásokkal, komikus gesztusokkal nem
lehet kifejezni. Arról már az előadás általá-
nos snasszsága tehet, hogy egy udvarló, aki
ráadásul éppen kertész, randa
művirágcsokorral kedveskedik szíve
hölgyének (mint ahogy a kellékek
általában is magyar tucat-termékekből
álltak elő).

Szenvedélyt és titkot a dunaújvárosi be-
mutatóba csak Takács Katalin játéka lop;
ez utal arra, hogy valamiféle magyar-ame-
rikai Shepardot talán mégiscsak lehet, sőt
esetleg érdemes is megteremteni.

Sam Shepard: Szerelem bolondja (Dunaújvá-
rosi Bemutató Színpad)

Fordította: Göncz Árpád. Irodalmi munka-
társ: Bozóky István. Díszlet: Donáth Péter.
Jelmez: É. Kiss Piroska. A rendező munkatár-
sa: Bodori Anna. Rendezte: Verebes István.

Szereplők: Takács Katalin, Nagy Sándor
Tamás, Bozóky István, Kelemen Csaba.

BÓTA GÁBOR

A lecsupaszított sziget

Shakespeare A viharja az
Allami Bábszínházban

Nem könnyedén bájos, elbűvölően va-
rázslatos meseszigetet látunk a Bábszín-
házban. Nem szemkápráztató a látvány,
nincsenek különböző színekben pompá-
zó, libbenő tündérek, a bábok nem vál-
toztatják alakjukat. A táj sem gyönyör-
ködtető, kiismerhetetlen ősbuja vadon.
Inkább végletesen lecsupaszított, sivár és
kietlen. Két nagy megkövült csiga a szín
egy-egy oldalán, hatalmas, szinte a
színpad egészét betöltő lépcsőszerkezet,
melyet nem zöld növényzet, hanem ko-
rallszerűen dermesztő őskövület szegé-
lyez. Az egykori élet nyomai csupán.
Valami utáni létállapot. Valamit illuszt-
rál, valamit megmutat, hangsúlyozottan
díszlet jellegű. Nem csinálnak titkot abból
sem, hogy a bábukat színészek mozgat-
ják. Az előadás elején megjelennek az
ismert fekete bársony egyenruhájukban.
Megnézhetjük őket. Garas-Prospero pál-
cájának intésére veszik fel fejükre a csuk-
lyájukat, változnak át animátorokká.
Meg-fognak egy kék vásznat,
megmozdítják, fodroztatják, hullámokat
formálnak belő-le, már előttünk a vihar.
Prospero szervezi a játékot, ő irányítja
mindezt, megmutatja nekünk a világot.
Először egy szép vihart mutat. Túl szépet.
Kedves bábuhajó kerül a kék
vászonviharba. Gusztusos villámok
cikáznak, Ariel ezüstfeje kavarja a vizet.
Gyönyörű mindez. A szakmai bemutató
közönsége még meg is tapsolja. Jobb
lenne, ha félelmetesebb lenne, jobb len-
ne, ha dühöngőbb lenne, jobb lenne, ha
elementárisabb lenne. Még az is esztéti-
kus látvány, ahogy a kis hajót magába
csavarja a vászontenger. Szép, de nem
kavar fel. Nem döbbent meg úgy, mint
amikor a Bábszínház színpadán a sem-
miből hirtelen megjelenik a Csodálatos
Mandarin, ez a mindent elsöprő őserő.
Nem döbbent meg úgy, mint amikor a
fából faragott királyfi szétzilált, agyon-
hajszolt, elgépiesedett testrészei külön-
válnak egymástól, és egyenként vad, szi-
laj táncot ropnak. Pedig a shakespeare-i
viharnak hasonló erejűnek kellene len-
nie. Szét kellene dúlnia a társadalmi vi-
szonyokat, meg kellene mutatnia, hogy a
viharban ezek fabatkát sem érnek, hogy
mindegy, ki van a hajón, király is lehet
akár, ebben a helyzetben rang nem szá-
mít, az számít csak, ki ért jobban a felkor-


