
Próbán 

a Pesti Színházban 

A két testvér, Rick és Dávid 
(Kern András és Lukács Sándor) 

(Koncz Zsuzsa felvételei) 

Dunber Street 717. Valahol Ameri-
kában. Amerikai átlagpolgár át-

laglakása. Ozzie és Harriett (a két sze-
repet Mádi Szabó Gábor és Tábori 
Nóra játssza) átlagházaspár. Szókin-
csük a kávé, a frigidaire-ben őrzött 
torta és sör, a tévéműsor meg az autó 
körül forog. Szinte előregyártottak a 
mondatok, az érzések, a kapcsolatok. 
Az előregyártott jövő minden pillana-
tát fényképezi a kisebbik fiú, Rick 
(Kern András). 

S most ebben a házban valami sza-
bálytalan, megengedhetetlen dolog tör-
tént. Kitárul az ajtó és egy őrmester 
(Fonyó József) mint egy kartotékot, 
úgy húzza magával a család idősebbik 
fiát, Dávidot (Lukács Sándor). A fiún 
katona ruha, látszólag egészséges. 
Csak épp a szemét takar ja fekete 
üveg, csak a kezében tart egy fehér 
botot. A család szemefénye vakon tért 
meg a háborúból. És mindannyiuk éle-
tének folyója kilép az előregyártott 
mederből. 

— Dávid Rabe a Bot és gitár szerzője 
harmincas éveiben jár — mondja Ka-
pás Dezső rendező. — Volt kint a viet-
nami háborúban. A dráma 1968-ban 

játszódik, 1971-ben mutatták be az O f f -
Broadwayn. A világhírű lengyel szár-
mazású színházi szakember, Joseph 
Papp volt a producer; s még egy ér-
dekes vonatkozás, Andrzej Wajda 
rendezte vendégként Moszkvában a 
Szovremennyik Színházban. A törté-
netben számomra az az izgalmas, hogy 
nem arról beszél az író, hogyan nő 
szakadék a hazatért fiú és a család kö-
zött, de szinte szemünk láttára szer-
veződik meg egy belső csatatér. A tör-
ténet egyszerre valódi és valószínűt-
len. Dávid képzeletvilága és szuggesz-
tivitása olyan erős, hogy nemcsak ő 
látja és láttatja a nézővel a szeretett 
vietnami lányt, de mások számára is 
megjeleníti, beszélni tudnak vele. Ér-
dekes szembesítése a darab a külön-
böző belső élményvilágoknak. Dávid 
a vak, magábamélyedve képes átlátni 
az egész életen, az apa viszont vak-
ként bizonytalanodik el. Az üldözési 
mánia különös törvényű pánikot szül. 
A család addig fél Dávidtól, míg fel 
nem ébred bennük a bántani akarás. 

Ozzieről, az apáról Mádi Szabó Gá-
bor beszél: 

— Az apa szerepe egy teljes elbi-
zonytalanodás lelki és külső megjele-

nítése — mondja. — Tempós beszéd, 
biztos mozdulatok jellemzik, hogy az-
tán kapkodni kezdjen, idegességében, 
túlfűtöttségében, az eseményeket túl-
méretezve azonos súlyon a fiú víziói-
val, kétségbeesetten próbálja „bizonyí-
tani" önmaga jogosságát, a „szerzemé-
nyeivel", a bútorokkal őt igazoló vilá-
gával, hogy aztán szinte szerepet cse-
réljen a fiúval. 

— Nagyon különleges énváltás ez 
apa és fiú közt —, veszi át a szót Lu-
kács Sándor. — Dávid épp amiatt a 
két ember miatt tér vissza, akiktől ké-
sőbb megőrül. Sebzett, magánytkere-
ső, lelkét teljesen szétroncsolta a se-
besülése, és mégis — s ezt kell elját-
szanom —, tartása van. Nem vádasko-
dó, nem önsajnáltató; sőt, be akarja 
kapcsolni a családot a maga élmény-
világába. Olyan nagy belső élete és 
fantáziája van, hogy úgy érzem, Dá-
vid valójában lát és láttat. 

A krimiszerűen érdekes darabban 
peregnek tovább a család életének 
filmkockái, egyre halkabban segítsé-
gért Dávid botja, egyre fenyegetőbben 
harsog Rick g i t á r j a . . . Premier : feb-
ruár 1. 

N. J. 

David levetette a napszemüvegét (Kern András, Tábori Nóra, Lukács Sándor és Mádi Szabó Gábor) 
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