
telenség érezhető. A társulatnyi szereplő-
gárdát Garas Dezső alakítása sem tudja
megváltani, hiszen neki itt mást kell ját-
szania. Ez az Ill - szemben Dürrenmatt
instrukciójával - nem emelkedik hőssé,
mindössze bölcsebbé válik. Közelgő ha-
lálának tudata sem rezignációt és ön-
sajnálatot, sem patetizmust és felmagasz-
tosulást nem teremt a szatócsban. Meg-
marad annak, aki volt, azzal a különb-
séggel, hogy most már nem elfogadja,
hanem megveti a világot. Garas színész-
egyénisége ebben az előadásban úgy ér-
vényesül, hogy adaptív módon viszonyul a
rendezői elképzelésekhez, és azon belül
építi föl organikus módon Ill alakját.

Ruttkai Éva a címszerepben mozgásá-
ban és hanghordozásában is babaszerű
figurává formálja a korábbiakban démo-
nikus és hisztérikus jegyekkel életre keltett
öreg hölgyet. Azt a kislányt játssza el,
amilyen Claire negyvenöt évvel ezelőtt
lehetett volna. Ruttkai ily módon új színnel
gazdagítja a milliomosnő alak-ját, az ő
Claire-je nem félelmetes, akinek a vagyon
eltorzította volna a jellemét. Őt ez a
vagyon konzerválta. Ez az asszony itt nem
az a Médeia, akinek Dürrenmatt tekinti,
hanem egy hűségé-ben és bosszújában
inkább anakronisztikus figura. Egyszerre
van jelen benne a naivitás és az őrület.
Ruttkai Éva - a társulat legnagyobb
részétől eltérően - nem abban a társalgási
modorban ját-szik, ami - sajnos - a
Vígszínháznak ezt az előadását is jellemzi.
Ő úgy tölti föl realitással és abszurditással
ezt a szerepet, hogy játéka az Ill iránti
szerelem kései siratójává is válik.

A további alakítások sorából a gülleniek
közül kiemelésre érdemes a tanárt játszó
Reviczky Gábor, aki sorsot és karaktert ad
megformált szerepének, aki a
tömegjelenetek néma szereplőjeként is
továbbépíti figuráját. Mindez nem mond-
ható el a többiekről: dimenziótlan,
megrajzolatlan, kontúr nélküli szerep-
formálásokat láthatunk. Csak a jövevé-
nyeket játszók között van másra is példa:
a két megvakított heréltet alakító Rudolf
Péter és Korognai Károly f. h. visz bele
egyéni színt az előadásba, felosztott
dialógusuk Loby és Koby szerepében
remekül kidolgozott.

A vígszínházi előadásban a színészi
alakítások többségéből az a szerep iránti
affinitás hiányzik, ami lehetővé tenné a
műbeli helyzettel való azonosulást, a fi-
gurák realitásának elfogadását és fel-
mutatását. Az az affinitás hiányzik, ami-
ről Dürrenmatt ezt írta: „ A z öreg hölgy

látogatása olyan történet, amely valahol
Közép-Európában, egy kisvárosban ját-
szódik, s olyan ember írta, aki egyáltalán
nem akarja elkülöníteni magát ezektől az
emberektől, és cseppet sem biztos abban,
hogy helyükben másképpen cselekednék."

Friedrich Dürrenmatt: A z öreg hölgy látogatása
(Vígszínház)

Fordította: Fáy Árpád. Díszlet: Éberwein
Róbert - Gothár Péter. Jelmez: János-kúti
Márta. Zeneszerző: Selmeczi György.
Rendezte: Gothár Péter.

Szereplők: Ruttkai Éva, Kaszás Attila,
Szatmári István, Korognai Károly f. h.,
Rudolf Péter, Garas Dezső, Földi Teri,
Egri Márta, Szerémi Zoltán, Szombathy
Gyula, Sörös Sándor, Rácz Géza, Reviczky
Gábor, Kovács János, Németh László,
Ambrus András, Szarvas József f. h., Bajka
Pál, Sipos András, Farkas Antal, Hankó
Attila f. h., Szabó Imre, Szűcs Sándor f. h.,
Hullan Zsuzsa f. h., Román Judit f. h.,
Cserna Antal f. h., Kari Györgyi.

E számunk szerzői;

ANTAL GÁBOR újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

ERDEI JÁNOS esztéta

ÉZSIÁS ERZSÉBET újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

KISS ESZTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas

KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
rovatvezetője

MÉSZÁROS TAMÁS újságíró, a Magyar
Hírlap rovatvezető-helyettese

MIHÁLYI GÁBOR újságíró, a Nagyvilág
rovatvezetője

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszékének
tanársegédje

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

NYERGES LÁSZLÓ,
a Magyar Színházi Intézet munkatársa

PÓR ANNA irodalomtörténész

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

KOLOZSVÁRI PAPP LÁSZLÓ író

TAKÁCS ISTVÁN újságíró, a Népszava
munkatársa

VARJAS ENDRE újságíró,
az Élet és Irodalom munkatársa

MÉSZÁROS TAMÁS

Urának hű szolgája

Grillparzer-mű Nyíregyházán

A címszereplő azonossága ellenére, Franz
Grillparzer drámája szinte nem is hasonlít
Katona Bánk bánjához - annál inkább
például Teleki László Kegyencéhez. Mint-
ha csak előképe volna; jóllehet a cse-
lekmény végkifejletében épp az ellenke-
zője. Igaz, Teleki patríciusa végül fel-
lázad ugyan a zsarnok ellen, de politikai
koncepciója majd az utolsó pillanatig
azonos Grillparzer Bancbanusának
elkötelezettségével: minden személyes
megaláztatást eltűrni, egyéni önérzetről,
becsületről lemondani, ha ezzel az
alattvalói áldozattal megőrizhető a tár-
sadalmi nyugalom.

Teleki végül arra a következtetésre
jutott, hogy egy totális hatalomnak soha
nem lehet elegendő engedményt tenni,
mert ez természete szerint nem éri be
kevesebbel az állampolgári szabadság és
méltóság teljes megvonásánál. Az indivi-
duum tehát mindenképp lázadni kény-
szerül - feltéve, hogy ragaszkodik ön-
magához. Ezzel szemben Grillparzer, akit
az irodalomtörténészek eltökélt jozefinis-
tának neveznek, épp abban látja az igazi
önmegvalósítás lehetőségét, ha az egyén
minden sérelmén, minden körülmények
között felülemelkedik, és az ítélet jogát
feltétel nélkül meghagyja annak, akinek
azt Isten adta. Ez pedig természetesen
egyedül a felkent uralkodó, akiben ekként
megtestesül az abszolút törvényesség.

Mondani sem kell, hogy ez a lojali-
táseszmény nem tűrhette az uralkodó
bűnösségének gondolatát - míg Teleki-nél
maga a római császár a legfőbb
gonosztevő -; az Urának hű szolgájában
tehát II. András magyar király vétlen
marad, s még az öccséért egyébként
mindenre képes meráni Gertrud is csupán
akaratlanul részes Bancbanus hitvesének
tragédiájában. Mindenért Ottó, a
gátlástalan idegen herceg felelős, no meg
maga az áldozat, akire - szere-tett idős
férje mellett - mégiscsak gyakorol
valamelyes hatást a fiatal csábító.

Így lehet a dráma Bancbanus, a hat-
vanéves, kormányzóvá tett tanácsúr em-
berfeletti, mondhatni magasztos önfe-
gyelmének apoteózisa, hiszen a halicsi



Grillparzer: Bancbanus (nyíregyházi Mór icz Zsigmond Színház).
Sa f r an ek Káro l y ( O t t ó ) é s Var jú Olg a ( Erny)

Bá rá ny F r i gy e s ( Ba nc ba nus) é s Var jú Olga ( E rn y)

hadjáratból hazatérő király tökéletes elég-
tételt szolgáltat neki. Mi tagadás, könnyen
teheti is: Bancbanus kezéhez nem-hogy
vér nem tapad, de ő az, aki elébb kimenti
a lázadók ostromgyűrű jébő l Gertrudot és
Ottót meg a kis trón-örököst, azután
lefegyverzi és megadás-ra bírja az
elégedetleneket. A legkevesebb hát, amit
hűsége megérdemel, hogy királya az ő
ítéletére bízza az elfogott Ottót. És mit
tesz ekkor Bancbanus
EIzavarja vagyis Isten büntetésére bízza
azt, aki halálba kergette asszonyát. Majd
az uralkodói jutalmat is elhárítva, a
trónörököshöz intézett erkölcsnemesítő
szózat után, visszavonul a köz-élettől .

Kétségtelen, hogy Grillparzer kissé
túlzásba vitte a dolgot. Ekkora lelki
nagyság a színpadon már-már önnön
paródiájaként hathat és élnünk kell a
gyanúval, hogy az 1828-as premieren va-
lami ilyesmi is történt, amikor nem
csupán a közönség lelkesedett mértéken
felül a darabért, hanem maga a császár is.
Mégpedig olyannyira, hogy megbízta
rendőrfőnökét, akár felárral is vásárolja
meg a szerzőtől a dráma valamennyi
példányát. Grillparzer nem méltányolta a
betiltás e felvilágosult módját, s végül
sikerült kibújnia a megtiszteltetés alól.
Önéletrajza tanúsága szerint soha nem
sikerült megtudnia, mi lehetett a baj azzal
a művel, amelyben a „kötelesség-teljesítés
hősiességét." akarta megírni.

l l a nem e minden kétséget kizáróan

udvarhű íróról lenne szó, könnyen felté-
telezhetnénk, hogy Bancbanus elszánt
birkatürelme - mint drámakoncepció
voltaképp nem egyéb a cenzúra félre-
vezetését szolgáló cselnél, hiszen nyilván-
valóan épp a túlhajtásból fakadó irónia
volt a kiszámított hatás. Grillparzertől
azonban elképzelhetetlen lett volna az
ilyen molière-i fogás. Alighanem arról
van szó, hogy becsapta őt a saját te-
hetsége. Az U r á n a k h ű s z olgája ugyanis
több politikai programdarabnál egyebek
között épp azért, mert Bancbanus alakja
kiváló, árnyalt drámai érzékre vall . Ez a
főhős olyannyira a lojalitás meg-
rögzöttje, olyan csendes megszállottság-
gal képviseli a maga, környezetéből már
kiveszett eszményét - hiszen egyet-len
ember nem akad az udvarban, aki követné
- hogy magatartását egyszerre érezzük
már-már együgyűnek és fennköltnek.
Vagy is : Bancbanus voltaképp
anakronisztikus figura. Körülötte min-
denki másképp és máshol keresi helyét az
életben - és hozzá képest mindenki
szélsőséges individualista. Csakhogy
Grillparzer tulajdonképp belő le is szélső-
ségest csinál: a józanság, a mértékletesség
mániákusát. Valakit, aki épp azáltal
óhajtja megőrizni a személyiségét, hogy
tökéletesen alárendeli azt a vélt
társadalmi érdeknek.

Grillparzer azért jó drámaíró, mert
elkerüli, hogy a mindenáron való lojalitás
e nagyszerű szoboralakja valamiféle
megérdemelt happy end révébe érjen.

Bancbanus kifosztottan, magányosan,
megtört öregemberként búcsúzik, sőt:
szövegétől még a halk, de határozott,
fájdalmas vélemény sem idegen az egész
„vircsaftról". Itt egy olyan ember hagy-ja
el az udvart, aki valami kivételes dolgot
tudott: a közerkölcs általa elfogadott
ideálját magánerkölcsévé lényegítette.
Pontosabban: megszüntette magában
kettősségüket. Ez a főhős nem a hűbéresi
fegyelmet tartja be, s nem egy-szerűen a
királyt szolgálja - az intézmények
védelme életfelfogásából ered. Bancbanus
az igazságot csak a rend keretein belül
tudja elképzelni, és iszonyodik az
anarchiától.

Ám bármily szilárd is meggyőződésé-
ben, a konkrét helyzetben az nem bizo-
nyul elegendőnek a tragédia megakadá-
lyozására. A végsőkig vitt tolerancia ál-
dozatául esik felesége, Erny, s a lázadók
tévedésből megölik a királynét. Bancba-
nus csak a „tűzoltó" szerepét játszhat-ja,
és mentőakciójával sikerül is meg-
akadályoznia, hogy a feldühödött tömeg
leszámoljon Ottóval. Gril lparzer tehát
egyáltalán nem próbálja azt állítani, hogy
Bancbanus módszere, álláspontja
objektíve beválik. Sőt: a drámát - elfo-
gulatlan elemzése során - akár úgy is ér-
telmezhetjük, mint az elvakult lojalitás
kritikáját. Vagy egyéb megfogalmazásban
legalábbis annak felismerését, hogy a
mégoly tiszteletre méltó, de idealisztikus
morál alkalmatlan a világ természetével
való szembeszállásra. Bancbanus belső ,



Gaál Erzsébet (Gertrud) és Varjú Olga (Erny) egy gyerekszereplővel a Bancbanusban (Keleti Éva
felvételei)

mondhatni immanens lelki nyugalmának
nagy ára van: életeket kell áldozni ér-te, és
az üggyel-bajjal foltozott társadalmi
megbékélés is illuzórikus.

Nem szorul talán további bizonyítás-ra,
hogy Salamon Suba Lászlót, a nyír-egyházi
bemutató rendezőjét okkal érdekelte a
darab. Hiszen aktualitása szem-betűnő - és
természetesen nem csupán az újabb keletű
nemzetközi terrorizmussal való
összefüggésben, hanem a mélyebb és
számunkra ismerősebb társa-dalmi
folyamatok függvényében is. Úgy is
mondhatnánk, Grillparzer művének „mai
olvasatban" különös erénye, hogy nem
ítéleteket fogalmaz szereplőiről, hanem
helyzetük drámai dilemmáját tárja fel.
Mindenekelőtt persze Bancbanusét, aki
egyszerre áldozata maga is a saját
hajthatatlanságának, másfelől azonban
kétségkívül az egyetlen figura, akinek
csakugyan megadatik, hogy azonos ma-
radjon önmagával.

Ehhez képest téved Salamon Suba,
amikor az előadás középpontjába inkább
Ottót állítja. Indoka egyébként érthető:
Ottó kétségkívül látványosabb szerep, és
bizonyos szempontból, a felületen iz-
galmasabbnak is tűnhet Bancbanusnál.
Különösen, hogy a rendező Safranek
Károly személyében talált olyan színészt,
aki hatásosan játssza az izgága, vehemens,
dinamikusan ellenszenves ficsúrt, s akit a
királynéval (Gaál Erzsébet) egyetemben,
amúgy „innen nézve", a bőrnadrág-
bőrdzseki divatjába lehet öltöztetni. A
morális gátakat nem tűrő testvérpár ideges,
eléggé egyértelműen aberráltnak felfogott
kapcsolata, erősen gesztikus, hiszteroid
modora a rendezői elképzelés szerint éles
ellentétben áll Bárány Frigyes kimért,
száraz, kissé korlátoltan türelmes
Bancbanusával. Két stílus, két világ - s
nyilván szán

ő egzisztenciája egy határozott világ-képbe
vetett hiten nyugszik - szemben az
Ottóéval, annak az embernek a belső
bizonytalanságával, aki igazában nem
létezik. Igen, Ottó egyfelől személytelen, s
mint utóbb kiderül, ideggyenge, gyáva
senki, másfelől viszont szenved ennek
tudatától, agresszív szenvedélyességét ez
táplálja, s a gyötrelem által mégiscsak
tartalmat nyer.

Ez az ellentmondásos, érzékeny viszony
hiányzik Safranek és Bárány játékából.
Utóbbi megelégszik egy rezonőr
szenvtelenségével, s bár Bancbanusa egy-
szerű, tiszta alakítás, de túlságosan is
szimpla. Látható, hogy a rendező inkább a
stílus, mint a szereptartalmak felől
gondolta végig az előadást. A stílus pedig
ebben az esetben formakultúrát jelent csak,
nem játékkultúrát. A játék-nak pusztán
technikája van az előadásban.

Az érthető, hogy Salamon Suba lemon-
dott az úgynevezett történelmi veretes-
ségről, és a díszlet-jelmez általánosító
stilizációjára törekedett. De az már ke-
vésbé, hogy a kortalanítás a szándékolt
szedett-vedettség manírjában valósul meg.
Ez lényegében a Zadek-féle Shakespeare-
elképzelés: vegyen magára minden
szereplő olyan fantáziakosztümöt, amilyet
a belső igényei, az általa érzett karakter
kíván. Ámbár a dolog Zadeknél sem ilyen
egyszerű; Othello arany vállrózsái v a g y

Desdemona bikinije átgondoltan szabadítják
meg a drámát a korhű kosztümösségtől, és
távolítják el mindenfajta konvenciótól.

A nyíregyházi előadás viszont Banc-
banusra díszmagyart ad, a kamarásra
zsakettet keménykalappal, Ernyre bale-
rinatütüt, Ottóra a mát említett bőr-dzsekit,
a királyra pedig egy történelmi pamflet
páncélzatát. Ez a rendszer logikátlan; nem
jellemző, csak extravagáns. Juhász Kati
ruhái megfelelnének egy Grillparzer-
happeningen, de az előadás persze
komolyabb, „színházibb" óhajt lenni. Khell
Csörsz díszletének törött, csonka boltívei
képviselik a szerencsés átmenetet a
megidézett históriai „vonalak" meg az
általános, csak funkcionálisan működő
térstilizáció között.

Az előadás képi kerete tehát meg-
lehetősen zavaros, és ami nagyobb baj: a
színészeket is zavarja. Illetve nemigen
tudnak vele mihez kezdeni. Varjú Olga
egyébként is feszélyezett Ernyjét például
kifejezetten zavarja a balett-tüll, a magyar
főurak meg esetlenkednek hajdúköd-
mönkéikben. Ruhája Bárány Frigyest is

dékos, hogy a különbözőség a színészi
játékmódban is feltűnően megmu-
tatkozzon.

Ez a beállítás azonban, bármily érzék-
letes is, vulgarizálja a figurákat, és végső
soron oda vezet, hogy Grillparzer drámája
laposabbnak tűnik a színpadon, mint
amilyen a szövegében. Mert Safranek
ugyan erőszakosan, határozottan, teljes
fizikai erőbedobással adja az ostoba
kéjencet, ám ezzel a forszírozottan
„neuraszténiás" stílussal - amelyet például
Gaál Erzsébet már sokkal kevésbé
modorosan alkalmaz - legfeljebb előtér-be
tolja magát, megszerzi a néző figyelmét,
de anélkül, hogy az üres sémán túl, a
figura bonyolultabb motivációit is
megjelenítené. Ottó „kulcsa" a második
felvonás báljelenetében található, abban a
pillanatban, amikor a tolakodásától űzött
Erny odaveti neki: „Sem-mibe veszlek !" A
herceg ettől „kiborul", mert pontosan ez
az, amit nem képes elviselni. Ha
lebecsülik, ha nem tekintik valakinek.
Safranek ezt a pillanatot meg is oldja, de a
továbbiakban nem hasznosítja eléggé.
Ottót az egzisztenciális gőg hajtja, nem
egyszerűen az elkényeztetett királyi rokon
„nekem mindent szabad!"
temperamentuma. A rendezőnek kellene
ügyelnie arra, hogy a színész amúgy
technikás svungja ne fedje el a lényeget.
Mert Ottó valóban csak Bancbanus
ellenpontjaként érdekes, de nem elég, ha
ez csupán az alakok külsőségeiben,
mondjuk úgy, hogy a játék-ritmus
eltérésében fedezhető fel.

Bancbanus azért ellentéte Ottónak, mert
őt lehet „semmibe venni". Helyesebben, ő
nem hagyja magát provakálni a lenézés
által; Ottó is, Gertrud is meg-próbálják
ezzel sérteni, kihozni a béke-tűrésből.
Bancbanusra ez nem hat. Ő fe-
lülemelkedik, mert biztos önmagában. Az



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


