
resiklik. Wigger most azon aggályosko-
dik, hogy ha ennyire sterilen kell
játszaniuk, óhatatlanul kívül kerülnek a
játékon. De Beckett elhárítja, mondván,
hogy ez játék, minden játék. „Művészi-en"

kell csinálni, azaz balettszerűen. Különben
utánzás lesz belőle, a valóság utánzása.
„Tehát száraznak kell lennie?" - faggatja
tovább a színész. Beckett felemelkedik a
helyéről, úgy mondja: „Nem száraznak,
hanem tisztának és áttekinthetőnek kell
lennie. Ez játék, hogy élni tudjunk."

S a balettszerűség követelményét való-
ban a tökéletességig kidolgozzák a színé-
szek. Lucky az előadásban már teljes
csendben, súlytalan lépésekkel helyezi le
Pozzo székét, s hajtja végre szadista
utasításait. „Hátrább!" - parancsolja Pozzo,
s Lucky ujjbegyével érinti meg csak a
széket, s úgy billenti arrább. A jelenet
könnyed, akár egy táncetüd. Monológját
is, bár egyre lüktetőbb tempóban hadarja,
szenvtelen gesztusokkal kíséri. Estragon,
majd Vladimir is kiszaladnak a színpadról,
ellenkező irányból visszafutnak, de csak
hogy keresztül-futva újra kívül legyenek.
Pozzo összegörnyedve viseli a
szózuhatagot. Lucky lényegében egyedül
van, magára hagyták. Végszóra érkezik
Vladimir és Estragon, a „dulakodás" enyhe
mellbeboxolás, ennélfogva Lucky
összeesése is csak jelzésszerű, imitáció. A
megfelelő pillanatban lefekszik a földre.
Estragon és Vladimir „lezuhanása" is
szinte karikaturisztikus, szántszándékkal
lefekszenek. A felkelés nehézségeit
mellükön kereszt-befont karral
megbeszélvén a legtermészetesebb
módon, minden nehézség nél-kül
felállnak.

A második felvonás fináléjában a kötél-
elszakítás - megfeszítés - céljából sem
mozdulnak el egymás mellől: erőlködés
nélkül, egyszerűen elszakad a kötél.
„Semmit sem ér" - állapítja meg Vladimir.

Az idézőjelbe tett, absztrakt cselek-
véssorok között azonban mindkét em-
berpár viszonylatában sor kerül egy-egy
reális, emberi megnyilvánulásra : Pozzo és
Lucky szadisztikus-mazochisztikus köl-
csönös függőségében két, a kötélre irá-
nyuló reális mozdulatra figyelhetünk fel:
„Mit óhajtanak? - kérdi Pozzo a csavar-
góktól az első részben -, hogy táncoljon,
énekeljen, gondolkozzék?" Elkapja a
kötelet, hogy egészen Lucky torka előtt
rántson rajta egyet. Lucky ránéz. A má-
sodik részben az immár vak Pozzónak
Lucky a megrövidült kötelet úgy nyújt-

ja át, hogy eközben másik kezével gyön-
géden megfogja Pozzo karját, mintegy
segítve a kötél biztos megragadásában.

Vladimir és Estragon pörlekedő gyű-
lölet-szeretet viszonyában reális
mozzanatok a megbékélő kézenfogások,
valódi mozdulat, ahogy Vladimir anyásan
átkarolja Estragont a kövön, és elringatja.
Vladimir olykor már-már mester-kéltnek
tűnő táncmozdulat-rendjében
meghökkentő gesztus ez az ölelés.

Beckett hősei mindig a jelen képeit
fogalmazzák meg, s ezek éppúgy lehetnek
látszatok, mint valóságosak. A pillanat
érvényében azonban elhatárolhatatlanok.
Bírálói leginkább ezért, a jelen-időben
mégis érvényesnek ható ál-valóságért
szokták elmarasztalni az írót. Beckett a
Schiller Theater színpadáról azonban nem
csupán a cselekvések dialógust
ellenpontozó bravúrjáról képes minket
meggyőzni. Még a mozgásrend-szert is
absztrahálja, hogy kiemelhessen belőle
néhány mozdulatot, amely az adott emberi
viszonylatot - a pillanat felvillanásában
ugyan -, de a maga valódiságában ragadja
meg.

E számunk szerzői:
BAJOMI LÁZÁR ENDRE író

BALASSA PÉTER az ELTE Esztétika
Tanszékének tudományos kutatója

BOGÁCSI ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

CSIK ISTVÁN a Kohó- és Gépipari Mi-
nisztérium Sajtó- és Propagandaosztályá-
nak vezetője

FÖLDÉNYI LÁSZLÓ a debreceni Ta-
nárképző Főiskola tanára

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

GÁBOR ISTVÁN újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

GYÁRFÁS MIKLÓS író
LÁNG TAMÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

szerződéses munkatársa
MÁNDY IVÁN író
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel mun-

katársa
PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
RÉPÁSSY ANDRÁS jogász, a Székesfe-
hérvári Városi Tanács munkatársa

RÉVY ESZTER a József Attila Színház
rendezőasszisztense

SAÁD KATALIN a kaposvári Csiky Ger-
gely Színház rendezőasszisztense

SZŰCS MIKLÓS a Színházművészeti Szö-
vetség munkatársa

ZILAHY JUDIT újságíró, a Filmvilág
munkatársa

ZILAHY JUDIT

A Broadway
brit szezonja

Az angolok, akik gyarmatosítóként éppen
kétszáz éve távoztak cl az amerikai
kontinensről, most visszaözönlenek oda,
csak éppen nem mint katonák, hanem
mint színtársulatok, vendégrendezők,
színészek, drámaírók. Más szóval - még-
hozzá a New York Times színikritiku-
sának szavával - a brit színház hídfő-állást
ver a Broadwayn.

Angol darab persze mindig is volt az
amerikai színpadokon, hiszen a közös
nyelv azért egy kicsit össze is köti a két
nemzetet. Az 1974-ben kezdődött s mind
a mai napig tartó angol invázió azonban
valamely egészen más. Volt olyan időszak
is, amikor négy teljes brit színtársulat
szerepelt Nagy-New Yorkban: a Royal
Shakespeare Company a Broadwayn, a
Nemzeti Színház, az Actors Company,
valamint a Nemzeti Színházhoz
kapcsolódó Young Vic pedig
Brooklynban.

A színházműsorban hirdetett prózai
darabok túlnyomó többsége angol;
amerikai szerzők nevével csak elvétve
találkozunk, főként a musicalokat és
klasszikusok felújításait hirdető plakáto-
kon. Ki hitte volna akár még két éve is,
hogy Alan Ayckbourne, aki sértődötten
bizonygatta, hogy ő nem afféle utánzat,
angol Neil Simon, szabályosan kiszorítja
verhetetlennek hitt vetélytársát a Broad-
wayról. Hogy végleg vagy átmenetileg?
Senki sem tudja. Csak annyi bizonyos: a
híres-neves színháznegyedben, ahol vala-
ha két-három Simon-darab futott egy-
idejűleg, ma egy sem megy, Ayckbourne-
től viszont kettő, az itthon is játszott
Nálunk, nálatok, náluk, valamint a Norman
hódításai.

Ayckbourne darabjait amerikai színészek
játsszák, angol vendégrendező
irányításával, Tom Stoppard Travesztiákja
viszont angol produkció, mely többé-
kevésbé intakt módon került át a lon-
doniról a New York-i deszkákra. Az ál-
talam ismertetett előadások között akad
ilyen is, olyan is.

Peter Cook és Dudley Moore, a két
angol ős-clown Jó estét című kabaréja
kétszemélyes színház, de színház a javá-
ból. A két komikusnak láthatólag még a



frappáns cím cégére sem kellett, sőt be-
bizonyítják: a világ legszürkébb szavaiból,
az utcasarkon egymásba toppanó két alak
„jó estét"-jéből is lehet ellenáll-hatatlanul
blőd viccet faragni.

Olyan ez a kabaré, mint a százméteres
síkfutás: teljes bedobással kezdik, azután
folyton-folyvást erősítenek, Cook magas,
szikár, arisztokratikus jelenség, kifogás-
talan cambridge-i akcentussal, Moore
kicsiny, mint egy dugó, pattogós, mint egy
rugósbicska, s világos színezetű, lágy
hangján számtalan akcentust képes
elővarázsolni, a londoni cockneytól a
skótig. Saját maguk által írt jeleneteikben
természetesen mindig más-más alakot öl-
tenek, de a humor egyik és legmegunha-
tatlanabb eleme mindvégig a kettőjük
közötti kontraszthatás marad, a másik a
tematikus, verbális, vizuális ötletek,
sziporkák sora.

A „Békacomb és barack" vendéglő
például, ahol a menü kizárólag e két étel-
ből áll, s amely egy mocsár közepén ta-
lálható, „a kocsik parkolása tehát nem
gond, legfeljebb a kihúzásuk a nehéz". A
Betlehemi csillag nevű napilap riportere
meginterjúvolja Pásztor Arthurt, ki a nagy
pillanatban ott állt közvetlenül a jászol
mellett. A taxisofőr, aki halálra vált utasát
még tovább rémisztgeti, amikor
diszpécserével folytatott rádió-
beszélgetésében szüntelenül egy torzót
emleget .. .

Persze semmi sem fakul meg a leírás-
ban úgy, mint a humor. Tehát vagy be-
csületszóra higgyék el, hogy Peter Cook
és Dudley Moore a könnyű műfaj nehéz
terepén értékeset, figyelemre méltót
alkotott vagy annak az érvnek ismereté-
ben, hogy pazar látványhoz szokott
Broadway-közönség a szinte kellékek
nélkül, csupasz színpadon dolgozó két
komikust tizenöt hónapon át színen
tartotta.

*

Ennél is meglepőbb siker talán csak egy
akadt, a Royal Shakespeare Company
Sherlock Holmes-előadása. Ez a közép-kori
alkimistához méltó csoda: Frank Dunlop
keze alatt huszonhat tagú együttes a
szemünk láttára varázsol homokból
aranyat, vagyis egy porlepett s már új-
korában is középszerű, tempótlan, hitet-
len színdarabból New York leghosszabb
sikerszériáját.

William Gilette 1899-ben írta a nagy
mesterdetektívről szóló művet Arthur
Conan Doyle két elbeszélésének felhasz-
nálásával. A bűnüldözés s ebből követ

kezően a krimiirodalom, majd a film i899
óta gyarapodott egynémely eszközzel, a
száguldó tempóhoz szokott, elkényeztetett
amerikai néző mégis immár két
esztendeje megbűvölten figyeli ezt a
ráérős, századfordulós krimit.

S a legérdekesebb az, hogy Frank Dun-
lop nem is próbálja a film- és tévékrimi
technikai előnyét más eszközökkel, pszi-
chologizálással, modernkedéssel, sokk-
hatással ellensúlyozni. Hazai terepen
veszi fel a versenyt, negyven tonna dísz-
letet és kelléket vonultat fel, valódi laka-
tokat tesz a súlyos vasajtókra, valódi
ködgomolyokat pumpáltat a londoni ut-
caszínre, és egy valódi, nyikorgó liftet
járat Holmes ősellenségének, Moriarty
professzornak jól felszerelt bűnbarlang-
jában,

Természetesen többről van itt szó, mint
kellékről. Olyan produkció ez, ahol
minden szög, minden zsebkendő s minden
kézmozdulat a helyén van, ahol a
részletek miniatűrszerűen kidolgozottak,
mégis simán olvadnak eggyé, ahol a
tökéletes összjátékot nem árnyékolja be,
csak még ragyogóbbá teszi a fő-szereplő
szóló-bravúrja.

Nemigen akad még egy képzelt figura a
kultúrtörténelemben, aki olyan önálló
életre kelt volna, mint Sherlock Holmes;
tisztelői klubokba tömörülnek, rajongó
levelezők cserélik ki egymással róla szóló
olvasmányélményeiket, s jóval száz fölött
van a film- és színpadi feldolgozások
száma. Mindezt annak bizonyságául bo-
csátom előre, hogy a minden ember em-
lékképeiben ott élő Sherlock Holmes
megtestesítőjének bizonyos fizikai tulaj-
donságokkal eleve rendelkeznie kell:
karcsú, szikár alak, acélos profil, borz-
szú, vékony ujjak. Nos, John Woodnál
megvan mindez, s még annyi más :
szorgalom és műgond (szerepére készülve
végigolvasta és kijegyzetelte Conan
Doyle valamennyi elbeszéléséből a Sher-
lock Holmes személyére vonatkozó uta-
lásokat), változékonyság, fürgeség, moz-
gáskultúra s végül páratlan, hamisítatlan
belső elegancia.

*

Terence Rattigant egyesek William
Gilette-hez hasonlóan poros drámaíró-nak
tartják, pedig ő csak jólfésült, s az néha
nem árt. A borzasok nemzedékei jönnek
és mennek. Shelagh Delaney például a
Rattigan dramaturgiája elleni
lázadásképpen írta meg az Egy csepp mézt

1959-ben. És hol van ma már Shelagh
Delaney?

A Rattigan-darabok viszont évről évre
születnek, s bennük a fordulatok is úgy
követik egymást, mint az évszakok. Nincs
nagy meglepetés, lázas izgalom, de
„lubickolós" szerepek vannak, igazi
sztárszerepek, s ezért egy Rattigan-mű a
színésznek mindig jutalomjáték.

A szerelem dicsérete című vígjátéka
például Rex Harrisont és Julie Harrist
vonzotta a Broadwayre, az önző és csil-
logó irodalomkritikus s annak odaadó
felesége szerepeire. Az asszony halálos
beteg, orvosa megmondta, hogy csak
hónapjai vannak hátra, mégsem önma-gát
siratja; azon töpreng, hogy elkényeztetett
férje őnélküle a kenyérvágó kést vagy a
lexikont sem fogja megtalálni a lakásban.
S mind e közben a lesújtó orvosi
vélemény körül furcsa társasjáték bon-
takozik ki: én is tudom, hogy te is tudod,
de te nem tudod, hogy én tudom, hogy te
tudod ... és így tovább. A játékba a
házaspár két további szereplőt is bevon, a
fiúkat (Peter Burnell) és egy Amerikából
odalátogató író barátot (Martin Gabel). E
két utóbbi tisztességes, de nem kimagasló
alakítás, a főszerep-lő páros azonban
maradandó élmény. Rex Harrison
fölényes és metsző, szarkasztikus és
fanyar (Higgins professzor árnyéka leng a
színpad felett), Julie Harris pedig igaz
szavú és édes, nem úgy mint a habostorta,
hanem mint a frissen dagasztott, frissen
sült házikenyér.

Mind a Nemzeti Színház, mind a Young
Vic hozott egy-egy modernizált Molière-t
New Yorkba: előbbi a Mizantrópot, utóbbi
a Scapin furfangjaiból készült Scapinót.
Nem kétséges, hogy a Mizantróp a jobb
darab, de az sem, hogy a Scapino a jobb
áldolgozás.

Olasz commedia dell'artéból merített
francia színdarab angol társulattal, ame-
rikai színpadon: ettől még szörnyszülött
hibrid is lehetne a darab, de nem az,
inkább a színek és ízek csábos keveréke.
Cinzano-reklámok tövében játsszák a
balga apák, agyafúrt szolgák és bájosan
passzív szerelmesek molière-i történetét
az atomkorszak ritmusában, komoly-
talanul, cinikusan kezelve mindent, ki-
véve a játékot. A „játék" szó valamennyi
lehetséges értelmét megkapja és vissza-
kapja a Scapino színpadán: Jim Dale, a
fergeteges tempót diktáló, magnetikus
erejű címszereplő játszik a közönséggel,



mint a macska az egérrel; bekapcsoló-
dásra készteti, nercbundás hölgyek és ősz
nagyapák képzeletbeli mandolinon és
trombitán játszanak biztatására, mi-
közben lábukkal a taktust verik. A társu-
lat tagjai úgy játszanak egymással, mint a
vidám kamaszok, s néha oly értetlenül,
mint a kisdedek. És játszanak gondosan
felépített színpadi játékokat is, mint
például az asztal lerakását a kert-
vendéglőben. Az asztaltól, ahol egy félbe-
hagyott tányér spagetti is van, a pincérek
afféle tűzoltós vödörláncot alkotnak a
mosogatókonyháig, s dobálni kezdik a
tárgyakat. Repül az üres pohár, a boros-
flaskó, utána egy zsömle, evőeszköz, s
egyre hideglelősebben figyeljük, dobják-
e majd a spagettit is? Elárulom, dobják,
és nem repül szanaszéjjel, de a pincéreket
alakító színész-mágusok még azt is
érzékeltetni tudják, hogy csak kis
hí j a . . . !

A csúcspont, a mindent betetőző szí

nészi teljesítmény a ravasz szolgát alakító
Jim Dale-é: gazdáját állítólagos ellenségei
elől egy zsákba rejti, aztán könyörtelenül
elveri egy rúd szalámival; ezen-közben
először kalóznak, aztán ferde szemű
Kung Fu harcosnak, majd végül dobogva,
topogva, szökellve, ugrándozva egy egész
dandár katonának tettetve magát.

A Scapino előadása a szüntelen megle-
petéseket kínáló Frank Dunlop rendező és
Jim Dale közös diadala.

Á Nemzeti Színház híres, sokat emle-
getett Mizantróp előadása viszont csak
azzal lep meg, hogy nem meglepő. Tony
Harrison átdolgozása a darab cselekmé-
nyét 1666-ból 1966-ba helyezte át, XIV.
Lajos Franciaországából, Charles de
Gaulle Franciaországába. Az eredmény:
egy szép, könnyed, dekoratív Molière-
előadás, ahol Tanya Moiseiwitsch elegáns
kékesszürke drapériái, valamint a
szereplők Oronte-tól a szolgákig lefelé

egyaránt csak hátteret képeznek a száraz
tűzzel lobogó Alec McCowen és a
szikrázó-sziporkázó Diana Rigg mögött.
Lankadatlan élvezet figyelni ezt az
Alceste-Célimčne kettőst, s körülöttük
vagy inkább mögöttük az ármánykodókat,
hízelgőket, epekedő szerelmeseket.

Miért okoz mégis enyhe csalódottságot?
Talán nem is az előadásnak szól ez -
hiszen John Dexter rendezése a maga
keretei között tökéletes -, csak az el-
mulasztott lehetőségnek, amit a moder-
nizálás megcsillantott. Ez a produkció nem
ejtett csorbát Molière-en, de nem is
gazdagította; csak azt bizonyította be
újólag, hogy Molière ma is aktuális, hogy
a ma társadalmában is sok a két-színűség,
léhaság, felületesség, hogy ma is jó oka
van az egyénnek a mizantrópiára, de
hajlékonyabb gerincű társai közt ma is
egyedül marad vele. Vagyis John Dexter
rendező és az át-dolgozó Tony Harrison
csupán korunk szlengjét, modorosságait
aggatta rá Molière-re, és nem Molière-t
hozta el a mi korunkba, nem Molière
éleslátásával tekintett körül a mai
szalonokban. Az embernek mindvégig az
az érzése, hogy ha Célimčne merész
dekoltázsát letakarnák egy csipkés
vállkendővel, s törölnének a szövegből
néhány anakronisztikus szót, tüstént újra a
XVII. században találnánk magunkat. Egy
valódi modernizálás ennél bizonnyal
többet jelent.

Mindent összevetve számomra Peter
Shaffer Equus című drámája volt a leg-
emlékezetesebb a „brit szezon" produkciói
közül, sőt mit több, négy és fél esztendő
amerikai színházi élményei közül is kevés
vetekedhet vele.

Shaffer, a Black Comedy szerzője, a
színpad mindent tudó bűvészmutatványosa
ezúttal továbblépett: egy rend-kívül bizarr,
esetleges történet segítségével egyetemes
érvényű, alapvető igazság-ra kívánt fényt
deríteni. S hogy a „fény-derítés"-ből
mégsem illusztratív tan-dráma lett, az már
Shaffer, a színpadmű-vész és John Dexter
rendező érdeme. Mágikus erő árad a
négyszögletű, korlátokkal határolt,
előfüggöny nélküli játéktérről a nézők
sorai felé. A varázslat előbb kezdődik,
mint maga az előadás ; négy barna ruhás
férfi szótlanul a magasba emel egy-egy
csillogó ezüst drótokból készült lófejet, s
ez a pogány áldozati szertartást idéző
mozdulat a zajgó nézőteret minden csengő,
mindenféle külső segítség nélkül
lecsendesíti. És a korlátok között, melyek
egyszerre sugall-nak bírói emelvényt,
laboratóriumot és

Peter Shaffer: Equus (Plymouth Theatre, London). Peter Firth és Everett McGill



ökölvívóringet, megkezdődik a páros
küzdelem, a Fiúé és a Pszichiáteré. A ti-
zenhét esztendős istállószolga egy éjsza-
kán eddig kiderítetlen okokból hegyes
fémrúddal megvakított hat versenylovat, s
a Pszichiáter az, akinek a rejtélyt meg kell
oldania, miután egy emberséges bíró-nő
börtön helyett a fiút az ő gondjaira bízta.

Csendes, de annál ádázabb küzdelem
ez. A fiú madárcsontú, törékeny alakjában
már nem fér többé a szenvedély, melyet a
dac fojt belé életveszélyesen. A széles
mellkasú, bessenyeis hangú orvos viszont
egy világ terheit hord-hatná a vállán, de
most fáradt, közönyös. Meddő
találkozásaikat egy furcsa alku teszi
termékennyé: a fiú hajlandó válaszolni a
pszichiáter kérdéseire, ha közvetlenül
utána ő is kérdezhet. Egy-egy. Fair play.

S ekkor rajzani kezdenek az emlékek, a
fiú emlékei, melyek színpadi felidézéséhez
időnként segítségül sietnek a játéktér
legszélén, a korlátokon kívül fel-tűnés
nélkül, de mindvégig ott ülő további
szereplők, a hú anyja, apja és egy fiatal
lány.

Ez a látszólag külsődleges és nem is túl
eredeti elrendezési mód, a szereplők
ültetése Shaffer és John Dexter kezében
brilliáns eszköznek bizonyult: egyrészről
megmarad az, ami : színpadi fogás,
mellyel a jelenetek átkötése modernül,
gördülékenyen és minden erőltetettség
nélkül megoldható. Másrészről szimboli-
kus kép: ha a színpadot az egész pszichi-
átriai folyamat kivetítésének, megjelení-
tésének tekintjük, akkor nagyon is he-
lyénvaló, hogy a háttérrel összemosódva,
de mindvégig jelen legyenek azok, akik a
fiú tudatában is örökké jelenvalók, akik -
akaratlanul - a tragédiáját okozták.

Anyja vallásosnak nevelte, apja, a
meggyőződéses ateista viszont letépte az
ágya fölé szegezett, a megláncolt és
megkorbácsolt Jézust ábrázoló fényképet.
Szülei vetettek véget annak a mámorosan
szép gyermekkori pillanatnak is, amikor
először vágtatott lóháton a tengerparton.

(Közbevetőleg ismét egy szót a szín-
padi :megoldásról: az előadás alaphang-ját
intonáló barna ruhás, stilizált lófejet és
ezüst patákat viselő alakok egyike veszi
nyakába a fiút a lovaglási jelenetek-ben. A
lenyűgöző pantomim tökéletesen kerüli ki
ilymódon a naturalizmus nevet-
ségességének s a puszta jelzés hűvös ha-
tástalanságának szélsőségeit.)

A Jézus-kép helyére egy ló képe kerül

a fiú ágya fölé, s később felserdülve mez-
telenül lovagol éjszakánként. Tudatában
tehát reménytelenül összebogozódott a ló,
az isten, a tilalmas és a (szexuálisan)
gyönyörűséges fogalma. Az ő istene,
Equus féltékeny és bosszúálló, impoten-
ciával sújtja, amikor az istállóban, lovak
tekintetétől kísérve akarja magáévá tenni
a felkínálkozó lányt. Neki fel kell hát
lázadnia a gonosz, mindent látó Equus-
isten ellen .. .

Bizarr? Kétségtelenül. Esetleges?
Csöppet sem. Kinek a képe kerüljön a
letépett Jézus kép helyére? Abnormális,
gyógyítandó dolog-e a szenvedély? Mi-
lyen abszolút értéket talál a felnőttek
álszenteskedésétől. megundorodó, érzel-
mi többletének helyet kereső fiatal?

Nagyon is valódi kérdések ezek, s a
válaszok köznapi mértékkel mért érvé-
nyességét nem kérhetjük számon Peter

Shafferen, aki nem erkölcsfilozófiai vagy
pszichológiai disszertációt írt, s nem is
ifjúságvédelmi törvényjavaslatot, hanem
öntörvényű drámát.

A két főszereplő elválaszthatatlan a
szereptől, s ez nem szóvirág: az angol
Anthony Hopkins akkor is megtartotta a
Pszichiáter, Peter Firth pedig a Fiú
szerepét, amikor a többit amerikai színé-
szek vették át. Ez utóbbiak alakításai is
emlékezetesek: az anyát játszó Frances
Sternhagen szája sarkának keserű ráncai,
az apát alakító Michael Higgins porba-
sújtottsága, amikor rajtacsípik egy por-
nómoziban, a lányt megelevenítő Roberta
Maxwell természetes érzékisége.
Hopkins és Firth szerepformálása azon-
ban ennél is több: egyszeri, megismétel-
hetetlen.

Peter Firth és Everett McGill az Equusban


