
következő választást, és mit hoz majd a
győzelme a színház számára? Elsietett
lenne a következtetés, miszerint a jelenlegi
kormány által az Arts Councilnak juttatott
13 százalékos emelés az ügy iránti tartós
elkötelezettségét bizonyítaná. De
ugyanilyen hibás lenne az a feltételezés is,
hogy a gazdaságilag szorongatott mun-
káspárti kormány a művészetnek juttatna
majd elsöprő prioritást.

Így hát következzék egy jóslat, amely
sajnos cáfolhatatlan. A kilencvenes évek-
ben tovább dúlnak majd az idegtépő viták
adományokról és szubvenciókról, amely
témákról történetesen szaktekintélyként
nyilatkozhatom, mivel az elmúlt hat évet
nagyrészt Amerikában töltöttem, és láttam,
hová juttattak egyesült erővel egy hajdan
nagyszerű színházat a kényelmes
menedzserek, a rövidlátó szakszervezetek
és a fukar kormányok.

Az alkalmi, véletlenszerű sikerek alig
leplezhetik a tényt, miszerint a Broadway
egy rikító szalagokkal felcicomázott halá-
los ágyon hever. Az Off-Broadway a ma-
gántőke adományainak van kiszolgáltatva,
így hát az ő szuflája sem oly erős. Ha bárkit
érdekel, mit jelent a szponzorokkal szem-
beni túlzott kiszolgáltatottság, pattanjon fel
egy 747-esre New York irányában.

Azt jelenti: a színházaknak kerülniök kell a
kockázatot vagy a vitát, és csak a bizton-
ságos, minél feltűnőbb sikert célozhatják
meg. Azt jelenti: a vezetők nem szerződ-

Miranda Richardson és Paul Jesson A lélek
hazugsága című Sam Shepard-előadásban

tethetnek magabiztosan színészeket, nem
építhetnek társulatot, nem tervezhetnek
előre. Azt jelenti: ha lecsap a baj, csökken-
teni kell a bemutatószámot, meghatáro-
zatlan időszakokra bezárni a stúdiót, sőt
esetleg a nagyszínházat is, és a helyárakat
olyan szintre emelni, amely az átlagközön-
ségnek már elérhetetlen. Időnként va-
lamennyi ilyen rendszabályra egyszerre
van szükség. És ha valaki azt gondolná, ez
nálunk lehetetlen, érdeklődjön csak a
Royal Courtnál.

Igaz, a West End még egészségesebb,
mint a Broadway, ahol a színházak fele
esténként sötét marad. Még szerény opti-
mizmust is táplálhatunk a kilencvenes évek
kilátásai kapcsán, ha tekintetbe vesszük az
olyan impresszáriók, mint Michael Codron
vagy Cameron Mackintosh élelmességét.
De épp ők hangsúlyoznák első-nek:
mennyire rá vannak utalva a szub-
vencionált szektorra. Nem csak arról van
szó, hogy, mondjuk, a Nyomorultak az
RSC-ben született; a magánszektor vala-
mennyi jelentős színésze, írója, rendezője
olyan színházak védettségében nevelke-
dett, amelyek nem kényszerültek profitot
termelni.

Mert elmondható: Stoppardtól Suzmanig,
Cairdtől Jacobiig, egyetlen, cikkem-ben
említett személy se volna ma az, ami,

ha fejlődésüket nem segítik elő az államtól
támogatott színházak. Ha a kilencvenes
években nem oldjuk meg végképp a szín-
házak finanszírozásának problémáját, ne-
héz elképzelni, hogy az új évezredbe át-
lépő tehetségek csak halványan is megkö-
zelíthetnék az említettek kaliberét. Ez az új
évtized legfőbb kihívása - minden egyéb
ennek megoldásán múlik.

Miután Irving Wardle, a The Times nagytekinté-
lyű vezető színikritikusa, harmincnégy évi mun-
kálkodás után letette a tollat, utóda ezzel a cikkel
mutatkozott be a lap 1990. január 1-i számában

DELLA COULING

SZÜKSÉGÜNK VAN EURÓPÁRA
BESZÉLGETÉS GLENDA JACKSONNAL

kíváló angol színésznő 1936-ban
született. 1964-ben lett tagja a Peter
Brook és Charles Marowitz vezette
Kegyetlenség Színházának, ahol
nagy feltűnést keltett a híres Marat/

Sade-előadás Charlotte Corday szerepé-
ben. Hosszabb ideig volt tagja a Royal
Shakespeare Companynak, ahol legemlé-
kezetesebb sikereit Shakespeare Cleopat-
rájaként, valamint Hedda Gablerként
aratta. Főbb szerepei még Racine
Phaedrája, Garcia Lorca Bernardája és
Albee Mart-hája (Nem félünk a farkastól).
Legújabb

szerepe 1990 májusában a Kurázsi mama
Glasgow-ban, amely 1990-ben Európa
„kulturális fővárosa". Filmszínésznőként is
világszerte ismert.

- Mi a véleménye arról, ami manapság
az angol színházban történik?
- Visszakérdeznék: történik valami ma-

napság az angol színházban? Szerintem

semmi, semmi az égvilágon. A tökéletes
sivatag, és teljesen világos, miképpen
jutottunk idáig. De hogy mit lehetne el-lene
tenni, azt nem tudom. Az én nemzedékem
tagjai számára, az olyanok számára, mint
jómagam, aki egész szakmai pá-
lyafutásom során harcoltam valamiért, és
egy napon valóban megélhettem, hogy a
színháznak a túlélésben játszott szerepét
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elismerték és támogatták - nos, számunkra
mélységesen nyomasztó megél-ni: most
mindezt ismét kidobják a hajóból. Tudom,
az igazi művész mindig megőrízheti
kreativitását, akkor is, ha az uralkodó
légkör ellenséges, mégis aggodalommal
tölt el, hogy ebben az országban lassan
kiirtják a művészeteket és azok
terjesztését. Senki nem akar már kockáz-
tatni, legföljebb akkor, ha a költségeket
már előre fedezik a premier előtt piacra
dobott pólók meg a lemezfelvétel bevételei.
Mindez a korábban szubvencionált
társulatoknál bénító önbizalomhiányhoz
vezet - már eleve abból indulnak ki, hogy
még ha sikerül is összeszedni hozzá a
pénzt, az, amit csinálnak, úgy sem kell a
közönségnek. Dehát hová jutunk, ha már
maguk a művészek sem hisznek abban,
amit csinálnak?! Végül már vagy semmit
nem csinálunk, vagy bezárjuk a magunk
kis kulturális kuckóját, és azt játsszuk, ami
manapság egyedül piacképes (es másról
itt már nincs szó), vagyis nagyszabású
musicaleket és egyéb látványos produk-
ciókat. Mielőtt a fizető nézők előtt egyálta-
lán megnyílhatnának a kapuk, a színházak
művészeti vezetőinek naphosszat ott kell
ücsörögniök a felügyelő bizottságok ta-
nácskozásain a koldustarisznyáikkal.

 Hisz benne, hogy a színház ebben az
országban valaha visszakaphatja igazi
szerepét?

- Ez annyi, mintha azt kérdezné: szerin-
tem örökre arra van-e kárhoztatva ez az
ország, hogy egy kivételesen reakciós,
középszerű kormány irányítsa, amely pol-
gárait csupa eszement idiótának, futball-
stadionban randalírozó alja népnek tekinti?
Én erről az országról más képet őrzök
magamban, és ehhez a képhez tartozik a
színház is, amelynek létfontosságú szere-
pét világszerte egyre inkább felismerik.

 Igen, itt van például Lengyelország.
Néhány éve egy varsói színházi fesztiválon
maradt egy fölösleges jegyem a hamburgi
Thalia Színház F

a
ust-előadására. A

pénztárnál hosszú sor várt az esetleg
visszahozott jegyekre, és én odamentem
egy fiatal nőhöz, s megkérdeztem: „Kéri ezt
a jegyet?"- és a nő sírni kezdett! Ezeknek az
embereknek kell a színház! Gyakran idé-
zem a brechti mondás kiforgatott változa-
tát: „Boldog az az ország, amelynek nincs
szüksége színházra !"Mert hát épp a dikta-
túrákban használják ki egészen sajátos
kreativitással a színház funkcióját...

- Érdekes, amit mond; eszembe jut róla
az a moszkvai színháztudós-professzor,
akivel 1978-ban, a Royal Shakespeare

Company Antonius és Cleopatra-előadá-
sának ottani vendégjátékán beszélgettem.
En már akkor hasfájást kaptam attól,
milyen pocsék a mi színházunk, és milyen
csökevényes az egész színházi élet, a pro-
fesszor meg azt mondta: önöknél a
színház sokkal jobb, mint Moszkvában!"
Megkérdeztem, az Isten szerelmére, hogy
mondhat ilyeneket, mire ő így felelt:
„Moszkvában teljesen mindegy, mit és
hogyan játszanak, az emberek akkor is
tódulnak, hogy megnézzék." Azt mondta,
mindent elfogadnak, teljesen kritikátlanul.

Valami hasonló élményem nekem is volt.
Amikor még a színházat nálunk igen
erősen szubvencionálták, voltak harmad-
rangú alternatív együttesek, melyek így
határozták meg a maguk létjogosultságát:
,,Ha nem tetszik is, amit csinálunk, attól
még az ugyanolyan fontos." Ebben soha
nem hittem. A „message" nem ele-

endő; rossz előadásra nincs mentség.
Épp ez ma az én fő gondom: nálunk

mostanság a legkülönfélébb színházi
megnyilatkozásokat a legalacsonyabb
közös nevezőre hozzák, mert egyesek azt
hiszik, csak ez kell a publikumnak.

Olyan ez, mint a vita a múzeumi belépők
bevezetéséről: egyszerűen el akarják
vitatni a lakosság nagy többségétől az
intelligenciát és az igényességet. Igy gon-
dolkodnak: a legmagasabb minőséget
tudjuk nyújtani, de csak ha megfizetitek.
Ezek az emberek nem látják be, hogy
bizonyos szint alá egyszerűen nem sza-
bad süllyedni, és éppen ezt a szintet bizto-
sítják az ingyenes múzeumi belépők, a
szubvencionált színház- és koncertjegyek
stb. Különösen a mai technológiai korban,
amikor gépekkel is biztosítani lehet a
hatékony emberi tevékenységet, és köz-
vetlen kommunikációra nemsokára szük-
ség sem lesz - ma az élő színház fonto-
sabb, mint valaha, mert megteremti az
energia körforgását az életfényesen meg-
világított és sötétben maradó területei
között.

Visszatérve az ön által említett lengyel
példára: mihelyt a lengyel gazdaság talp-
raáll és a kulturális kínálat növekszik, vár-
ható, hogy a színházhoz való viszony is
lassan megváltozik. Csak remélhetjük,
hogy nem olyan irányba, mint nálunk --
ahol a nép ópiuma és egyetemes gyógy-
szere a televízió lett.

- Még mindig az a szándéka, hogy aktív
politikai szerepet játsszon?

- Igen, szívesen lennék a következő par-
lamenti választáson Hampstead és High-
gate munkáspárti képviselője. Csak hát

Glenda Jackson

harmincan pályázunk a posztra; egyelőre a
kiválasztási procedúrában veszek részt.
 Ha sikerül e - össze tudná egyeztetni a

hivatásával?
- Semmiképpen. Se a színészet, se a

képviselőség nem félnapos foglalkozás.
 Tehát lemondana a színészetről?
- Pillanatnyilag semmi sem fontosabb

számomra, mint hogy megszabaduljunk
ettől a kormánytól, és egy szocialista kor-
mányt ültessünk helyére. Ahhoz a gondo-
lathoz képest hogy ez a sajátos rezsim
még további öt évig a miénk legyen,
minden más szempont lényegtelen kell,
hogy legyen. Az országnak és az ország
erkölcsi érzékének okozott kár közeledik
ahhoz a ponthoz, ahol megfordíthatat lanná
válik.

- On abban reménykedik, hogy az eset-
leg megválasztott munkáspárti kormány
visszatér a negyvenes évek eszmevilágá-
hoz, a jóléti ál am eszményeihez?

- Szerinte már az is pozitívum, hogy az
emberek Iassan felismerik: a fejlődés
legígéretesebb útja a centrumjellegű
szociáldemokráciához vezet, mert a
baloldali szocialisták politikája igazából
működés-képtelen; ebben az országban
soha nem kaphatna többséget. A
centrumjellegű szociálclemokrácia viszont
működőképes, és bíznunk kel benne, hogy
meg is valósul.

- Elég sűrűn járok az NDK-ba. A fal
megnyitása persze csodás volt, mégis
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Glenda Jackson és Helmut Berger A romanti-
kus angol nő című Joseph Losey-filmben

(1975)

szomorú, hogy ott is, az NSZK-ban is
mindenki arra vár, hogy ez az ország
teljesen eltűnjék a föld színéről...
 Szerintem azért bíztató, amit Havel

mond, hogy a demokráciát először meg
kellene határoznunk - ezzel tudniillik ki-
nyilvánítja: neki nem az a célja, hogy
országát egy végletesen kommunista tár-
sadalomból pusztán csak átgyúrja egy
végletesen kapitalista társadalommá.
Ezekben az országokban nem az a veszély,
hogy maguk választják a könyöklés társa-
dalmát, hanem az, hogy a farkaslelkű
könyöklő társadalmak őket tekintik majd
megnyírandó birkáknak.
 Mi az ön legfőbb ihletforrása? Mond-

juk, egy műalkotás vagy valamilyen filo-
zófia...
 A jó színház számomra bizonyos

értelemben az eszményi társadalom
modellje: két csapatnyi idegen találkozik,
s a közös színházi élmény egyetlen
egésszé formálja őket.

Személyes síkon pedig azért érdekel
folyamatosan a színház, mert soha nem
lehet végérvényesen megfejteni műkö-
désnek titkát. Fontos a munkamódszer
kérdése is. Peter Brook, aki mindig ragasz-
kodott a színház politikai küldetéséhez,
egyszer mesélt nekem egy nagyon erősen
szocialista beállítottságú kaliforniai társu-
latról. Azt mondta, mondanivalójuk ereje
nem annyira a bemutatott darabban, mint
a munkamódszerben rejlett: mindenki
mindenért közös felelősséget viselt,
közösen végezték a díszlet felépítését és
lebontását, mindenki részt vett a
jegyárusításban stb. Igazán nem ahhoz
ragaszkodom, hogy mindig a színészek
építsék fel a díszletet - de nagyon tetszik
nekem ez a magatartás, hogy a társulat
minden tagja felelős legyen az előadás
minőségéért. Borzadok a színház és a
színházi szakmák szigorú elkülönülésétől
vagy attól a felfogástól, miszerint nem
minden típusú közönségért érdemes az
embernek egyformán strapálnia magát.

Peter Brookkal való közös munkám -
amely a Kegyetlenség Színházától a Ma-

rat/Sade-ig vezetett - fontos ihletést je-
lentett számomra, vagy még inkább: oá-
zist a sivatagban. A színházról szőtt elmé-
leteim ott és akkora gyakorlatban is meg-
valósulhattak. Brook ugyanis azon keve-
sek egyike, akik úgy bánnak a színésszel,
mintha a színészetvalóban komolyfoglal-
kozás volna, komoly emberek számára.
Errefelé számos kolléga leszólja Brook
igényeit és a munkáról vallott felfogását.
Ha hosszú próbaidő után előjön egy pro-
dukcióval, azt mondják: „Minek kellett
ehhez ennyi idő? Ezt mi három, öt vagy
legfeljebb nyolc hét alatt összehoztuk vol-
na!" Ez tökéletes tévedés. Brook munká-
jának minősége ugyanis sokkal mélyebb
forrásból táplálkozik: szervesen nő ki
hosszú időn át együttélő emberek közös-
ségéből.
 Milyen a viszonya kollégáihoz?
- Egy valami feltűnt nekem: mint szí-

nésznő igen ritkán kerültem össze más jó
színésznőkkel, egyszerűen mert színdara-
bonként általában csak egy jó női szerep
létezik. Ezért élveztem úgy a Bernarda
háza Nuria Espert rendezte előadását, kü-
lönösen miután a lányok értésére adtam:
nem elég csak fiatalnak és ártatlannak
lenniök, többre van szükség. Kezdetben
valamennyiünk fejében rengeteg előítélet
él, az úgynevezett „spanyol mentalitás-
ról"; Nuriának pedig hamis elképzelései
voltak az angol nemzeti karakterről. Hete-
kig tartott, amíg sikerült összetörni ezeket
a képzeteket, s a folyamat nem is volt
fájdalommentes. A legtöbb lány abból
indult ki, hogy az unalom passzív szituá-
ció; ezért aztán a kezdetben megütött
hangnem nélkülözte a szükséges energiát.
A lányoknak meg kellett érteniök, hogy ők
sem unatkozhatnak jobban, minta rab, aki
tigrisként jár fel-alá börtönében. Nem az
volt a cél, hogy az angol lányok egyik
percről a másikra spanyol lányokká ala-
kuljanak, a sablonos értelemben, misze-
rint a spanyolok szüntelen gesztikulálnak,
meg minden percben túlcsordulnak az
érzelemtől. Itt az volt a lényeg, hogy a
színészek önmagukon belül fedezzék fel,
mivé lesznek az elnyomás szituációjában
az olyan emberi lények, akikben nagy
energiák feszülnek.

Az idegen kultúra hozadéka nagyon ér-
tékes lehet, nagyon jól működhet, de nem
úgy, hogy idegen bőrbe bújunk.
 A kollégák nem éreznek megillető-

dőttséget, ha önnel együtt vannak a szín-
padon?
 Csodálkoznék, ha így volna. Bár vár-

jon csak: egy példát azért tudok. 1 980-ban
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ew Yorkban léptem fel, Andrew Davies
ose című drámájában; az eredeti londoni
zereposztásból csak én maradtam meg, a
öbbiek amerikaiak voltak. És

élységesen megdöbbentett, amikor az
lső próbanapon észrevettem: a többi
zínész láthatóan úgy véli, ők csak háttér-
unkcióban vannak jelen, hogy a sztár

egcsinálhassa a maga magánszámát.
lőször nem értettem, hogyan tudnak
bbe belenyugodni, aztán toppantottam
gyet, és kiabálni kezdtem: „Idefigyelje-
ek, ezért az előadásért nemcsak én va-
yok a felelős, hanem maguk is mind!"
kkor már nem tiltakoztak, sőt: mind
römmel ragadták meg a lehetőséget.
 Mi a véleménye az állandó társulatok
urópában oly természetes rendszeréről?
 Úgy gondolom, bizonyos idő múltán
inden társulat elhal, lassan szétbomlik

elülről. Ez azonban mégsem érv az
gyüttes munka és a repertoárszínház
llen; szerintem ezeknél nincs jobb szín-
ázi forma.
 Mit lehet tenni a jellegzetes angol
zigetmentalitás ellen?
 Pillanatnyilag különösen súlyos a
elyzet. Van egy kormányunk, amely
emmit nem akar szubvencionálni, s külö-
ösen nem a művészetet, és ehhez jön a
eves elutasítása mindennek, ami európai.
z a xenofóbia közvetlenül a Downing
treet 10-ből indul ki, és osztoznak benne
zok az üzletemberek, akikből szponzorok
álhatnának. Ebben a meccsben nem le-
et nyerni. Pedig szerintem a közvélemény

genis úgy érzi, eljött az ideje, hogy
lfoglaljuk a helyünket Európában. Remé-

em, lassan majd az angol színházi embe-
eket is elkezdi érdekelni, mi történik az
urópai színházakban - bár egyelőre még
alósággal tapintható az undor a profi
zellemtől. Még a színészek között is ural-
odó felfogás, miszerint az előadás beszo-
ítható a Times keresztrejtvényének meg-
ejtése és a kedvenc focicsapat esélyeinek

egtárgyalása közé. Ami túl
ntellektuálisnak, túl elitistának vagy a
supa nagy-betűs MŰVÉSZET
egnyilatkozásának minősül, azt

utomatikusan lecsepülik. Tíz esetből
ilencben a színházzal szembeni belső és
ülső elvárások így hangzanak: csak
emmi rizikót, semmi fölösleges
nergiabefektetést. Egyszóval: tegyünk
gy, mintha a tévében lépnénk fel, csak
pp a képernyő hiányzik.

Theater heute, 1990 április)
Fordította: Szántó Judit

Április 4. Budapest, Petőfi Csarnok.
Nem színpad - küzdőtér. Lelátón ülünk.
Előttünk a tér tele van elszórt, véletlenül
vagy szándékosan szétterített szürke
gázbeton téglákkal. Egy ideig nem
történik semmi. Csatatér. Romok.
Építkezési sitt. Szigetek.

Vagy van itt valami rendszer? Lesz itt
valami rendszer,

Nem érünk rá töprengeni, elsötétül
minden. Majd újra fény, s most már négy
alak is hever a térben: két fiú, két lány. Az
egyik fiú fehér ingesen, lakkcipősen elin-
dul a téglákon, lassan, egyikről a másikra
lépve. Angolul mond valamit. Mintha a
bibliai Teremtéstörténet volna. Valami te-
hát teremtődni fog? Igen; most lassan
felemel néhány téglát, és a mellettük
fekvő fiút kezdi „aládúcolni". Téglákat tesz
alá, így emeli fel. Fura pózba merevíti a
srácot, aki mintha repülne, de lehet, hogy
zuhan, testét néhány ponton tégla-oszlop
támasztja alá. Micsoda póz! Keze, lába
szanaszét, remegő egyensúly, zörög a
téglarakás. Ráomlott a ház? Hegymászó,
akit elsodor a lavina? A mozdulat légies, a
kövek súlyosak. Csak egy pillanat az
egész, mert most megelevenednek a töb-
biek is. Lebontják a fiú „posztamensét",
megmozdul az élő szobor.

És elkezdődik az egy és negyed órás
munka. Építenek. Rakják a téglát, hordják
ide-oda, felhalmozzák, majd ledöntik a
rakást. Kicsit még eljátszanak a mozdula-
tok kimerevítésével, aládúcolják egymást,
hús-vér szobrok készülnek. Majd valami
másba fognak. Falat húznak egy lány kö-
ré, iszonyú munkával, dacolva a fizika
törvényeivel, hisz már-már összedől min-
den, de dolgoznak mégis, egyre tovább.
Miközben lélegzethez jutunk, és beindul
az agyunk,

Mi ez? Mit építenek itt ilyen lázasan?
Eszünkbe jut minden. Fal. Kínai Nagy Fal.
Berlin. Kelet-Nyugat. A Pink Floyd The
Wall ja és Edward Bond Learje. Építkezés-
ez ismerős: lázas építés, az alapok leraká-
sa, majd felszedése. Tégla? Téglák, beépí-
tett emberek? Munka, meló? Sziszifusz,

Kőműves Kelemen, Muszka Imre? Vagy
Kassák? „Romboljatok, hogy építhesse-
tek?" Babilon? Miről van itt szó, mi ez a
tébolyult építkezés? Ezt az izzasztó erőfe-
szítést miért kell nekünk nézni?

Közben száll a por, szemünkbe megy,
torkunkra tapad, köhögünk. És elkészül a
fal. Döbbenetes - csak a lány keze látszik
ki. Egy fiú odalép hozzá, és táncra „per-
dül" vele, kecsesen, finoman.

Lopva belenézek a Paradicsom egy ki-
hasított pillanata című darab műsorlapjá-
ba: a társulat immáron klasszikus darabja
„a képzeletbeli alkotás spirituális fizikai
metaforája. Magyarán az emberi kapcso-
lat egyfajta folytonos megjelenítése."

Most már semmit sem értek. De nincs is
időnk ezen morfondírozni, a színészek új
játékba kezdenek. Emberalakokat horda-
nak össze kövekből, közben egyikük ha-
nyatt fekve köveket rak a hasára, és éne-
kel. Olyan, mint egy cirkuszi produkció.
Nő a hasán a kőrakás, egyre nehezebben
énekel. Félni kezdünk: egy rossz mozdu-
lat, és agyonnyomja a rakás. Drukkolunk,
mint a cirkuszban. De mielőtt még elvisel-
hetetlenné nőne a teher, a srác abba-
hagyja az öngyilkos mutatványt. Felléleg-
zünk, s már itt az új játék: a téglákból
tárgyak készülnek. Tükör, mely előtt egy
lány illegeti magát, újság valakinek a ke-
zében, zongora, asztal. Mosolygunk. Pár
vicces gesztus az egész estés „munkatá-
borban". Kőkorszak. A Flinstone család.

Újra van idő gondolkozni, és hirtelen
beugrik a műsorlap: igen, itt kapcsolatok
épülnek, szó szerint, fizikai értelemben. A
több száz tégla szó helyett szóvá, gesztus
helyett gesztussá változik a négy színész
között. Miközben ők, ennek az őrületes
építkezésnek a rabszolgái itt izzadnak, dol-
goznak, megindító erőfeszítéssel, torok-
szorító bátorsággal.

Most újra elkomorul a játék. Ketten már
kiszálltak, a lányokat nem engedi moz-
dulni a nehéz kőszoknya, melyet az imént
hordtak köréjük. Ők már foglyok. A két fiú
pedig végső erőfeszítéssel, a tempót fo-
kozva, munkához lát. Trónus épül, a hata-
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