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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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lom, az uralkodni vágyás ostoba emlék-
műve. Diadalmas arccal ül bele az egyik.
De hatalma csak pillanatnyi, trónja bör-
tönné lesz, az utolsó fiú fölébe tornyoz
egy másik trónust, és most ő ül a legma-
gasabb helyre. Grimaszol, fenyegetően
fintorog. Őrült mutatvány, háló nélkül, a
több mázsás súly alatt és fölött. Nehéz
sóhajtás szakad föl belőlünk: legyen már
vége! De még nincs vége.

Észre se vettük, és az építkezés alatt
egy dominósor alakult ki. És most, a
végén, a fent trónoló uralkodó lassan
lekászálódik piedesztáljáról, és finoman,
egyetlen pöccintéssel beindítja a sort.
Kopogva dőlnek a téglák, egyre gyorsuló
ütemben. Könnyed és ironikus gesztus az
előadás végén. Éppen akkor, amikor már
elég volt az egészből, a por fullaszt, a
tekergő és változó emberi viszonyok kőbe
zárt emlék-műveit figyelemmel kísérni
fárasztó. Vége, csönd, áll a négy színész
(vagy munkás? rabszolga?) - v a g y inkább
négy ember, akik a káosz kőrengetegéből
hatalmas munkával rendet teremtettek, s
mi-kor ez a rend már kezdett eluralkodni
rajtuk és rajtunk, volt erejük lerombolni
azt, hogy visszaálljon a rendnélküliség
állapota, és holnap, egy más városban,
egy másik „station house"-ban új rend
születhessék.

KIALAKULÓBAN AZ 1990/91-ES ÉVAD
műsorterve.

A Katona József Színház Brecht Turan-
dotját, Ramon de Valle-Inclan Csipisz had-
nagy című darabját és az Akárki című
középkori moralitást készül bemutatni.

A Vígszínház tervei között szerepel
Schnitzler Bernhardi professzor című
színműve, Bergman színpadi forgató-
könyve, a Jelenetek egy házasságból,
George Tabori Mein Kamptja, valamint két
új magyar mű: Kárpáti Péter Méhed-nek
gyümölcse és Salamon András Zsötem
című darabja.

A Madách Színházban Shakespeare
Richárdját,a Kabaré című musicalt, Tolcs-
vay-Müller Mária evangéliumát,Krleza
Terézvárosi temetését, Zemlényi-Mészöly
Hoppárézimi című művét, valamint Németh
Ákos (e számunkban olvasható) Vörös
bálját szándékoznak színpadra vinni.


