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zegények legyenek, de az sem jó, ami a felső
öröket jellemzi, hogy elszabadultak a gázsik.
ár talán kicsit farizeusnak tűnő szöveg, de sze-

intem az amatőr mozgalomnak egyik lendítő
reje épp az anyagiak hiánya. Az, hogy szerze-
esi attitűd, sok odaadás és lemondás szükséges
hhoz, hogy színház szülessen. Ilyenfajta
lázatot nem lehet megkövetelni egy befutott,
arriere csúcsán lévő művésztől. Benne - gon-
olom - egészen más erők működnek belső
otivációként. De nincs okom kétségbe vonni,
ogy művészileg ne akarná a maximumot nyúj-
ani. Mégis szkeptikus vagyok ezeket a jelensé-
eket tapasztalva.
 Az anyagiak mellett a színjátszás másik

lapvető problémája a közönséggel való kap-
solat átalakulása.
 Nincs kinek játszani. Nincs olyan polgári,

rtelmiségi közönségréteg, amely el tudná tartani
z ilyenfajta színházakat. Ennek más hagyo-
ánya van Lengyelországban, Csehszlovákiá-

an. Azt hiszem, ez a fő baj. Az egyetemisták kö-
ött sincsenek olyan sokan azok, akik igényelik a
zínházat. Ez a vékony réteg jár a Szkénébe meg
hasonló alternatív előadásokra.

- A hatvanas években más volt egyetemistá-
ak lenni?
 A hatvanas években sokkal erősebb volt a

rogresszió. Az emberek vágytak aki nem mon-
ott, sorok között elbújt szavakra. A saját véle-
ényükként szerették volna hallani őket. Ezt az

gényt teljesítette a színház. A rendszerváltást
egelőző években is fontos volta színház. Az ér-

elmiségi közönség körében nagyon erős kohé-
iós erő működött. Mindenki érezte a lehetősé-
et, hogy történhet valami az országban. Ez
sszetartotta az embereket, falkába terelte őket.
em csak a színházért, nem csak a művészetért
entek az emberek a színházba. Már csak azért

s elmentek sokan, hogy együtt legyenek mások-
al. Hogy lássák egymást, hogy érezzenek vala-
it, ami közös. A színháznak sem volt már olyan
ehéz politizálnia, mint a megelőző húsz évben.
okan a színháztól is azt várták, hogy lökjön, len-
ítsen azon a folyamaton, amelyről éreztük, hogy
lkezdődött, de nem tudtuk, hova tart. Ter-
észetesen a jó társulat - mondjuk, a Katona

agy a kaposvári színház - összhangot tudott
eremteni a kétféle igény, a politikai fórumok vá-
ya meg egymás közelségének keresése között.
 És mára ez a kohézió megszűnt?
 Az értelmiség megosztott. Elég csak a pár-

okra, pártharcokra gondolni. Akik vállvetve küz-
öttek a rendszerváltást megelőzően, most a

egnagyobb ellenségek. Azokban pedig, akik nem
esznek részt a politikai életben, hatalmas
özöny alakult ki. Egymással sem akarnak talál-
ozni. A színháztól sem várnak semmit. Nagyon
eegyszerűsítve arról van szó, hogy egy csomó
salódás, rengeteg kudarcélmény után megtört

Zöld vászonba öltözött, mosolygós lányok kötik be
a szemem, és egy szót súgnak a fülembe. Csak ak-
kor vehetem le a kendőt, ha meghallom ezt a szót.
A távolban altsípok donganak. A magasfekvésű
sípok elnyúló hangja, mint egy zuhanó sikolya. Ez
kíváncsivá tesz. Nem bánom, ha odavezetnek.

A sípok már egészen közel szólnak - fület sér-
tőn, vészjóslóan. Egyszerre úgy tűnik, már órák
hosszat várok. Vajon mit várnak tőlem? Lehet,
hogy mára fülembe súgták a szót, csak nem vet-
tem észre? Aztán hirtelen elhallgatnak a sípok.
Egy férfihang tagoltan szavalni kezdi a Théba-le-
gendát. Mikor ahhoz a szóhoz ér, amit a fülembe
súgtak, leveszem a kötést a szememről. Emberek
csoportjában állok. Egyesek szeme még bekötve,
mások ugyanolyan hunyorgó izgatottsággal tekin-
getnek körül, mint én. A széles, de nem túl mély te-
remben csak két UV-lámpa ég. A dübörgő
dobszó-ra vakítóan fehér ruhájú alakok
robbannak be, arcuk foszforeszkáló festékkel,
rikító színekkel be-mázolva. Peregnek a
legendajelenetei. A sárkányt felaprítják, az egyik
„sárkányfog" mellém zuhan - a fehér ruhás nőalak
nyög, sikong: most születik belőle a hérosz.
Aztán kavargó körtáncok, iszo-

az a lendület, amely átsegített bennünket a válto-
zás évein. Most nagy űr van. Megszűnt az a ko-
hézió, amelyben olyan fontos szerepet játszott a
színházba járás. De politikai fórumként sincs
többé szükség a színházra.
 Ezért kell művészetté válnia...
 Ez sokkal nehezebb. Meg tán igény sincs

Fodor Tamás színész, rendező, 1 942-ben szü-
letett. Eredeti végzettsége tanár. Az Universi-
tas Együttes egyik alapítója. 1966-tól több
színházban dolgozott, majd szinkronrendező
lett. 1971-től az Orfeo, majd az ebből alakult
Stúdió K. vezetője. 1986 óta rendező a szolno-
ki Szigligeti Színházban, ahol egy ideig a fő-
rendezői posztot töltötte be. Jászai-díjas.
Főbb rendezései: Etoile; Vurstli; Büchner:
Woyzeck; Genet: A Balkon (Orfeo-Stúdió K.).
Csáth Géza: Janika; Shakespeare: Ahogy tet-
szik; Szilágyi Andor: A rettenetes anya; Ibsen:
Vadkacsa (Szolnok).

- Hogy érzed magad Kazincbarcikán?
 Nézőként vagyok jelen, tájékozódni, ta-

nyatos erők. Nem kimunkáltak a mozdulatok:
nyersek, reflexszerűen őszinték, a végsőkig
feszítettek. De a szertartás csak a játszók
számára zajlik világos liturgia szerint; igazából
nem következik semmiből és nem tart sehová. A
szemlélő csak zavaros, drámaiatlan, féktelen
kavargást lát, nem történik meg a beavatás, és a
látottak nem oszlatják el a gyanút, hogy talán
nincs is mibe beavatód-ni.

A Dionüszosz-szertartást kileső Perszeuszt a
bacchánsnők leleplezik, és darabokra tépik. Mint
Bakkhosz Perszeuszt, bennünket is bekötött
szemmel vezettek a szent helyre, ahol a bac-
chánsnők fékevesztetten tombolnak. Mindnyájan
leskelődni jöttünk a színházba, csak szemlélni azt,
amit nem lenne bátorságunk végigélni. Végül
Bakkhosz leül az egyik nézővel szemben, és
többször elismétli az utolsó mondatot: „És mire
várunk, az sose jő el". A gesztus egyértelmű: az
előadás azon pontjához érkezett, amikor a
mainaszoknak szét kellene tépniük bennünket.
Lassan kiürül a terem. Lebotorkálok a lépcsőn,
órával a csuklómon, fényesre suvickolt cipőben,
ki nem élt feszültségekkel a testemben -
darabokban. T. I.

rá. Ha csak művészeti szempontból nézzük, ak-
kor nagyon kedvezőtlen az összkép. Hisz épp a
korábbi évtizedek nem késztették a színházakat
arra, hogy meztelenül, csak a művészet oldaláról
nézzék a világot, hogy újat hozzanak akár a for-
ma, akár a tartalom terén. Ezért van elmaradva a
magyar színjátszás.

pasztalatot szerezni jöttem. Egyébként nem na-
gyon szeretem a fesztiválokat. Sem azt, ami
Szolnokon volt, sem azt, ami Kazincbarcikán
van. A fesztivál sosem életszerű dolog. Az ember
él, családja van, kapcsolatokat keres, dolgozik, s
mellesleg adódik egy-egy ünnepnapja, amikor
másfajta találkozást keres. Mondjuk, a színhá-
zat. De ha a színháznézés annyira üzemszerűvé
lesz, mint egy fesztiválon, akkor képtelenség fel-
dolgozni a látottakat. A néző nem közönségként
viselkedik, hanem kritikusként, tájékozódó em-
berként, összehasonlítgat, összefüggéseket ke-
res. Nem maga az előadás érdekli.

Az is zavar, hogy a közönség és a színház ta-
lálkozására - ami a színjátszás lényege - nem
megfelelő alkalom egy fesztivál. Alig hiszem,

F O D O R T A M Á S

EZ CSAK ÁRUMINTAVÁSÁR

CSOKONAI SZÍNKÖR (KAPOSVÁR) - BACCHÁNSNŐK
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hogy a kazincbarcikaiak közül bárkit is érdekel ez
a fesztivál. (Szolnokon inkább volt helyi közön-
sége az előadásoknak.) Fesztiválközegben bi-
zonyosan mások a nézői reakciók, állandó vizs-
gakényszer van. Hamis, laboratóriumi szituáció
jön létre. Pedig az amatőr színházak legtöbbjé-
nek az a legnagyobb gondja, hogy nincs saját
helye, saját közönsége, nem rendszeres a
nézők-kel való találkozása. A fesztiválközönség
inkább csak alkuszokból áll. Szóval olyan ez,
mint egy nagybani kereskedés.

 Ezt nem értem.
 Olyan, mintha a közönség nem vevőkből,

hanem viszonteladókból állna. Már ismerem az
arcokat. Mindig ugyanazokkal találkozom. Vagy a
csoportokhoz tartoznak, vagy szakmabeliek. Ok
viszik majd tovább az előadások hírét. Persze egy
fesztiválnak nyilván ez is a célja: egy időben, egy
helyre összehozni a színházi kínálatot. Ilyen
megmérettetésekre szükség van, hogy a kultu-
rális piac valóságos értékrendet tükrözzön. De
még egyszer mondom: ez csak árumintavásár.
Olyan, mint egy szakmai nap a BNV-n.

 Ez talán összefügghet azzal is, hogy mos-
tanában nincs igazán közönsége a színháznak.

 Ez talán inkább következmény, és nem
ok. Annak következménye, hogy nem érzem
úgy, hogy az előadások valamilyen új kalandra
csábítanak, hogy a színházat a felfedezés
szándéka irányítaná. Már nagyon régen nem
érzek izgalmat a színházakban - egy-két esetet
vagy né-hány pillanatot leszámítva. Nem érzem
azt, hogy ismeretlen tájra induló felfedezőkörút
részese lennék. Ennek legfőbb eleme talán az
irónia lehetne. És most nem az egyes előadások
iróniájáról beszélek. Furcsa mód ép az Utolsó
Vonal elő-adása után beszélgetünk, amelynek
tartalma az irónia, irónia a színházról, ha úgy
tetszik, a szín-házcsinálásról. De én nem a téma
szintjén keresem az iróniát. Grotowski
színházáról mondták azt, hogy a gúny és
apoteózis dialektikájára épül. Itt állandóan csak
az apoteózist látom. Túlságosan lelkesek a
társulatok, túlzottan közölni akar-nak valamit.
Mintha már rendelkeznének valamilyen tudással
az életről, a történetekről, az emberekről, az
emberi kapcsolatokról, és azt mindenáron át
akarnák adni. Ugyanakkor nem érzékelem a
szellemi kaland hangulatát, hogy úgy
kezdenének előadásokat csinálni, mintha ez ki-
vételes alkalom lenne arra, hogy együttesen fel-
fedezzenek valamit, és az előadásban kitárják az
ablakot erre az intim pillanatra. Az esendőséget
keresem a színházban, amelynek a színházcsi-
nálókat és az aktust körülvevő tanúkat el kellene
fognia, ha olyasvalaminek birtokába jutnak, amit
addig nem ismertek. Újra meg újra megismételt
kísérleteket szeretnék látni az emberi természet-
ről. Ehhez szükséges az irónia, amire utaltam.
Ez nem az előadások tartalmát jelenti, hanem a
viszonyok valóságos megközelítését. Mondok

Felhőfi Kis László és Nagy Bea, Három Sirály
bácsi a kertben (Utolsó Vonal)

egy példát. A Dorst-előadáson - amelyik na-
gyon lényeges kérdésekről szólhatott volna -
körülbelül egy és negyedórát kellett várnom, míg
hirtelen odafigyelhettem valamire, ami
számom-ra érdekes volt. Hirtelen kialakult egy
szituáció, kíváncsi lettem, hogy mi történik
akkor, amikor három fiú rajtakapja az anyját egy
idegen férfival. Akkor történt valami izgalmas,
addig csak szenvelegtek a színészek a történet
szépségétől le-nyűgözve. Ezek a szépségek
engem nem érdekelnek. Engem az érdekelne,
ha a szépséget föl-fedezném valami olyanban,
ami rettenetes. Ami irtózatos, ami
megdöbbentő.
 Csupa olyan kifogást említesz, amelyek a

hivatásos színházak előadásaival kapcsolatban is
elmondhatók. Azonosak volnának a bajok az
alternatív és a profi színjátszásban?
 Pontosan ugyanazok a bajok. És ez a leg-

szörnyűbb. Az ember azt gondolja: arra még van
mentség, ahogy a kőszínházak dolgoznak, mert
üzemszerű a működésük, és népművelési meg
szórakoztató funkciót is el kell látniuk. Miért kell
valami hasonlót gyengébb színvonalon újra
megcsinálni. Miért nem lehetne lazábban és
fel-szabadultan bevallani, hogy nem tudunk
semmit az emberről, a világról. Azt várnám, hogy
az itt jelenlévő társulatoknak minden egyes
szituáció kérdés legyen. Azt várnám, hogy újra
és újra fel-tegyék az alapvető kérdéseket. De ez
nem történik meg. Megoldott ügyekről van szó.
Azt látom ezekben az előadásokban, hogy olyan
könnyen átjárhatók a kapcsolatok. Holott milyen
rettenetesen nehéz két embernek egymásra
találnia. Azért említettem példaként a Dorst-
darabot,

mert abban csupa misztérium van, az ismeret-
lenség és a szerelem misztériuma. És ez itt szen-
velgésbe csap át. Engem az érdekelne, hogy mi-
csoda szörnyű küzdelmet kell az embernek ön-
magával és a másikkal vívnia ahhoz, hogy egy
kapcsolat megszülessen. A szerelem a legnehe-
zebb és a legkegyetlenebb dolog a világon. Nem
lehet olyan szép, mint ahogy itt láttam. Nincse-
nek ilyen szép szerelmek. Ezek hazugságok.
Nincsenek ilyen szép szenvedélyek. A szenve-
dély nem szép. Ocsmány. Ocsmány és rossz, és
az ember szenved tőle. Én pedig itt szenvedő
színészeket láttam, és nem szenvedő embere-
ket. Vagy azt, ahogy valaki titkolja ezt a szenve-
délyt. Itt alig láttam valamit eltitkolva.

A szereplők beszédéből úgy tűrt, mintha len-
ne valamilyen kész tudás a birtokukban. Általá-
ban gyorsan és indulatosan beszé lnek a színját-
szók. Nem néznek a másikra. Nem akarják meg-
fejteni, amit a másik mondott. Tudják a válaszo-
kat. Nem sorscsapásként éri őket, ha egy másik
színész megszólal, vagy egy mozdulatot tesz fe-
léjük. Pedig órákig lehetne foglalkozni azzal,
hogy valaki felém lépett. Ehhez lenne szükség a
már említett iróniára. Valamilyen távolságtartás
kell ahhoz, hogy a színészek újra és újra kérdés
tárgyává tegyenek egy kézmozdulatot, egy
szempillantást. Ez azt jelenti, hogy minden hely-
zetet dilemmának kell felfogni. Minden pillanat-
ban újra kell teremteni azt az élményt, hogy
egy-egy szituációban válaszolhatnék
másképpen is, de mégiscsak így válaszolok.
Tehát valóságos mérkőzésről, küzdelemről
kellene szólnia a szín-háznak.

A profi színházban helyenként érzékelhető az
a folyamat, hogy a színész rákérdez bizonyos
dolgokra. De az előadások rutinja gyakran elfedi
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magát a folyamatot, és már csak az eredményt
mutatja meg. A kazincbarcikai fesztivál általam
látott előadásaiban azonban még a felfedezés
tényét sem érzékeltem. Pedig a színház kutatás.
Szintén szoktam idézni Grotowskitól, hogy a
színház az önfelfedezés vagy az önfeltárulkozás
szertartásos aktusa. Ha nincs meg a kutatás, ha
elmarad az önfelfedezés, ha valaki nem mezte-
leníti le magát - nem feltétlenül a szó szoros ér-
telmében -, ha nem élve boncolja saját magát, ha
a rendező nem teremt olyan helyzetet, hogy az
emberek a legféltettebb titkaikat vallják meg, s
utána elszégyelljék magukat, amiért megleshet-
ték őket, akkor nem érdekel a játék. Akkor önma-
gam sem kényszerítem arra, hogy magamban
kezdjek keresni, kutatni.

 Csupán a hiányérzeteidet sorolod...
 Futhatnék tiszteletköröket: milyen jó, hogy

van ez a fesztivál, és mennyi gond és műgond
van egy-egy előadásban. Kétségtelenül van.
Hadd említsem Bucz Hunorék előadását, amely
formai szempontból nagyon igényes volt. Izgal-
masak voltak a maszkok. Örültem, hogy így kö-
zelítettek Arisztophanészhoz. Tudni kéne azon-
ban, hogy ez a fajta színház képről képre halad.
Tehát vágásokra lenne szükség, nem kellene
látnunk a teljes folyamatot, mert ez csak álló-
képig tart. A darab elején van egy jelenet, amely-
ben az egyik színésznő étket ad a ganajtúró bo-
gárnak. Kezével és felsőtestével kitűnő mozgást
végzett, de amikor beszélt, testével illusztrálta a
szöveget. Pedig a stilizált mozgás egészen más-
fajta szövegmondási technikát igényelne.

A Pont Színháznál egységes formanyelvet
láttam - és azt a hatalmas munkát is, ami emö-
gött van. Más kérdés, hogy számomra nem je-
lentett revelációt az előadás egésze, viszont a
részletei igen. Rengeteg mozgás megmarad az
emlékezetemben. Nagyon jó ökonómiával dol-
goztak. Tudták, hogy le kell mondaniuk a be-
szédről, mert nehezen menne együtt beszéd és
mozgás. Meg tudták viszont teremteni az össz-
hangot a kitűnő zene és a mozgás között. Sokat
megtudtam az emberi kapcsolatokról is az elő-
adásból. De ezt nem tudnám szóban megfogal-
mazni.

 Nincsenek saját élményeim a klasszikus
amatőr mozgalomról, amelynek a Stúdió K. is
résztvevője volt. Olvasmányok és emlékezések
alapján azonban úgy képzelem, hogy két dolog-
ból táplálkozott. Egyrészt abból a társadalmi ki-
hívásból, amelyre válaszként alakult ki az a ma-
gatartás, ami azt demonstrálta, hogy lehet
másképpen is gondolkodni, lehet másképpen is
élni. Másrészt pedig abból a színházi
kihívásból, hogy a magyarországi halott
színjátszással el-lentétben lehet izgalmas
színházat is csinálni. A mostani alternatívok vagy
amatőrök mintha azért volnának nehezebb
helyzetben, mert egyrészt ugyanúgy létezik
egyfajta színházi kihívás,

amely a válságba jutott professzionális színházi
gyakorlat megújítását kívánná meg; másrészt
azonban sokkal bizonytalanabb, sokkal képlé-
kenyebb az a társadalmi közeg, amelyben
létezniük kell. Így jóval nehezebb egyértelmű
maga-tartást kialakítani...
 Szerintem ez spekuláció. A közönségnek

rendkívüli érzéke van ahhoz, hogy a valóságos
dolgokat felfedezze. Ha egy szempár rápillant
egy másik emberre, és hirtelen kontaktus alakul ki
kettejük között, ez az az elemi erő, amely úgy
hat, mintha hirtelen villámlás keletkezne. A fe-
szültség fontos abban, ahogy két ember egy-
másra néz. Ez minden korban egyforma. Hogy
mi teremti meg ezt a feszültséget, ez koronként
változhat. Mindig azt kell megkeresni, hogy mi
okozza a legnagyobb feszültséget, melyik az a
két legtávolabbi pont, amely között ez a villámlás
létrejön. Minden más csak eszköz. Tudom bor-
zasztóan kemény megfogalmazás: de ki az ör-
dögöt érdekli az, hogy Moliére-t vagy Shakes-
peare-t megértse. Az érdekes csak, hogy
mennyiben szolgáltatnak anyagot a szerdai vagy
csütörtöki naphoz. Hogy csütörtökön végre sok
száz év után újból létrejöjjön az a pillanat, amikor
két ember egymásra nézve találkozik. Semmi
más nem érdekes. A jó darabok attól jók, hogy
sűrítetten tartalmaznak ilyen helyzeteket, ahol
megtörténhet emberek villámcsapásszerű talál-
kozása. Ha egy előadásban sok az ilyen pillanat,
akkor az az előadás jó. Ha egy mű elősegíti ezt a
folyamatot, akkor alkalmas rá, hogy a színház
alapanyaga legyen.
 Kicsit az az érzésem, hogy átstilizálod

színházi tapasztalataidat. Húsz évvel ezelőtt is
ugyanígy gondolkodtál minderről?

- Ha valami nem világos, kérdezzetek bátran.
Szóljatok, és visszaállunk a jelenetre - biztat
bennünket a bizarrul gesztikuláló prológ. Közben
be-mutatja a szereplőket is, akik vitára kész
közömbösséggel vesznek körül egy rozsdás
állványból, horpadt hordóból, félkerekű
tatigából és egyéb hasznavehetetlen
tárgyakból összeálló tákolmányt. Íme, a játék
tétje, a konfliktus forrása: mozdítani, helyben
hagyni, felemelni vagy épp elforgatni kell-e a
képtelen szerkezetet?

A Három Sirály bácsi a kertben című
„előadás" a nagy Csehov-drámákat vonja össze
egyetlen órába, a klasszikus tragikomédiákat
világvégi kabaré-tréfává zanzásítva; és ezzel azt a
színházi hagyományt is ironizálja, amely a
klasszikus szövegek-ben akarja megmutatni az
aktuális életérzéseket. Az összemontírozott
Csehov-szövegekben, a ki-fordított
helyzetekben most is ráismerni Csehov
véglegesnek látszó ítéletére életünkről, az egymás
mellett beszélés süketségéről, az érzelmi üres-
séggel keveredő sóvárgásról, a szüntelen tett-

 Te azt a bizonyos Stúdió K.-korszakot em-
líted, de amögött munka volt. Nem feltétlenül
szakmai munka, hanem az emberek egymás kö-
zötti munkája. Ez azt jelenti, hogy életek, emberi
kapcsolatok mentek tönkre azért, hogy az az
egyetlen pillanat megszülethessen a színház-
ban. Abban a gettószituációban, amelyben él-
tünk - nevezheted ezt társadalmi kihívásnak is -,
nem volt más, csak két ember kapcsolata, mert a
külvilág egymáshoz kényszerítette az embereket.
Tehát nem volt útja a menekülésnek, nem
lehetett dobbantani és kilépni ebből a helyzetből.
Ez a megoldási kényszer eredményezte, hogy a
saját konfliktusainkat bevittük a darabba, vagy
hogy a darab konfliktusain keresztül a saját
konfliktusainkat éreztük meg. Ez bármilyen for-
mához kötődhet, de a lényeg az, hogy akkor és
ott élet-halál harc van.

 Spekulációnak minősítetted, amit a tár-
sadalmi kihívásról mondtam, de a válaszodban
mégiscsak hasonló szempontokat említettél.

 Ha most nincs társadalmi kihívás, akkor
sosem volt. Most a legkaotikusabbak a viszo-
nyok. Most kell alapvető kérdéseket tisztázni.
Hát miért ne volna most politikai szituáció? Most
is az van. Keményebb, mint bármikor máskor.
Mert a Stúdió K.-korszakban, abban a politikai
helyzetben egyetlenegy dolog volt kétséges,
hogy túléljük-e azt az időt? Van-e lehetőség ar-
ra, hogy megismerjük egymást? Most más hely-
zet van. Most még pozitív szerepe is lehet a szín-
háznak. Rákérdezhet a valóságos folyamatokra,
hiszen most a folyamatok is olyan kaotikusak,
hogy a mozgásirányokat is meg kell bennük ha-
tározni.

vágyba burkolt tehetetlenségről. A produkcióban
minden végtelenül komor és mégsem lehet benne
semmit komolyan venni.

Az Utolsó Vonal mindig ironikusan közelít a
szín-házhoz, holott rendkívül komolyan veszi a
teatralitást. Színháziatlan eszközöket és nem
színházi helyzeteket avatnak színházzá a
társulat tagjai. Most is igyekeznek eltüntetni a
meghasadtságot élet és színjátszás között. De
nem a játékot iparkodnak élelszerűvé tenni,
hanem az életet akarják játékká alakítani. Hisz
mintha a szereplők szüntelenül civilként
szólalnának meg a színpadon, s mintha civil Iétük
is állandó szerep volna. (És mivel ők maguk a
produkció, nézőiket sem az előadások minősége
szelektálja, hanem az, hogy hajlandók-e
színháziatlan magamutogatásukat gesztusként
elfogadni.)

Az Utolsó Vonal bemutatója más, mint amire
általában azt mondjuk: színház Kevesebb, mint
egy kerekded előadás. De több, mint a puszta
gesztus.
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