
ÜRES TÉR, KÖZÉPEN
Itt volt a Squat, mondja Éva, miközben

profi módon lavíroz a 23. utcában a New
York-i éjszakai forgalomban. Kinézek a
kocsiból, az épület olyan, mint a többi,
homlokzatán mintha valami mozi meg egy-két
bolt felirata villanna fel. Biztos lehetek abban,
Eva is egyetért, hogy ha megállnánk, és a
Squatról kérdeznénk a jelenlegi tulajdo-
nosokat, lakókat, nemigen tudnák, miről is
beszélünk. De nem állunk meg, sőt, nagyon is
sietünk, hogy elérjem az utolsó New Bruns-
wick-i buszt, megszokott „színházi" buszomat,
azt, amellyel egy hónapos kinntartózkodásom
utolsó, azaz tizenhetedik színházi előadásáról
indulok vissza, haza. Úgy értem, vissza New
Jerseybe.

Itt most természetesen nem a tizenhét elő-
adásról fogok írni. Itt most elegendőnek lát-szik
azt megírni, miért is kell ennyire igyekezni, miért
is nem lehet a szokásos, harminc-negyven
utcán átvezető éjszakai sétával időben eljutni
kedvenc helyemre, a folyamatosan barokk
muzsikát szolgáltató hatalmas buszpá-
lyaudvarra. A válasz, ha akarom, igen egysze-
rű: az előadás a szokásosnál hosszabb volt. A
válasz, ha akarom, igen bonyolult: benne sű-
rűsödik az összes látott produkció magja, lé-
nyege, és minthogy a színházi produkció,
ahogy ott mondják, „show", egy adott életve-
zetés, életminőség terméke, a válaszban ben-
ne sűrűsödik az is, amit a színpadon kívül, a
nézőtéren, az utcán, a boltban, a metrón, a
tévében tapasztalhat az ember. Ez persze első
ránézésre nem a SZÍNHÁZ lapjaira tartozik,
különben is, tizenhét New York-i előadás, illet-
ve egy hónap alapján szabad-e akár az ameri-
kai színházra, akár magára Amerikára kicsit is
érvényes általánosítást tenni? Persze hogy
nem szabad.

Maradok tehát az előadásnál, ami miatt sze-
gény Buchmüller Eva másfél órát várakozott
rám a Public Theater előcsarnokában, és ami
miatt a tavalyi Squat-kiállításról készült diákat
már csak kapkodva tudjuk végignézni. Pontos
helyzet: odakint, a New York-i éjszakában két
árva magyar a hetvenes-nyolcvanas évek egy-
szervolt színházának roncsait utoljára elren-
dező kiállítás emlékképeit nézegeti, míg oda-
bent, az öltözőben egy egyszervolt angol szí-
nésznő, hajdani Isadora Duncan és nemzedé-
kem egyik alapfilmjének, a Nagyításnak titok-
zatos Nője, Vanessa Redgrave mostani, New
York-i Kleopátraként lesminkel. Miatta vagyok
késésben.

Kleopátra innentől mellém szegődik. A bu-
szon, amit elérek, a New York Times borítójá-
ról mosolyog rám tönkrement arccal az egy-

szervolt bombázó, Liz Taylor, megnyugtatva
Amerikát, jól sikerült(?) az agytlaganat-
műtétje, éjszaka kettő és három között pedig
pocsék itthoni szokásomat megtartva a
tévégombot nyomkodom, és az amerikai HBO-
n nézek öt percet a festett-színes, egykori
szuperprodukcióból, a Kleopátrából, hogy
aztán két nap múlva hazaérkezvén, a magyar
tévén is Liz-Kleopátra fekete parókáját
bámuljam. Alig hi-szem el. Amúgy sem könnyű
az átállás, így meg aztán, ennyi Kleopátra közt
egy pillanatra tényleg nem tudom, hol is
vagyok.

Vanessa Redgrave, az Antonius és Kleo-

pátra rendezője-főszereplője kétséget nem
hagy, hol vagyunk: Alexandria pusztuló könyv-
tára a színhely. Tudhatjuk ezt a szórólapból és
a „díszletből". Az utóbbi néhány építkezési
állvány és három darab, a játéktér sarkában
heverő könyv. Tizenhat előadás után már nem
csodálkozom: tudhatom, itt cseppet sem tö-
rődnek a díszlettel. Pénzbe kerül, márpedig
minek pénzt költeni arra, ami csak akadályozza
a színészt abban, hogy elfoglalja helyét a tér
közepén. Ezenközben fölöttébb óvják ezt a
csupasz, üres teret, a szünetben például egy,
az első sorból felálló úr rálép a „színpadra",
nem is tehet mást, hisz körbeüljük a játékteret -
és már hangzik is a kemény „Mister!"-fel-
szólítás valamelyik egyenruhás jegyszedő-
őrtől, aki közben walkie-talkie-n egyeztet a
többi őrrel. Minden tökéletesen funkcionál itt is
és a többi színházban is: az őr, az egyenruha, a
walkie-talkie, a show-t hirdető trikó és base-
ball-sapka, a nézőtérre szállító mozgólépcső,
a felesleges és értelmetlen szigort kísérő
egyenmosoly.

Negyed tizenegy körül jár, Éva feltehetőleg
már az előcsarnokban várakozik. A press
agent, a sajtótitkár ekkorra jósolta az előadás
végét. Itthon a művészeti titkárt kérdezném
erről, ám ott ilyen nincs. Nem az elnevezéssel
van bajom, de arra a személyre lett volna
szükségem, akinek zsigeri köze van az adott
színházhoz, gyakorlatilag ott él, és - sok min-
den más mellett - percre pontosan tudja, az-
nap mikor ér véget a produkció. Nálunk van
ilyen, pedig minden este mást adnak (a reper-
toárszínház hamarosan felejtendő fényűzése).
A press agentnek viszont semmi köze az illető
színházhoz, ő maga talán még sose látta az
épületet (ez, elismerem, túlzás), hisz irodája
esetleg a város másik végében van.

Ha csak a Shakespeare-szövegre hagyat-
koznék, nem aggódnék negyed tizenegykor.
De ez egy New York-i show, és tudhatom, a
címszereplők centrális haláltusája még eltart
egy ideig. Felállni, elmenni pedig mégsem il

lene, a rend mosolygó őrei talán nem is en-
gednének, különben is, micsoda dolog az,
hogy a sajtójeggyel megdobott, lesajnált kelet-
európai fogja magát, és otthagyja a néhai
Joseph Papp híres színházát, benne pedig az
üres tér közepén szavaló Vanessa Redgrave-
et?! Ő van ugyanis soron, minthogy a fiatal,
sudár, fekete Antonius pillanatok alatt végzett
magával, és most ott fekszik az előtérben,
üresen hagyva a centrumot, ahol az alexand-
riai királynő show-ja várható. Egyszemélyes
show a tér közepén. Mindig ez van. Mindig van
középen egy szék, kanapé, ágy, trón vagy csak
az üres tér, ahol a sanszot megkaparintó szí-
nész megpróbálja eladni magát. Legyen az a
Három nővér a Broadwayn vagy a Kurázsi

mama az Off-Off pincéjében. „Középen va-
gyok?" - szól ki (ön)ironikusan az előadásból
Bill lrwin, aki Redgrave-hez hasonlóan önma-
gát rendezi egy Broadway-Scapinben, és
szenvedő pofával, halálos betegen egy centivel
odébb cipelteti magát a többiekkel. Mert-hogy
meghalni (de élni is, egyáltalán, színész-ként
megnyilvánulni) csakis a tér közepén le-
hetséges.

Mondja, mondja a világ közepébe befogadott
egykori baloldali brit hölgy a monológot, elnéz
a messzeségbe, a lábánál heverő, ügyes
légzéstechnikát alkalmazó, halott Antoniusra
egyszer, egyetlenegyszer se néz rá. Igaza van,
eddig sem volt semmi köze hozzá, meghalni
sem miatta akar. Meghalni a lehetőség miatt
akar: bekerült (berendezte magát) a tér köze-
pére, ezzel most élni szeretne egy végtelen
hosszú haláltusa erejéig.

Milyen volt a show?, érdeklődik az elő-
adásról Éva, miközben cifrákat káromkodik,
amikor dugóba kerülünk a Madison Square
Gardennél. Tévés autók, rendőrök, tömeg,
most osztják a Grammy-díjakat. Tőlünk száz
méterre talán épp Madonna áll az üres tér
közepén.

Hagyjuk, válaszolom, amikor elköszönünk.
Éva, az egykori Squat-tag is siet haza. Korán
kell kelnie, reggel dolgozni megy. Színházat
rég nem csinál, nem is néz, minek is. Csak a
csupasz, üres teret látná, és középen Kleo-
pátrát, Scapint, Kurázsit... valakit, aki egy
percre-egy órára középre rendezte magát. Na,
nem baj, gondolom, én úgyis jövök haza, és
itthon mégiscsak mást, színházat fogok látni.
Ezt gondolom, amikor beszállok a buszba.


