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reljük. A következő stádium az OM megszólalta-
tásáig tart. Innen már Christine trianguluma lesz a
fordulópont jele. Elvegyülésünkkel egy időben a
közülünk választott Sámán is elfoglalja helyét a
tér szélén. Feladata az akció időkoordinátáinak
kijelölése, valamint a játék alapritmusának ébren
tartása. Rituális mozgássort ismétel, mintha „fel-
húzták volna", és közben tapssal és szóval jelzi
az időt. Christine első jelzésére felvesszük a kör
alakzatot, a következőre megkezdjük a középre
nyomulást. Ezután háromszor megcsináljuk a
„tradicionális szeretkezési póz"-t. A harmadik
után a nézők közé vegyülünk és megkérdezzük:
„Miért félünk a szexuális felszabadulástól?"
Fontos, hogy mi tegyük fel a kérdést, és hogy a
megkérdezett ne tudjon kitérni legalább a kérdés
felfogása elől. A triangulumjel után ismét közép-
re húzódunk az OM-maI, és ezután következik a
„bonyodalom tetőpontja": sorban Christine-hez
járulunk, s átveszünk tőle egy zsineget. Párt vá-
lasztunk, majd a vele folytatott szerelmi jelenet
tetőpontján levesszük választottunk nyakáról a
zsinórt és szorosan összekötözzük vele. Ezután a
kötözőt kötözik meg és így tovább, egészen ad-
dig, míg mindenki gúzsba kötve hever a földön. A
Sámán monoton időjelzése egy pillanatra sem
szünetel. A megkötözöttek némán - tekintetük-
kel - ismét a közönséghez fordulnak: „Segítse-
tek! Oldozzatok föl!" Ha megértik, és hozzálát-
nak kiszabadításunkhoz, az előadás sikeresnek
tekinhető. Ha nem, akkora gyakorlatvezető kezdi
meg az oldozást. A szabaddá tett szereplők az
OM-et hallatják, s a nézőkkel együtt nagy kört
alkotva megkísérlik az OM átterjesztését a civi-
lekre is.

Már az elvegyülés szakaszában éreztem: kis
performance-unk szépen elvetél. A többségé-
ben fiatalokból álló közönség közönyösen, min-
den kíváncsiság nélkül várakozott. Amikor a Sá-
mán elfoglalta a helyét, a közelében állók fanya-
logva húzódtak félre. Jómagam - néhány med-
dő kísérlet után - felhagytam a kontaktuskere-
séssel, és figyelmemet befelé irányítottam.

Újra és újra feltett kérdésemet zavar és meg-
hökkenés fogadta. Pedig a legváltozatosabb ér-
zelmi skálán tettem fel. Mintha leprás volnék, úgy
húzódtak félre, igyekeztek egérutat nyerni elő-
lünk. Nehezen tudtuk összeszedni magunkat, s
még a begyakorolt kötözési jelenetbe is hibák
csúsztak. És ismét a kibírhatatlan kuncogás!
Akárkire néztem, azt éreztem, hogy talán felfogja
pillantásom értelmét, de a cselekvésig, a mozdu-
lásig senki sem jut el. Előadásunknak ez volt az
egyetlen mozzanata, amikor a nézőknek az illú-
zió síkján kellett volna felfogniuk a szituációt, s
éppen itt jutott holtpontra a vállalkozás! Végül
az előző napon még velünk gyakorlatozó, de az
előadást már nem vállaló angol kislány látott
neki elsőnek a zsinegek kibogozásához.

em gondolod, hogy nem kellene
félnünk egymástól?" - a kérdés nem
ilyen tisztán, érthetően hangzik el. A
nő - aki most a kezemet fogja, és
merőn a szemembe néz - lassan,
furcsa kiejtés-

sel, szinte szótagolva bóklász a hangok között,
érezhető, nem tudja, melyik szó minek is felel
meg. Az első pillanatban nem is értem, milyen
nyelven szól hozzám, aztán összeállnak a szavak,
és én ülök itt a válaszadás kényszerével verve.

A Living Theatre három előadást tartott márci-
usban a Szkéné Színházban, vagyis alkalmi
társam, a színház tagja, ki jócskán benne van
már a korban, de hiszen talán ő is ezt gondolja
rólam (elvégre 51-es születésűek vagyunk, a
Living is, én is), még két este elismétli majd
ezeket a szavakat. Hűtlen lesz hozzám,
másnak fogja a kezét. Mindegy, kiül majd ezen
a széken, igaza válasz akármelyikünk szájából:
nem, nem kell félnünk egymástól. Ezt persze
nem mondom, nem mondok semmit. Ülök
zavartan, és biztatgatom magamat: „csak ne
légy zavarban, itt most nyílt és szabad
kapcsolatteremtés történik, miért is ne, elvégre
nem féltek egymástól, nézz hát a

A Living Antigonéja

szemébe, és nézz nyíltan, melegen, őszintén, és
jelezd, te alkalmas vagy, igen, te tudod, miről van
itt most szó..." És én nézek, próbálok is valamit
mondani, de nem megy. Nem félek, mondanám,
de hiszen ő nem beszél magyarul. Tegyük fel,
tudok valamit angolul és azt mondom: I am not
afraid. De nem most ígértem őszinteséget?
Már-pedig a fejemben nem ez a mondat zakatol,
ha-nem mindenféle más, például az, hogy
vajon hány éves lehet ez a nő, esetleg tagja volt-
e az egykori híres Livingnek? Miért ilyen hideg a
keze, és meddig fog még így nézni? Ő most
valóban kapcsolatot akar velem teremteni? Ha
igen, végül is miért? Miért pont velem? Mert
ezen a széken ülök, mert úgy néztem rá, vagy
mert mind-egy, kivel? Igaz lehet ez a védtelen,
ám makacs eltökéltség, amellyel engem bámul,
és ha igaz, akkor én most hibát, sőt bűnt követek
el, hogy a kérdésre nem válaszolok?

Ezek a kérdések kavarognak bennem, lenne
hát mit mondani, de én hallgatok. Túl vagyok már
egy kézfogón, az imént fiatalabb társa állított fel a
székről, és tett fel nagy komolyan egy találós
kérdést. Ezt én megválaszoltam, ő meglepődve
megdicsért. „You are a genius", én pedig sza-
badkozni kezdtem, miszerint fogalmazhatunk
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talán visszafogottabban is, hiszen a találós kér-
dést jól ismertem korábbról („reggel négy lábon
jár, délben két lábon..."), de ezt kifejteni már nem
tudom, ő visszaugrik a jól begyakorolt koreográ-
fiába, kapcsolatunk megszakad, attól tartok (I
am afraid), mindörökre, és én, akinek ő is mé-
lyen a szemébe nézett, nem vagyok már fontos.

Most tehát hallgatok, és riadtan pislogok ol-
dalra, úgymond, a többieket is nyomon követem,
nehogy elszalajtsak valamit a produkcióból, de
érzem, ő még mindig néz. Így fog nézni holnap is,
így nézett tegnap is. Teheti; mindegy, ki ül a szé-
ken, tudhatjuk, nem kell félnünk egymástól.

De vajon valóban mindegy-e? Döntő kérdés
ez most, 1991-ben, amikor a Living Theatre meg
akarja szólítani vele bizonyos ideig egy térben lé-
legző embertársait. Megvan-e életünknek az a
közös ösvénye, amelyről talán nem tudjuk, hon-
nan indul és hová vezet, vezet-e egyáltalán bár-
hová is, de hogy létezik, már abból is világos,
hogy egy pillanatra egy térbe kerültünk, a fiatal-
ság gőgjével és sugárzó elszántságával, ve-
szélyt nem ismerve megfogjuk egymás kezét,
mosolygunk, és egymásra nézünk. Nincs hátsó
szándék, nincs gyanakvás, éppen azt akarjuk
csinálni, ami történni fog, egy az út alattunk, ak-
kor is, ha azt csupa illúzióval kövezték ki. Fordulj
akármerre, mindegy, kit találsz, bízhatsz benne,
mert ő is bízik benned, tiétek a világ. Ezt gondo-
lod. Más-más nyelven ugyanarra gondoltok:
Che, '68, Párizs, Prága... We are not afraid,
énekli Pete Seeger, esetleg Joan Baez. Ez volt
akkor, a bizonyos hatvanas években.

Mi maradt mindebből? Legfeljebb a nosztal-
gia. A kor változott, vagy te változtál a korral? Lé-
tezett-e ez a közös ösvény, léteztek-e azok a lát-
hatatlan pályák, amelyek összekötöttek téged és
melléd kerülő mindegy-hogy-ki társadat, vagy
csak hitted ezek létezését? Végül is mindegy, a
válasz nem befolyásolja a jelent. Azt a jelent,
amikor biztos lehetsz abban, hogy már rég kihúz-
ták alólatok ezt a közös repülő szőnyeget, súlyta-
lanul, külön-külön lebegtek az időben. Hiába őri-
zed a hosszú hajat és a blue jeanst, mint én is, hi-
ába ismétled a formákat, mint a Living. Jelenté-
sük nincs, kiürültek. A forma akárhányszor ismé-
telhető - ám az általa hordozott közlés mindig
más, akkor is, ha a személy, annak haja színe és
hangja, személyi száma és zászlaja még mindig
ugyanaz. Mindegy tehát, tagja volt-e a csoport-
nak húsz évvel ezelőtt ez a hideg tenyerű nő, hí-
vása számomra hamis, nem nekem szól. „Általá-
ban" néz felém, az általános színjátszás megme-
revedett formáiba bújva jelentésüket vesztett
gesztusokat használ.

Talán ez a Living Theatre előadásának legfur-
csább ellentmondása: a monotonon ismételt,
szokássá vált, megkövült üres formák abszurdi-
tását akarják felmutatni, de ehhez általuk és má-
sok által elkoptatott eszköztárukat vonultatják

Szerencsére az illem álarcait leveti magáról az
élet, és e mesterséges falak mögül átsugárzik az
eredendő szándék, a másik megértésének,
megérintésének szándéka. De ehhez nem elég,
hogy a hatvanas évek színházának szabályai
szerint most is megfogják a kezemet.

A szabályok ironikus felmutatása - számom-
ra kicsit szegényes fantáziával ugyan, de - sike-
rült a csoportnak. A spontán kapcsolatteremtés,
a mesterséges falakon áttörő élet érvényesítése
viszont nem sikerülhetett. Jelen időben akartak
szólni, de a múltból rájuk száradt álarcok mögül.
Talán szentségtörő gondolat, de a ma élő szín-

ház, a mai living theatre nem állna karót nyelt
zavarban a Műegyetem előcsarnokában, amikor
a Living Theatre kiérdemesült tagjai gyertyákat
tartva kört formálnak, és a létre nem jövő áhítatot
csak azért is mímelik és ránk erőszakolják. Az élő
színház ezen átgázol, talán a gyertyákat is kiüti a
kezekből, és szemtelenül azt mondja: nem. Nem
így kell viselkednünk színházi társaságban, mert
ez így csak üres forma. Képviselje akár George
Washington, akár a Living Theatre.

Hát, ezeket mondanám e szemembe merően
bámuló idős hölgynek. Ha merném, ha tudnám,
ha még mindig az én kezemet fogná. De ő már
messze jár, más kezét szorongatja, más nyelven
kérdezi, „nem gondolod, hogy nem kellene fél-
nünk egymástól?". Csak el ne tévessze a szöve-
get! Hiszen mégsem mindegy, kihez szólunk, ki
is ül velünk szemben, és ha megszólítjuk, tu-
dunk-e neki mondani valamit.

Nyilvános akció Milánóban

fel. Az alapötlet kiváló, és végtelenségig variál-
ható helyzetgyakorlatok, etűdök kiindulópontja
lehetne: a viselkedés George Washington által
törvényben rögzített szabályait vitte színre a cso-
port egyik vezetője, Hanon Reznikov. E szabá-
lyokat - a Szkénében kiadott ismertető szerint
 még a tizenhatodik században állították
össze a jezsuiták. Az udvariasság és az

illedelmes viselkedés szabályai társaságban és
beszélgetés-kor mind - mind a száztíz -
elhangzanak a másfél órás előadásban. A
zenével kísért, mozgással és olykor szituációkkal
illusztrált megállapításokat - jobbára
felszólításokat és tiltásokat
 közli, illetve minősíti a produkció. Közben lát-
juk George Washingtont, mégpedig két példány-
ban, gyermekként és felnőttként, amint figyelő
szemmel és áhítatos odaadással issza a szava-
kat, majd gyakorolja az elsajátítottakat. Íme, előt-
tünk a tökéletes ember, kinek parókája és ruha-
fodrai rendben vannak, az ananászt szabálysze-
rűen szeleteli késsel-villával, és minden monda-
tot ismer, ami így kezdődik: „Társaságban nem
illik..." Minden rendben lenne e kötelességtudó
állampolgár körül, csak maga az élet hiányzik
belőle, hiszen őt is, miként a szabályokat, a teg-
napokból gyúrták. E szabályokat betartva létre-
jöhet a kommunikáció látszata, de bármily ne-
mes lehetett is Washington szándéka, száztíz
pontjával száztíz falat emelt az emberek közé.


