


mikor elindultunk, még szó sem
volt arról, hogy Magyarországra is
jövünk. Régi jó barátom, egy
színházi menedzser, aki annak
idején kisegített minket az or-
szágból, ő hozott vissza. Úgy volt,
hogy Genfben vége van az európai

turnénknak, és megyünk vissza New Yorkba.
De most már örülök, hogy így történt.

Hogy hogy történt? Az első információm az volt,
hogy a Petőfi Csarnokban fogunk játszani. És ez
eldöntött mindent. Tudniilik ezt a csarnokot vala-
mikor az apám építette. És száz vagy százötven
méterre a Petőfi Csarnoktól volt a házunk, ahol
én az életem első huszonöt évét leéltem. (Csak
az utolsó hét magyarországi évben laktam a Do-
hány utcában.) Láttam magam előtt a focipályát,
a VIT-re készült szabadtéri mozit, egy bombatöl-
csért és ... szóval a gyerekkori alapélményeket.

Oda is mentem a régi házunkhoz, és felkiabál-
tam: „Emma!" És kijött egy idősebb hölgy - va-
lamikor ő volt a legszebb nő a házban - és azt
mondta: „Péter, mi van?" Ez komoly, ez így tör-
tént. Bementem a régi iskolámba is, megkérdez-
tem a gyerekeket, hogy most mit tanulnak, mi-
lyen az iskola, megtanítottam őket néhány angol
szóra. Az az iskola, ahova jártam, ronda volt.
Csúnyán festett falakra, olajos padlóra emlék-
szem. Most szép márványpadló fogadott, ki volt
csempézve a folyosó, és a gyerekek jól érezték
magukat. Teljesen nyitottan beszéltek, semmi
nyomorúság nem volt bennük.

Tizenöt év távlatából úgy ítélem meg, hogy mind-
az, amiért elmentünk Magyarországról, az végül
is a Pig, Child, Fire! című darabunkban robba-
násszerűen fogalmazódott meg. Ebben minden
benne volt, amit ki-ki tudott a színházról, meg a
lelkesedés, a személyesség. És az a vágy, hogy
az ember az egész várost magához ölelje, és
hogy megismertesse és elfogadtassa magát. Ez
az előadás olyan erős volt, hogy utórezgése elég
sokáig tartott; ez táplálta az Andy Warhol utolsó
szerelmét is. Ami mellesleg nem a kedvencem.
Azért nem tetszett igazából, mert híres neveket
használtunk, hogy gazdaságilag vagy bárho-
gyan sikeresek legyünk. És egy durva megoldás
is volt benne, amit ma már kicsit sajnálok: valaki
rálő Andy Warholra, aki akkor még élt. De hát ez a
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tudatlanságunkból származott. Mégsem volt
szerencsés dolog. Aztán volt még egy darab,
amit eredeti felállásunkban játszottunk, a Mr.
Dead and Mrs. Free. Ez volt az utolsó elkesere-
dett nekirugaszkodásunk, hogy tudunk mi még
együtt darabot csinálni. És ez meg is történt. Na-
gyon mutatós és hatásos volt, de ha az ember
megpiszkálja, akkor csak stílusos. És ezzel
lényegében vége szakadt a közös munkának.
Tizenöt évet éltünk és dolgoztunk együtt. Tíz
ember ennél tovább már nemigen bírja együtt.
Ez még egy házasságban sem könnyű!
Elképzelhető: tíz összeházasodott ember, és
még a foglalkozásuk is ugyanaz!

Pedig amikor elindultunk, rendkívül büszkék
voltunk egymásra; akkoriban még elfelejtettük
egymás hibáit. Nagyon erős volt bennünk a ka-
landvágy, nem az érdekelt minket, hogy ki mi-
lyen, és hogy mi a menő a világban. Azt gondol-
tuk: mi vagyunk a menők, és ez aztán később,
hosszú távon hátrányunkra is vált.

Amikor darabot készítek, mindig az előző ellené-
ben próbálok dolgozni. Amikor csak a színész
teste és hangja fontos, akkora következő darab-
ban biztos lesz egy magnetofon. Amikor van egy
magnetofon, biztos, hogy egy élő zenekar jön
utána, amit persze utáltam. Mindig olyan eleme-
ket használtam, amilyeneket nem szerettem, és
esztétikailag is elvetettem.

A kínai például a világ legkisebb színpadán
játszódott. Vörös függöny takarta el a színpadot.
Amikor az kinyílt, a közönség festett operadíszle-
tet látott, amin egy másfélszer egy méteres szín-
padra nyílt újabb függöny. És a színészek e mö-
gött játszottak, tehát körülbelül a derekuktól a
nyakukig látszottak. És volt egy lift is a festmény
mögött, ami fel-lejárt, tehát néha a felsőtesteket
lehetett látni, néha csak a lábakat. És mind e mö-
gött volt még egy vetítővászon is, amire a hátte-
ret vetítettük, azt a helyszínt, ahol a jelenetek ját-
szódtak. Ez tehát rendkívül technikás és gyors
darab volt. Ennek is van magyar vonatkozása:
Bartók A csodálatos mandarinjának a színpadra
állításáról szólt a darab, arról, ahogy egy társulat
megpróbálja megjeleníteni a történetet.

A következő darab kifejezetten filmes színház
volt. Két filmvászon közé helyeztük a színpadot.
Az egyik vászon a nézők és a színpad között, a
másika színészek mögött volt. Sikerült úgy
meg-világítanom a színpadot, hogy csak a
színészek legyenek fényben. A két film
mélységet adott a térnek, ahol a jelenetek
játszódtak, és ebben a helyzetben úgy látszott,
mintha a színészek egy közeli, szuperközeli
vagy egy távoli képben lennének. Ezek mind
nagyon technikaigényes dolgok voltak.

Azután elegem lett a sok hókuszpókuszból.
Ilyenkor előjönnek a lehető legközelebbi, legsze-
mélyesebb dolgok. Az ember végül is önmagáról
tud a legtöbbet. Így született a legutóbbi előadás.

Egyetlen konvencionális vagy tradicionális
elem hiányzik a színészetemből, a pszichológiai
színjátszás. Odáig még nem jutottam el, hogy ezt
meg merjem csinálni. És tulajdonképpen nem is
akarom. Itt sem játszom el semmi olyat, amit a
nagyanyámtól láttam. Egyáltalán nem utánzom
őt. Ennek ellenére többen mondták, hogy kísér-
tetiesen hasonlítok rá. De nekem nem kell őt utá-
noznom, mert együtt éltem vele. És gondolom,
mindenkinek van ilyen élménye, aki együtt élt a
nagyanyjával. Ezért ezt nekem nem kellett kipró-
bálnom, nem kellett pszichológiailag kibonta-
nom. Csak az volt a feladat, hogy valamilyen le-
gyek.

Ez a darab New Yorkban, New York-i embe-
reknek készült - legalábbis szándékom szerint.
Az, hogy milyen éléskamrából táplálkozom, vé-
gül is teljesen mindegy. Mindenkinek van valami-
lyen háttere, és ez New Yorkban különösen ért-
hető. Mindenki jött valahonnan, tehát egyáltalán
nem furcsa, ha valaki pont közép-európai háttér-

rel rendelkezik. Ugyanakkor a téma teljes mér-
tékben New York-i. Tulajdonképpen egy könyvet
írtam, meg egy darabot is próbáltam írni, de nem
jutottam sehová sem. És ekkor meglátogattam a
kórházban egy barátomat, akinek AIDS-e volt.
Csövek lógtak ki belőle, de kinézett a kórház ab-
lakán, és madarakról meg fákról mesélt. Olyan
volt, mint egy öregasszony. Eljutott abba az álla-
potba, amikor már biztos volt, hogy el fog menni.
De most még itt van ebben a világban, a fájda-
lommal teljes harmóniában, és eltelve a világ
iránti megértéssel. Tulajdonképpen ez volt az a
lökés, aminek hatására megírtam a darabot, és
megéreztem magamban is ezt az állapotot.

Most - miután oly sokszor játszottuk az elő-
adást - úgy látom, hogy a tragédiát csak akkor
lehet elviselni, ha nevetni tudok rajta. Szóval
amikor a Nagymama helyzete a legképtelenebb,
akkor építi fel a tornyot, amelyre nyomorultan fel-
mászik, és amikor fenn van, persze lezuhan, és
énekelni kezd. A darab végén gipszbe öntve,
gyertyával a kezemben állok, és egy temetési
imát éneklek, meg egy viccet mondok el - ami-
nek persze nincs poénja. Ez tulajdonképpen ar-
ról szól, hogy milyen gyönyörű egy temetési ima,
és milyen borzalmasan kellemetlen meghallgat-
ni egy viccet; hogy ami vidám, az milyen fájdal-
mas is, és hogy az, ami fájdalmas - a temetési
ima -, milyen gyönyörű tud lenni.

A történet persze mindig változik, alakul. Nin-
csenek szabályai. Annak sem, hogy hol játszunk.
Most éppen kőszínházban, holnap talán egé-
szen másutt. Mostanában úgy érzem, mindegy,
hogy hol játszunk. A darabot végül úgy találtuk ki,
hogy mindenhol elférjen.

Könnyen előfordulhat, hogy többé nem csinálok darabot. Ezt még játsszuk egy darabig, és ha lesz vala-

mi új, akkor lesz, de terveim nincsenek. Végül is a színház tiszavirág-életű dolog, amit az ember megmu-

tat, és vége, nincs tovább. Nem az a fontos, hogy milyen sokáig tart, hanem hogy mennyire képes meg-

közelíteni a tökéletességet. Hogy milyen közel tud férkőzni a misztériumhoz. Soha nem érdkelt, mi lesz

holnap. Nem halmoztam fel semmit az éléskamrában, hogy tudjam, másnap mit eszem.
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