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MESE ÜRES TEREKRŐL
gyszer, valamikor, réges-régen, de leg-

alábbis néhány éve egy Budapesten

bóklászó francia színházi csoport talált

egy meglehetősen lepusztult épületet.

Na, ilyet mi is találhatnánk éppen eleget,

ha folyton leszegett fejünket felemelnénk egyszer-

egyszer, és megnéznénk, hogy az egykor gyö-

nyörű homlokzatokról hogyan mállik a vakolat már

attól is, hogy a szűk, szürke belvárosi utcákba

beóvatoskodik a nap, és végigsimítja a mor-

zsalékos-salakos falakat. Ez az épület ugyan nem

a Belvárosban van, de azért könnyen elérhető a

négyes-hatos villamossal vagy a kék metróval -

szóval Tűzoltó és Liliom utca sarok -, és nem is

attól érdekes ez számunkra, hogy éppen olyan

szánalmas külsejű, mint szinte akármelyik ház a

Nagykörúttól néhány lépésre. Nem erre figyeltek

fel azok a bizonyos franciák, hanem arra, amit az

épülettömb rejt. Liliom utcai trafóház - erre ők

nem legyintettek, mondván, akkor ez nem

színház. Azt arrafelé, mondjuk, Franciaországban

régóta tudják az „alternatívok" - és idesorolhatjuk

ebből a szempontból a nagy Brookot vagy

Mnouchkine-t is -, hogy holmi trafóház igazi

színházi teret rejthet.

Ez a mese itt véget is érne, mielőtt egyáltalán

elkezdődött volna: a franciák erre jártak, találtak

helyettünk valamit, aztán mentek a dolgukra. A mi

alternatív létezőink, a csövesek visszaköltöz-

hettek csupasz otthonukba, a budi után kajtatók

újra használatba vehették e nem nyilvános házat.

„Ennyi szart még életemben nem láttam, mint itt,

amikor először beléptem" - mondja most Szabó

György, a mese folytatója. Ő, aki régóta szervezi

a Petőfi Csarnokban az elsősorban táncra,

mozgásra épülő színházi események e t - Nagy

Józseftől Lepage-ig, Hungarocarrottól Bagnolet-ig

bizonyíték van rá bőven -, régóta

A trafóház kívülről

kereste már a Helyet is, az ideális teret ahhoz,

amit ő kortárs művészeti központnak és műhely-

nek elképzelt. Kiganajozta hát a Liliom utca 41-et,

és ő tudja, milyen kacskaringós utak után a mese

eljutott a közepéig, a bonyodalomig, ahonnan

nemis egyszerű elmozdulni a befejezés felé. De itt

meg kell állnom a történettel, mert mesébe nem illő

szavak-fordulatok következnének: a Fő-városi

Önkormányzat Közgyűlése, az FMK (Fiatal

Művészek Klubja) eladása (vagy nem eladása),

szóval pénz, pénz, pénz... és itt a mesélő

kompetenciája véget ér. A történetet mások foly-

tatják, de a (nem mellékes) lehetséges happy

endtől függetlenül egy már biztos: a Liliom utcai

Jelenet a Transz-portból
(Lisztes Edina felvétele)
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trafóház fel van fedezve. Ámulva, irigykedve (és

magukban titkos terveket álmodva) bámulják

üres tereit mindenféle besurranó alternatívok, és

olykor már e penészes falak között is történnek

ilyen-olyan események.

Mint például novemberben a British Council

szervezésében a Skót ősz zárásaként a Transz-

port című produkció. Ebben valamelyest magam

is érdekelt lévén, nem fejtegetném, milyen is lett

Csányi János rendezésében Irvine Welsh

Trainspotting (Vonatlesen) című regényének

hangjáték-változata. De e három estés (inkább

éjszakás) fel-olvasószínház kapcsán nem állom

meg, hogy le ne írjam: újra és újra lenyűgöz a

színészi átváltozás csodája. Ez esetben például

nem az itt az érdekes, hogy Széles Lászlóból egy

Mark Renton nevezetű skót fiú lesz, mert végül is

nem lesz az. Széles László vagy Tóth József,

László Zsolt, Csendes Olivér, Cserna Antal,

Murányi Tünde, Mihályfi Balázs, Györgyi Anna,

Fodor Tamás... ül „civilben" a széken jelenésre

várva, és ugyanő áll majd példánnyal a kezében a

mikrofonnál, csak éppen más néven szólítják.

Számomra, aki nem

A Transz-port helyszíne - üresen
(Szabó Péter felvételei)

vagyok színész, az az örökre rnegfejthetetlen pil-

lanat (a színész számára pedig nem megfejtendő,

hisz színész, mit érdekelné a színészet maga),

amikor a személy a kintből, a „valóságból" belülre

lép, be a fikcióba. Nem akarom, nem tudom ennek

titkát megfejteni, de az átváltozásnak bizonyára

meghatározója, kivel és mivel van a színésznek

kapcsolata most, illetve a következő másodperc-

ben. Feláll, belép a szituáció terébe, viszonya lesz

egyszer csak a papírlappal, rajta a mondatokkal

és nevekkel, viszonya lesz a mikrofonnal, a másik

mikrofonnál álló személlyel, aki egyszerre Sick

Boy és László Zsolt például, viszonya lesz a néző-

vel, aki nélkül szegényebb lenne ez a pillanat, és

persze eleve viszonya van azzal a térrel, amelybe

még „civilként" belépett. Az a tér jelen esetben

holmi trafóház egyik, még alig fűthető helyisége.

Itt didergek az alkalmi közösség egyik tagjaként,

bámulom ezeket az „alternatív" éjszakai színé-

szeket, a szünetben újra bejárom az épület zeg-

zugait, és lelki szemeimmel mára mese végét lá-

tom: kiállítást itt, happeninget amott, műhelyben

(„workshopban") dolgozó megszállottakat az

egyik térben, színházi produkciót a másikban - a

büfében megfizethető áron kapható a forralt bor,

és leülhetek elolvasni, mondjuk, a Színház legú-

jabb számát, benne újra drámamelléklettel, pél-

dául a Transz-port szövegével...
Akármilyen hosszan álmodozom is, a mondat

végén így is, úgyis három pont lesz. A mese vége
ismeretlen. De látva ezeket a tereket, nem tudom
elképzelni, hogy itt előbb-utóbb ne szülessen
meg egy színház. Alkalmi vagy állandó társulat-
tal, nekem tetsző vagy éppenséggel nem tetsző
produkciókkal. Tudom, ez a fajta átváltozás nem
egy pillanat műve. Azt is tudom, könnyebb tet-
szetős mondatokat leírni az átváltozásról, mint
megvalósítani azt. Mégis azt gondolom, színház
születéséhez nem pénz kell (vigyázat, nem azt
írtam, hogy pénz nem kell). Színház születésé-
hez mindenekelőtt emberek kellenek és üres te-
rek. Ezek adottak. Három pont nélkül.


