
- És ha a hiányos felkészültség megakadályozza
a teljes, a helyes átvételt?

- Véleményem szerint mindenki, minden fo-
kon, minden művészetet képes befogadni, kü-
lönösebb felkészültség nélkül. Az ösztönös
reakcióra gondolok. Gyakran az úgynevezett
intellektuális személyt éppen a felkészültsége
akadályozza meg, hogy átérezhessen valamit.
 Ez a zenére és a képzőművészetre is vonat-

kozik?
- Igen. Mindenki ösztönösen reagál, mindenki

kap élményt. Amennyiben művelt is valaki, az a
jutalma, hogy át tudja érezni az alkotás technikai
oldalát, az alkotás folyamatát, a mű-vész, az
előadó lelkiállapotát.

A happeningek jutottak eszembe, melyek va-
lószínűleg a nézőnek éppen erre az ösztönös
reagálására építenek. De Roose-Evans nem sok-ra
becsüli a színháznak ezt az oldalhajtását:
 A happeningek egyfajta türelmetlenség

szimptómaszerű megnyilvánulásai, a 19. századi
stílus elleni lázadás szülöttei. De kérdés, van-e
közük a művészethez. Nem hiszem, hogy létezik
spontán művészet. Ez a két fogalom agyonüti
egymást.
 És az improvizáció, a kadencia a

zenében?
 Ott elsőrangú zenészekre van szükség,

és a téma mégiscsak adott.
 Ön hogyan fogja kialakítani a társulatát?
 Nemzetközi együttes lesz, színészekből

és táncosokból. Mindenkinek meg kell majd ta-
nulnia énekelni, ismernie kell a modern balettet,
akrobatikát, a pantomim alapelemeit. Nagy
munka lesz. Finnországban már találtam néhány
tehetséges embert. Magyarországról is szívesen
látnék jelentkezőket.
 Van már határozott elképzelése az elsó' be-

mutatóról?
- Nincs. Ha pontosan meg tudnám mondani,

mit akarok csinálni, hozzá sem kezdenék. Nem
szeretem, ha előre meghatároznak valamit. Azt a
megfoghatatlant akarom megcsinálni, amiről
majd azt fogják mondani: ez az én ötletem volt.
 Mit játszanak most a Hampstead Theatre

Clubban?

- Egy festőnek a darabját, a Spitting Image-et.
 Miről szól?
- Két homoszexuális fiatalember él együtt, és

az egyiknek gyereke születik.
- Well - mondtam, és kértem egy jegyet a

következő előadásra.
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„Az igazat,
csakis a tiszta igazat"

A leningrádi Gorkíj Színház vendégjátéka által
okozott sokkot, a reveláció erejével ható élményt
nem tudjak egyhamar elfelejteni. Újra és újra fel
kell idéznünk az egyes előadásokat, újra és újra
fel kell tennünk a kérdést: mi a szín-ház
sikerének, az élménynek a titka. Mert színházat
láttunk, csupa nagybetűvel, ez kétségtelen.

Izgalmas vállalkozás lenne vitába szállni
Lengyel György kitűnő cikkének néhány megál-
lapításával, a csehovi és gorkiji hősök hasonló-
ságának vagy különbségének kérdésétől kezdve
Besszemenov felállás-leülési játékának értelme-
zéséig, de talán még izgalmasabb, ha a siker, az
élmény titkát egy másik előadás, az Igazat csakis a
tiszta igazat felidézésével próbáljuk tovább-
keresni. A Kispolgárok előadása a szó legjobb
értelmében „irodalmi színház" volt; a gorkiji
szöveg akkor is áll, akkor is értéket képvisel, ha
nem olyan kiváló szinten valósul is meg, mint
ahogy azt a Drámai Színháztól láttuk.

Az Igazat ... esetében minden az interpretá-
láson múlik. „A dráma az úgynevezett Overman-
bizottság jegyzőkönyvének felhasználásával, a
színház és szerző szoros együttműködésével jött
létre" - olvassuk a színház ismertetőjében, és
valóban, D. Álj csak annyiban szerzője az elő-
adásnak (mert darabról tulajdonképpen nem lehet
beszélni), mint a forgatókönyvíró a filmnek. Itt
minden a rendező koncepcióján, fantáziáján,
találékonyságán, a koncepció megvalósításának
hitelességén, bizonyító erején áll vagy bukik. Áll.

Elsőként talán a még a Kispolgárok előadásánál
is nagyobb szigorúságot említhetnénk. Minden
kimondott szónak, minden gesztusnak, minden
újabb „ötletnek" meghatározott funkciója van, a
történelmi személyek filmsnittszerű
beállításokban való megidézésétől a narrátorig, a
zenétől a különleges világítási effektusokig, de
csakis úgy és az adott pillanatban. Egy hamisan
kiejtett szó, egy elnyújtott mozdulat, egy pillanat-
tal később felvillanó kép (a mikrofon esetleges



visszhangosodásáról nem is beszélve), és a hatás
elmarad.

Amikor belépünk a nézőtérre, egy bírósági
tárgyalást megelőző jelenet részeseivé válunk, a
„színészek" fel s alá járkálnak a színpadon, ciga-
rettáznak, beszélgetnek, újságot olvasnak, üd-
vözlik az újonnan érkezetteket. Nézőtér és szín-
pad harmonikus egységben van, és ez az egység
akkor sem bomlik fel, mikor a tárgyalás-előadás
kezdetét veszi. Sőt, még erősebbé válik. Megis-
merkedünk az „üggyel", a vád és a védelem kép-
viselőivel, megkezdődik a tanúk esketése, majd
kihallgatása. Nézőtér és színpad egysége érdekes
módon akkor bomlik fel egy pillanatra, mi-kor a
nézőtér hátsó bejáratánál megjelenik a narrátor.
Felmegy a színpadra, bemutatkozik valódi,
„civil" nevén, és elmondja, hogy ezen a
tárgyaláson ő a színház álláspontját fogja képvi-
selni. Aztán újra lemegy a nézőtérre, és a szék-
sorok között járkálva folytatja mondandóját, egy
pillanatra sem zavarodva meg a kartávolságra ülő
nézők pillantásának kereszttüzétől. Aztán maga is
leül a nézőtér egyik foteljébe, a tárgyalás
folytatódik tovább. Ezekben a percekben néző-tér
és színpad elkülönülése újra megszűnik - és ez
elsősorban K. Lavrov kitűnő alakításának
köszönhető. A narrátor megjelenése tudatosítja,
hogy színházban vagyunk, nem igazi tárgyalás,
hanem komoly tétre menő játék aktív résztvevői-
ként. Egyáltalán nem közömbös számunkra - és
ez az előadás érdeme -, hogy a vád képviselőinek
sikerül-e bebizonyítaniuk állításaikat, pedig a
végeredményt ismerjük. Még kellőképpen
„provokálva" is vagyunk, hiszen kezet foghat-
nánk Lavrovval, felállhatnánk, közbeszólhatnánk,
a színház mindent megtett, hogy gátlásainkat
feloldja. (A „rettenthetetlen", teljes biztonsággal
mozgó Lavrov minden bizonnyal frappáns
válasszal reagálna.)

Zavarba jövünk, ha az előadásra hagyományos
fogalmakat akarunk alkalmazni. Meddig beszél-
hetünk alakításról, és hol kezdődik az, amit talán
egy bizonyos „megjátszani lehetetlen" emberi
magatartásnak nevezhetnénk leginkább ? A szín-
padon és a filmbetéteken kétségtelenül színészi
alakításokat, kevés, de szűkszavúságukban is jel-
lemző, pregnáns eszközökkel megformált jelleg-
zetes egyéniségeket látunk, de a narrátorra pél-
dául már nem mindig illik a „színészi alakítás"
kifejezés. Lavrov nem színészként, hanem a szín-
ház egyik „civil" tagjaként kommentál, ironizálva
ítél, hozza mozgásba az egész színpadi ma-
sinériát. Közvetlensége nehezen „megjátszható",
de felháborodásának pátosza már megint csak
„színészi", pontosabban csak a színházban, te-

hát egy különös, saját törvényei szerint működő
stilizált világban hiteles.

Nem véletlen, hogy a narrátorról e rövid cikk
keretében is ennyi szó esik. Részben általa lépi
túl az előadás a dokumentum szűk kereteit, szá-
raz szűkszavúságát. De csak részben. Az, hogy
lényegesen többet kapunk, mint egy bírósági
jegyzőkönyv esetleg önmagában is izgalmas
anyagát, legalább annyira köszönhető az előadás
többi szereplőjének és összetevőjének is. A mo-
dern színház majd minden elemét megtaláljuk itt
a filmbetétektől a cselekmény különböző idősí-
kokon való történéséig. A filmbetétek (amelyek
közül egyik-másik önállóan, az előadástól függet-
lenül is megállná a helyét, például a Defoe-jele-
net), a történelmet idézik, a színpad a tárgyalás
idejét és helyét jelöli, a nézőteret uraló narrátor
pedig a jelent szembesíti mind a történelemmel,
mind a fiatal szovjet-államot perbe fogó tárgya-
lással. A zene elválaszt, vagy összeköt, hangulati,
érzelmi aláfestést ad. S mindez spártaian szigorú
kompozícióban gyorsan pergő, a legapróbb rész-
letekig pontosan kidolgozott jelenetek sorában, a
dekoratív „képzeletszerűséget" éppúgy felhasz-
nálva, mint a pszichológiailag finoman árnyalt
színészi játékot. Játék és valóság, a dokumentum
lakonikus tárgyilagossága, rosszindulatú elfo-
gultság és az ezt elsöprő szenvedély fonódik egy-
másba képzeletet megmozgató, magas intellek-
tuális fokon.

SZENZÁCIÓS BOTRÁNY
zajlott le a New York-i Biltmore Theatre-ben.
Gerome Ragnit és james Radot, a H a i r című
musical szövegíróit - egyben színészek is -
Los Angeles-i vendégszereplésük után New
Yorkba visszatérve Michael Butler producer
kiutasította a színház területéről, mert a Los
Angelesben alkalmazott ötletekkel
megbontották az előadás fegyelmét, és az
eddiginél sokkal pornográfabb játék-
részleteket vezettek be; tovább meztelenkedtek
a New Yorkban megszabott időnél, és
önkényes pantomimjátékokkal mutatták be a
nemi aktus különféle részleteit. A szerzők
bírói úton tiltakoztak, és arra hivatkoztak,
hogy szerzői minőségben is joguk van részt
venni minden előadáson. A producer viszont
azzal érvelt, hogy a két tehetséges szerző el-
felejti: a drámaíró nem festő, aki önhatalmú-
lag változtathat saját műalkotásán, azután,
hogy az a nyilvánosság elé került.
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