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 LIVING THEATRE

zinte semmit sem tudtam a Living Theatre-
ől, mielőtt elmentem a Szkéné-be, azzal a
étségkívül kissé sznob elő-ítélettel, mellyel
z ember hajlamos minden New Yorkból jövő
zínházi produkciót próféciaként, a jövőre
zóló útmutatásként fogadni. Főleg, ha a Living
heatre programfüzetében elolvassa, hogy ez
gy nagy hagyományokkal rendelkező
vantgárd társulat, mely 1951-ben alakult,
égigcsinálta az ötvenes-hatvanas éveket,
otrányokkal, száműzetés-ben olykor, de
indvégig kitartva provokatív, formabontó

tílusa és sajátos, anarcho-pacifista ideológiája
ellett.
A Livingesek elhozták hozzánk Rules of civi-

ity and decent behaviour in society and in con-
ersations (Az udvariasság és illedelmes visel-
edés szabályai társaságban és beszélgetés-
or) című előadásukat, melyet George Washing-
on műve, szabálygyűjteménye, illemkódexe
lapján készítettek.
A csapat pontosan olyan, amilyennek képzel-

ük. Vegyes New York-i banda, van köztük
agas, ovális arcú angol lány, lányos képű,

laszos temperamentumú srác, előírásosan
astafrizurás black boy, megdöbbentően szép
uerto Ricó-i lány, idősödő, félvér homokos,
súnyácska szláv nő. Mozgásszínház az övék.
ashington elnök erkölcsi kódexét hét

elenetben, tucatnyi apró gyakorlatban játszották
l, sok és jól begyakorolt mozgással, tánccal,
éhány közepes dallal, pár provokatív
esztussal. Időnként kimentek a közönség elé,
evonva őket is a játékba, majd faképnél
agytak mindenkit. Dinamikus, jól fel-épített
rodukció volt. És rossz.
Furcsa, hogy miért. Először is, mert ez így

em előadás. A jobb vagy kevésbé jó mozgás-
zínházban a „végy egy mondatot, csinálj rá
elyzetgyakorlatot, illusztráld, fordítsd le, ki, át,
edd idézőjelbe"-szerű gyakorlatokra épülő
ódszer a színészképzés fontos része, az első

élév anyaga, de előadáshoz kevés - csak stú-
iómunka. Az előadásnak ez után kéne jönnie.
z a műhelymunka persze alapos, erőteljes, ér-
ekes, de valahogy mégsem tartozik még ránk, a
özönségre.
A játék általában egy szabály ironikus kifordí-

ására épül. Mondjuk, a „ne csámcsogjunk az
sztalnál" című szabályt elmondják húszféle

képpen, különböző hangsúlyokkal, majd
eljátsszák ugyanezt, s valahogy arra fut ki a
dolog, hogy a hatalmasok asztalán van
ennivaló, a szegényekén meg nincs. S jön a
tömeg és az elnyomók unásig ismert
szembeállítása, majd a lázadás ábrázolása.

És itt a másik ok, ami miatt kételkedem a Li-
ving Theatre élő mivoltában. Minden gesztusuk
igen erős politikai, ideológiai háttérből indul.
Természetesen minden alkotó szíve joga,
hogy színházát politikai megnyilvánulások
terepévé tegye, de emiatt úgy éreztem,
időutazásban veszek részt, 1969-et, maximum
'72-őt írunk. A virághatalom, a flower-power
szexuális forradalmának kései gyermekei között
ülök, valahol egy garázsból átalakított
színházban, s körbejár a fű vagy egy Mao-kötet;
az Aquarius jegyében vagyunk. Nem
gúnyolódni akarok. És természetesen hiszek
Woodstock szellemében, hogyne. De azt nem
hiszem, hogy a gesztusoknak ma is
olyanoknak kell lenniük, mint amilyenek akkortájt
lehettek.

living-rögtönzés (Dudás Zoltán felvételei)

Nem vagyok biztos abban, hogy a nézők
megérintése azt jelenti, hogy oda kell menni
hozzájuk és meg kell fogni őket. Nem hiszem,
hogy ezt kell tenni ahhoz, hogy ábrázoljuk, mi-
lyen nehéz is kapcsolatokat teremteni, és
megmutassuk: nincs távolság színpad és né-
zőtér között. Nem hiszem, hogy a színészek-
nek ott kell állniuk az előcsarnokban, gyertyával
és pacifista lobogóval a kezükben ahhoz, hogy
értsem: a békéről van szó. Még akkor is buta
didaxis ez, ha az USA éppen háborút visel az
öbölben. Sőt: pláne akkor...

Nem kételkedem benne, hogy ezek a gesz-
tusok őszinték. S mert azok, így hatnak is vala-
melyest. Egyszerűen csak úgy érzem, más a
kor. Nem a hatvanas években vagyunk.

Túljutottunk a minimal-arton, az új
expresszionizmuson, az ego-arton, az új
szenzibilitáson, a punkon, a posztmodernen.
Akár szeretjük ezeket a trópusi betegségekre
emlékezte-tő, Fagifor-szagú szavakat, akár
nem, ez így van. Egyes filoszok szerint új kor
van. S ennek az a lényege: ne törődjünk a
korszakhatárokkal. Eszerint fogjuk fel tehát a
barátságos New York-iak produkcióját
idézetként, önparódia-ként?

Ez az értelmezés, azt hiszem, félrevezető
volna. Félkész produkció volt ez, félkész gon-
dolati alapokon. Profizmussal és megindító
lelkesedéssel előadva.

S ami elgondolkodtatott: miért van, hogy a
kor megváltozását, az új hang szükségességét
itt, nálunk, az elmaradott Budapesten jobban
érezni, mint New Yorkban? Eltolódtak a
súlypontok a világban. Nem mondom, persze,
hogy Budapesten a színháziak valami jobbat
tudnak. Mindenesetre öreg színházi rókák a
Pesti Broadway-n és az off-Körúton egyaránt
érzik, hogy amit eddig csináltak, tovább nem
megy. Zavarodottak.

A politikus színház, a provokatív, arcunkba
csapó naturalizmus vagy a langyos kisrealiz-
mus már halott, és vele halnak a magyar szín-
házak, Katonástul, Kaposvárostul. Amit most
látunk, az a Living deadek, a zombie-k szín-
háza...

Az idei - július 9-től augusztus 2-ig tartó -
avignoni fesztivál legnagyobb színházi ese-
ménye Ramón deI Valle-Inclán Barbárkomé-
diája lesz, amelyet Jorge Lavelli rendez a Pá-
pák udvarán. Heiner Müllernek három műve is
színre kerül, köztük a Cement, bemutatják
Strindberg Álom játékát, Arthur Adamov Ha a
nyár visszatér című művét, és Peter Brook A
vihar-rendezése is látható lesz. Több produk-
ciót, illetve megemlékezést szentelnek a
fesztiválalapító Jean Vilarnak, aki húsz évvel
ez-előtt hunyt el.
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