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Á hampsteadi színházklub

A Hampstead Theatre Club fogalom Angliá-
ban. 1959-ben alapította James Roose-Evans, aki
egyben igazgató és főrendező is. James Roose-
Evans Oxfordban járt egyetemre, ott szervezte
első társulatát. Később vidéki színházakban
játszott, és csak mások tanácsára kezdett rendezni.
1954-ben New Yorkba ment, hogy a híres
koreográfustól, Martha Grahamtől tanulhasson,
mert úgy érezte, hogy a színház kapcsolatban van
a modern balettel. Felvették a Juillard
zeneművészeti főiskolára. Kapott egy balett-
együttest és egy zeneszerzőt, s az volt a feladatuk,
hogy valamilyen új ötvözetét találják meg a
színháznak és a zenének.

Roose-Evans két év múlva visszatért Angliába.
Ismét rendezett, többek között saját átdol-
gozásában Milton Elveszett Paradicsomát és
Dylan Thomas Under Milk Woodját. Nagyszerű
feladatoknak érezte ezeket a bemutatókat, de álma
egy saját londoni színház volt. Hampsteadet
választotta, ezt a jelentős színházi hagyomá-
nyokkal rendelkező művésznegyedet (itt lakott
például a század elején Gordon Craig), s anélkül,
hogy a szükséges pénze meglett volna, egy évre
kibérelte az egyik templomi gyülekezet he-
lyiségét. Lendületes sajtóértekezletet rendezett, és
felkért kétszáz gazdag, színházszerető la-kost,
váltsanak bérletet. Így kezdődött. A színészek az
első évben ingyen játszottak, főleg új, kevés
szereplős darabokat. Ők mutatták be Harold
Pinter első drámáit, de szerepelt a programban
Ionesco és Csehov is. A színház a kerületi tanács
rokonszenvét is elnyerte. A tanács 196z-ben új
épülettel ajándékozta meg a társulatot. Mivel az
épület fából volt, és a londoni Tűzoltó
Főparancsnokság határozata szerint ilyen
épületben csak klub-formában rendezhető
nyilvános előadás, a színház neve egy szóval
hosszabb lett. A klubnak természetesen bárki
tagja lehet és az előadásokra vendégeket hoz-hat
magával.

James Roose-Evans-szel a kiváló színikriti-
kusnak, J. C. Trewin-nak hampsteadi házában

találkoztam. Beszélgetésünket egy meglepő mon-

datnál kezdeném idézni:
- Véleményem szerint ma egész Angliában

nincs valóban kísérleti, avantgarde színház. A
mienk sem az. Csak akkor lesz, ha kiképeznek
egy teljesen új, komoly felkészültégű együttest.
Ezt szeretném én megvalósítani. Úgy érzem, a
ma színháza zsákutcába jutott. A darabok vagy
naturalisták vagy realisták, a 19. század megköti
a kezüket. Pedig a művészeteknek idomulniuk
kell az új távlatokhoz. Szükség van tehát új
színházra is.

 Azt kellene elérni, hogy a színpad közvet-
lenül, azonnal hasson az emberre. Ma még ott
tartunk, hogy a néző felveszi a legjobb ruháját,
beül a 19. századi épületbe, és kegyes szórakoz-
tatásra vár. A zene közvetlen érzelmi élményt
tud nyújtani, ezt szeretném megvalósítani a
színházban is, vissza akarok nyúlni alapelemé-
hez, ahhoz, amiből lett. Copeau kísérletezett ez-
zel a tízes évek elején a párizsi Vieux Colom-
bier-ben. Azt mondta, adják neki a meztelen
deszkákat, az érzelmi indulatokat, s ezekből ő
színházat csinál. Szeretnék túljutni a szavakon,
szeretnék olyan dolgokat megláttatni, amelyeket
szavakkal nem lehet kifejezni. Mint a primitív
népek a zenéjükkel és a táncukkal. Ők még köz-
vetíteni tudták a legbensőbb érzelmeiket is,
mindaddig, míg a tánc, az ének rituálissá nem
vált.

- Mi tehát a teendő? - kérdeztem.
 A fő feladat a közönség sokkal aktívabb be-

vonása a játékba. Vendégszerepelt Londonban
egy francia társulat. A színészek lejöttek a nézők
közé, táncoltak velük, itt játszottak közöttük.
Szürrealista darab volt, de a szokatlan, meg-
hökkentő részeknek is volt funkciójuk. Szinte
mindent magába foglalt, amit egy fiesta, egy
strip-tease, egy trükkfilm és egy vallásos cere-
mónia nyújt a közönségének. Igen tanulságos
látvány volt, bár a művészethez nem volt való-
jában sok köze.

Egy pillanatig aggódva gondoltam a jövő szín-
házára : talán annak sem lesz? Megkérdeztem
erről James Roose-Evanst.
 Ez túlságosan bonyolult kérdés. Ha az

alkotás nélkülözi a fegyelmet és a szabályt, nem
nevezhető művészinek. Persze, ez nem azt je-
lenti, hogy az az igazán művészi, amit azonnal,
teljesen analizálni tudok. A művészeti ágak stí-
lusban, kifejezési eszközökben annyira sokrétűek
lettek, hogy nagyon nehéz eldönteni, mit
nevezzünk jónak. Gondolom, az egyetlen lehe-
tőség: nyíltan befogadni az élményt, és később
elemezni, dönteni.



- 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


