
FÖLDES ANNA

A kerekasztal két oldala

Az előadást követő szakmai viták hasznát,
értelmét nem kell felfedezni. Felfedezte
már sok éve a Színházművészeti
Szövetség, és hisznek benne, szeretik -
legalábbis remélem - a vidéki színházak
is. Ez utóbbiak gyakorlatában rendsze-
ressé váltak a Szövetség rendezte, kritikus
vezette szakmai eszmecserék.

Budapesten ilyenfajta szervezett be-
szélgetésre - tudtommal - jóval ritkábban
kerül sor. Hozzájárul ehhez az érintettek
nagyobb elfoglaltsága és a széle

sebb körű nyomtatott visszhang, de attól
tartok, hogy ez inkább csak a „hivatalos" -
udvarias, diplomatikus, védhető -
magyarázat. Mert ahol harmonikusnak
mondható a kritika és a színház viszonya,
például a Bábszínházban, ott (személyes
tapasztalatom szerint) szívesen fogadták a
Szövetség kezdeményezését.

Ezért is örültem, amikor beszélgetésre,
kritikus-alkotó eszmecserére hívtak a
Huszonötödik Színházba, a Lear király
előadását követő vitára. Es ezért riadtam
meg, amikor a partnerekre várva
észrevettem, hogy az érdeklődők és a
résztvevők, valamiféle meghatározatlan
topográfiai érzék által vezérelve, tapintat-
ból vagy tapintatlanságból, de minden-
képpen szembetűnően, a terem két olda-
lán, két táborra szakadva foglaltunk he-
lyet. Mintha a művészek és a bírálók

szemben egymással, csatarendben he-
lyezkedtek volna el a klubhelyiségben.

Ha akadt ebben az évadban vitára ér-
demes, vitát ébresztő előadás, a Lear

király a Huszonötödik Színház felfogásá-
ban mindenképpen az volt. A premier után
szélsőséges nézetek csaptak össze a napi-
és hetilapokban. Még a produkció hívei is
egymástól távolálló kritikai pólusokon
helyezkedtek el: ki az „igazi"
Shakespeare-ért, ki a bemutatott „új ma-
gyar drámáért" lelkesedett. A vállalkozás
„szentségtörését" a kritika általában
elismerte, felkarolta, de a koncepció ha-
tékonyságát, az értelmezés gondolati
konzekvenciáinak hatásosságát többen is
vitatták. Az előadás lényegét érintő
nézetek differenciáltságából szinte követ-
kezik a részletek - látványeffektusok és
színészi alakítások - megítélésében je-
lentkező többszólamúság is.

Hasonlóképpen polarizálódott ezen az
estén a spontán, élőszóban megfogalma-
zott kritika is. A vita lefolyásáról, mint
annak egyik, előre felkért, aktív részt-
vevőjének - talán nem ildomos szólnom.
Legfeljebb annyit, hogy a helyszínen Szi-
ládi János és jómagam, inkább az elő-adás
intellektuális és teátrális eredményeiről
beszéltünk, Berkes Erzsébet viszont
főként a koncepció, az értelmezés és meg-
valósítás korlátairól. A minősítő jelzők-
nél fontosabbnak éreztem a vita érdemi,
analitikus részét, amely a Lear-előadás és
Lear-mítosz konkrét és aktuális tartalmát,
valamint az értelmezés hic et nunc

érvényét elemezte. Hogy milyen mérték-
ben tekinthető napjaink Learje menedéki
drámának, és mennyiben ábrázolódik a
színpadon az adott-ábrázolt kor
konfliktusteremtő értékválsága; hogyan
befolyásolja vagy gyengíti a shakespeare-i
katarzist a cselekményt radikálisan
áthangoló happy end (az életben maradott
Cordelia fortinbrasi fellépése). Mi a
szerepe a mű gondolati síkján a teátrális
megjelenítésben oly hatásos, meg-
sokszorozódott csörgősipka-motívum-
nak? Megtalálta-e a Huszonötödik Szín-
ház a választott-teremtett Shakespeare-
változat optimális játékstílusát, vagy fel-
őrlődött a szertartásjáték és a brechti
racionalitás kettősségében?

A kritikusok helyszíni eszmecseréje
természetesen önmagában is hasznos és
hasznosítható, de ezúttal mégis az alko-
tókkal való párbeszéd volt - vagy lett
volna- a fontosabb. Hiszen Szigeti Károly
rendezőn kívül bekapcsolódott a vitába a
Huszonötödik Színház dramaturgja-ként
Hernádi Gyula, a Leart játszó Tol-
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világszínház
nai Miklós, Iglódi István (Edmund) és
Jordán Tamás (Gloster) is.

Es itt kanyarodik vissza mondanivalóm
a vita topográfiai kereteihez. A két kapura
játszott kerekasztal-beszélgetéshez.. .

Mert végül is kiderült, hogy a közös
elemző-értékelő munkát milyen aggasztó
és fájdalmas módon gátolja-nehezíti még
az adott, valóban baráti hangulatú be-
szélgetésen is, az alkotói érzékenység.
Hogy az érdekeltek mennyire hajlamosak
arra, hogy eleve védekező állásban, sőt,
ellentámadásra készen „beszélgessenek".
Hogy a jelenlevőkön a jelen-nemlevők
véleményét és megfogalmazásait kérjék
számon, s az elhangzott, szekérderéknyi
elismerésből, főként az azt kísérő, tarkító,
néhány kritikai észre-vételt, fenntartást
szűrjék ki.

Lélektanilag mindez érthető, talán
természetes is: hit né kül, az üggyel - az
előadással - való azonosulás nélkül nem
lehet színjátékot celebrálni. És ki ismerné
a résztvevőknél jobban egy-egy produkció
születésének objektív és szubjektív
nehézségeit, az elképzeléstől a
megvalósításig vezető út néha kikerül-
hetetlen buktatóit is. De hiszem, hogy a
befogadó, a kritikus szakmailag hitelesített
mércéjének közös "leolvasása", az
alkotóműhelyben folytatott elvi-baráti
dialógus ezek megoldásában is segíthet.

Feltéve, hogy az alkotók egyáltalában
igényt tartanak erre a segítségre.

Mert ha ridegen vagy sértődötten el-
hárítják, akkor megismétlődik az, ami a
Huszonötödikben történt. Ami a vita
(ismerős) logikájából és (előre kiszámít-
ható) dramaturgiájából következett. Hogy
a színháziak védekező-támadó reflexióira
a kritika is valamiféle szakmai
szolidaritással reagált. És aki a vita he-
vében érvek helyett a mundér becsületét
keresi, az könnyen szem elől tévesztheti -
az asztal bármelyik oldalán az igazságot.

Ezért hozott véleményem szerint a jó
szándékkal, hittel, sőt a produkció iránt
érzett, szenvedélyes érdeklődéssel kezde-
ményezett Lear-vita csak töredékered-
ményeket és tanulságokat. Ezért jelent-
hetett csak egyetlen, bizonytalan előre-
lépést a szakmai viták nyíltabbá, konk-
rétabbá, termékenyebbé tételére irányuló
erőfeszítéseink történetében. De az irány,
amin elindultunk, mégiscsak helyes.

Érdemes lenne rajta valamivel követ-
kezetesebben, de mindenképpen együtt
haladni.

KOLTAI TAMÁS

Palota a Temze-parton

A londoni új Nemzeti Színházról

Március 8-án megnyílt a londoni Nemzeti
Színház. Pontosabban: a tizenöt millió
fontos költséggel fölépült komplexum
három színházterme közül az egyik, a
Lyttelton Theatre. Ezzel az aktussal le-
zárult az angol Nemzeti Színház körüli
huzavonák több mint egy évszázados (!)
története.

A történet nagyon tanulságos, érdemes
végigkövetni az események részleteit,
annak bizonyságául, hogy isten malmai a
szigetországban sem őrölnek túl gyorsan.

Angliának az 1960-as évek elejéig nem
volt Nemzeti Színháza. Ügyeljünk a fo-
galmazásra: nemcsak alkalmas épülete -
társulata sem. Túlságosan sok remény sem
mutatkozott, hogy valaha is lesz. Peter
Brook i959-ben meglehetősen fásultan írt
a Nemzeti Színház esélyeiről:
„Természetesen nem fog megvalósulni -
mert a kormány soha nem fogja meg-
ajánlani a pénzt. És különben is, oly fá-
radságos szervezést igényelne, mely
szükségszerűen méltatlan kezekbe ke-
rülne; oly szűk korlátok között halad-
hatna át a növekedés nehézségeinek sok
keserves esztendején, hogy mire hatása a
távoli jövőben érezhetővé válna, mi már
nem láthatnánk. Nem, gondolom, ha
jajonganánk a nagy Nemzeti Színházért,
az mindig szálka volna az egymást vál-
togató kormányok szemében, így hát
valami reálisabban reménykedem."

Brook tévedett, noha az írását meg-
előző évszázad hercehurcái az ő pesszi-
mizmusát látszottak igazolni, egészen a
hatvanas évek elejéig. De haladjunk sor-
jában.

Színház-sztori dióhéjban
1848 Egy londoni kiadó, Effingham Wil-

liam Wilson pamfletban javaslatot tesz
egy nemzeti színház létrehozására. (A
dátum nekünk különösen figyelemre
méltó. Ugyanezen év emlékezetes
március idusán Pesten nemzeti ügy,
nemzeti dráma és Nemzeti Színház -
Katona Bánk bánjának előadásán -
szorosan egybefonódik. A mi Nemzeti
Színházunk tizenegy éve áll, Shakes-
peare hazájában még csak most ötlik

eszébe valakinek. Igaz, az angolok
ekkor már túl vannak a polgári átala-
kuláson; a nemzeti nyelv és a nemzeti
irodalom kérdése pedig sohasem volt
olyan politikai alapkérdés, mint nálunk
a reformkorban.)

1878 Henry Irving manifesztumban üd-
vözli Wilson javaslatát. (A javaslat és az
üdvözlés között röpke harminc év telt el.
De tegyük hozzá: Irving 1848-ban még
csak tízéves volt.)

1880 Matthew Arnold költő, drámaíró és
kritikus így ír: „Alakítsanak társulatot a
kéznél levő sok jó színészből és a jövő
ígéreteiből. Adjanak nekik egy színházat
a West Enden."

1904 Megjelenik William Archer és Har-
ley Granville-Barker könyve: Egy
Nemzeti Színház tervezete és költségvetése.

1906 Winston Churchill egy beszédében
kiáll „egy Nemzeti Színház alapítása"
mellett.

1908 A Nemzeti Színház felépítésére in-
dított mozgalomnak riválisa támad:
kampány indul egy Shakespeare-em-
lékszobor fölállítására. Május 18-án a
két mozgalom egyesül, és megegyezik
abban, hogy a legméltóbb meg-
emlékezés Shakespeare-ről egy színház
lenne. Megalakul a Nemzeti Színház
Shakespeare Emlékbizottság.

1913 A Bizottság Bloomsbury-ben meg-
vásárol egy telket a jövendő színház
számára.

1922 A Bizottság pénzhiány miatt el-adja
a telket.

1930 A Brit Dráma Liga, a terv legfőbb
támogatója demonstrációt szervez a
Nemzeti Színház javára. Granville-
Barker kiadja átdolgozott, részletes
tervezetét, amely tartalmazza azt is,
hogy az épületben egynél több szín-
házterem legyen.

1937 A Bizottság megvásárol egy telket
Dél-Kensingtonban, a Cromwell Gar-
densben. Az átadási ünnepségen Ber-
nard Shaw beszél: „Akar az angol nép
Nemzeti Színházat? Persze, hogy nem
akar. Sohasem akar semmit."

1942 London Megye Tanácsa a dél-ken-
singtoni telek helyett felajánl egy má-
sikat a Temze mellett, a Waterloo
hídnál, az úgynevezett Déli Parton.

1949 A Nemzeti Színházról szóló tör-
vénytervezet - száz évvel az első ja-
vaslat után - a Parlament elé kerül.
Mindkét ház és a pártok ellenszavazat
nélkül elfogadják. A határozat felha-
talmazza a kormányt, hogy fedezze egy


