
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



új színházépület költségeit, egymillió
fontig.

1951 Az anyakirálynő elhelyezi a leendő
színház alapkövét a Festival Hall mellé.

1958 Laurence Olivier-t kinevezik a
Nemzeti Színház Shakespeare Emlék-
bizottság kurátorává.

1962. július: A pénzügyminiszter kinevezi
a Déli Part Bizottságot és a Nemzeti
Színház Bizottságot. Az előbbit
megbízza a Nemzeti Színház új épü-
letének megtervezésével és fölépíté-
sével, az utóbbit társulat szervezésével
és működtetésével. A Nemzeti Színház
Bizottság szerződést köt az Old Vic
színházzal: ideiglenesen eb-ben az
épületben fog játszani a társulat.
augusztus : Laurence Olivier-t kinevezik
a Nemzeti Színház társulatának
igazgatójává.

1963. okt. 22.: A Nemzeti Színház tár-
sulatának nyitó előadása: Shakespeare
Hamletje.
november: Denys Lasdunt, az egyik
leghíresebb angol építészt fölkérik a
Nemzeti Színház épületének megter-
vezésére.

1967 Nagy-London Tanácsa, amely
mostanra beleegyezett, hogy az új
színház költségeit megossza a kor-
mánnyal, javaslatot tesz az épület mai
helyére.

1969. nov. 3.: Ünnepélyes ceremónia a
munkálatok megkezdése alkalmából.
1973. máj. 2.: Az építkezési munkálato-
kat megkoronázó ceremónia: a tető-
szerkezet jelképes befejezését Lord
Olivier és Lord Cottesloe végzi el.
november: Lord Olivier-t Peter Hall
váltja föl a Nemzeti Színház igazgatói
székében.

1974. szeptember: Az elhúzódó munká-
latok meghiúsítják az 1975 áprilisára
tervezett megnyitást. Az építkezés áll. A
belső szerelés még alig kezdődött el.
november: A Parlament mindkét háza
megszavazza az épület befejezéséhez
szükséges pótösszeget.

1976. márc. 8.: Megnyílik a Nemzeti
Színház Lyttelton-auditóriuma.

Mit tud a csodapalota?
A Nemzeti Színház - mint a fentiekből is
kiderült - az úgynevezett Déli Part-
komplexum része. Szomszédságában ta-
lálhatók a korábban elkészült és működő
épületek: a Royal Festival Hall, a Queen
Elisabeth Hall, a Purcell Room, a Hay-
ward Gallery és a National Film The-

atre. A komplexum külalakja évek óta
rendkívül vegyes fogadtatást vált ki. A
vélemények az „antihumánus kulturális
gettó vasbetonból" és a „legcsillogóbb
ékszer Anglia kulturális koronájában"

között gazdag variációs lehetőséget
kínálnak. Az viszont tény, hogy a terve-
zést megelőző körültekintés minden
esetben rendkívül széleskörű. A Nemzeti
Színháznál például rendezőkből, ter-
vezőkből és technikai szakemberekből
álló testületet választottak, amely ellátta
tanáccsal a Déli Part Bizottságot. A tanács
volt és jelenlegi tagjai között találjuk
Laurence Olivier-t, Peter Brookot, George
Devine-t, John Dextert, Frank Dunlopot,
William Gaskillt, Peter Hallt, Michael
Saint-Denis-t, Robert Stephenst, Kenneth
Tynant. (Közreműködésük egyik fontos
eredménye például, hogy mindhárom
színházi auditórium intim hatású: egyetlen
ülőhely sincs húsz méternél távolabb a
színésztől!)

Az épület kívülről kétségtelenül meg-
hökkentő látványt nyújt nyugtalan vo-
nalvezetésével, vasbeton-kubuszaival;
maga is kőrengetegnek tetszik a kőren-
geteg-környezetben. A tervező sietett
korán megnyugtatni a kedélyeket: a hideg
vasbetonépítmény majd akkor „kel életre",
ha megtelik emberekkel. A megnyitó óta a
szemtanúk elbeszélései és leírásai ezt
látszanak igazolni. (Magam csak 1974
nyarán jártam az épületben, a falak már
mindenütt álltak, sőt a szín-padszerelést is
elkezdték - bevallom, az egész egy kicsit
még ijesztő volt.)

A tervező a lenyűgöző méretek ellenére
a bensőségességet tekintette egyik
alapelvének, és a belső terek megbontá-
sával, oszlopok, lépcsők és galériák vál-
tozatos elhelyezésével általános vélemény
szerint tartotta a szavát. Az épület
tartozékai a teraszok és a külső folyosók
is, amelyek a Temzére néznek, és az esti
fényben úszó Londonra lenyűgöző
kilátással szolgálnak. „Egy percig nehéz
elhinni, hogy a dolgok olyan rosszul áll-
nak, mint mondják" - írta erről az esti
látványról a megnyitó előadás egyik
kritikus-résztvevője.

A három színházterem adatai:
A legnagyobb az Olivier Színház, 1165

hellyel (637 a földszinten, 528 az erkélyen).
Ez nyitott arénaszínpad, benyúlik a
nézőtérre, amely legyezőszerűen, kör-
ívben veszi körül. Az épület legmagasabb
része, a kupola alatt helyezkedik el,
körülbelül 12 méter szintkülönbséggel. A
legalsó szinten közvetlen át-járást
képeztek ki a műhelyekhez. En-

nek köszönhetően a bedíszletezés nagyon
rövid idő alatt megoldható, és ami
fontosabb: az átállás is az egyik darabról a
másikra.

A Lyttelton Színház hagyományos
proszcéniumszínpad, 899 ülőhellyel (557 a
földszinten, 342 az erkélyen). A néző-tér
meredeken emelkedik. A széksorok
egybefüggőek, nincs közöttük átjáró. A
proszcéniumnyílás állítható, szélessége
körülbelül 9 métertől 12 méterig terjedhet.
Oldal- és hátsó színpadjai is van-nak,
elülső része lesüllyeszthető zenekari
árokká. A színpad mechanikus módon
lejtősre alakítható. Az átállás egy másik
darabra itt is rendkívül egyszerű.

A Cottesloe Színház 400 néző tetsző-
leges elhelyezésére alkalmas. Egyszerű,
négyszög alakú terem faburkolatú fa-
lakkal. Méretei körülbelül 20X 15 X 7,5
méter. Ez az üres tér átalakítható úgy,
hogy a színpad (proszcéniummal vagy
anélkül) a terem keskenyebbik végét
foglalja el, de átalakítható körszínházzá és
bármilyen más formává is.

Előcsarnokok és sétálóteraszok egészítik
még ki a színháztermeket, valamint hét
bár, egy étterem és két önki-szolgáló büfé.
Az autóparkoló 415 férő-helyes.

A három színpadtól egyenlő távolságra
helyezkedik el a 135 légkondicionált
öltöző, mindegyik külön kis fülkével az
átöltözéshez. Az épülethez tartozik még
két nagy és több kis próbaterem,
színészkantin, társalgó, valamint a hivatali
helyiségek.

A műhelyekben varroda, parókakészítő,
festöde, asztalosműhely, díszlet-
festőrészleg, kellékkészítő műhely ta-
lálható, valamint külön műhelyek és rak-
tárak a fémmegmunkálás, az üveggyapot
felhasználásával készített kellékek és a
fegyvertár számára.

Az egész komplexum két alapelvre épül
:

1. Az épület nemcsak a Nemzeti Szín-
ház társulatának kizárólagos
felségterülete. Otthona a legkülönfélébb
színház-típusnak a világ minden részéből.
Regionális színházak elhozhatják ide a
produkcióikat (és a Nemzeti Színház
társulata is elviszi máshová a saját
előadásait).

2. Az épületet teljes lehetőségei szerint
kell kihasználni. Nemcsak a meg-szokott
időben kell nyitva tartani, ami-kor
előadások zajlanak a három színház-
teremben, hanem ebédideji és éjszakai
előadások számára, valamint költői estek,
kiállítások, a teraszokon rendezett zenés
műsorok tartására is. El kell érni,
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hogy a közönség a magáénak érezze, el-
járjon az épületbe, használja, esetleg itt
fogyassza el az ebédjét, a frissítőjét, és
tartsa annak, ami: a nemzet színházának.

A „nyolcak" elképzelései
A Plays and Players színházi folyóirat
májusi száma interjúkat közöl a Nemzeti
Színház nyolc vezetőjével. Csak a legfőbb

vezetőkkel, akik közvetlenül irányítják az
intézmény működését. (A fő-dramaturg --
vagy ahogyan az angolok nevezik:
irodalmi vezető - például nem tartozik
közéjük, bár meglehetősen neves
személyiség: John Russel Brown.)

Talán nem haszontalan röviden is-
mertetni, hogyan működtetik - vagy leg-
alábbis milyen elvek szerint szeretnék
működtetni Anglia Nemzeti Színházát.
Íme, a kivonatos nyilatkozatok, az
interjúkat készítő Michael Coveney által
követett ábécé-sorrendben.

John Bury vezető tervező idejének
hétnyolcadát tervezésre, egynyolcadát
tanácsadásra szánja. N' unkája, ami a ter-
vezők kiválasztását illeti, teljes mérték-
ben tanácsadó jellegű, másrészt annak az
ellenőrzésére vonatkozik, hogy a munka
rendben folyik-e az adott tervező
irányításával. Nem tekinti feladatának,
hogy megszabja a stílust vagy szabályokat
állítson föl; minden tervező ön-álló, a
tervekbe senki nem szól bele. Bury szerint
a világ legjobb tervezői Angliában
dolgoznak, főként ami a ki-vitelezést
illeti: sehol másutt nem lehet látni ilyen jó!
megcsinált díszleteket. Az országban évente
aktívan dolgozó körülbelül ötven tervező
ennek ellenére rosszul van megfizetve, a
legsikeresebbek is mellékjövedelemmel
egészítik ki fizetésüket.

Művészeti kérdésekről szólva Bury azt
tartja, hogy a tervező alkatilag na-

gyon keveset változik, de a fejlődés
hiánya mégis azzal jár, hogy útjának ha-
mar a végére ér. Ma már nem lehet úgy
tervezni, mint a hatvanas években. A
stratfordi színpadképek akkoriból ismert
acélpadozatai, rézzel bevont falfelületei
már csak azért is elképzelhetetlenek ma,
mert túlságosan drágák a gazdasági re-
cesszió idején; a gazdasági életre nem kell
föltétlenül figyelni a színházban, de a
gazdaságosságra igen. Mivel pedig fém-
ből manapság nem készíthetők falak,
erényt kell csinálni a szükségből, és el-
járásokat kell kifundálni - például a fémes
felületek előállítására. („De az isten
szerelmére, sohase fessük a falat, hogy
fémes hatást keltsen!" -- teszi hozzá.)

A tervező fejlődése a rendezőtől függ. A
Nemzeti Színházban először a dara-bot
választják ki, utána a rendezőt, a díszletet
pedig alárendelik a kombinációnak. A
Lyttelton Színházban a tervezői feladatok
hagyományosak, az Olivier-ben
bonyolultabbak (arénaszínpad), de ezek
megoldása is mindenekelőtt a rendezőtől
függ. „Mint tervező, szeretek olyan
helyzetbe kerülni, hogy egyvalaki
ellenőrizzen mindent a színpadon;
egyáltalán nem rajongok a dolgok föl-
aprózásáért, és azért, hogy a különböző
területeket -- díszlet, kellék, világítás stb.
- csoportokra osszuk" fejezi he John Bury.

Michael Birkett igazgatóhelyettes már
1977-re dolgozik. Főleg drámakéziratokat
olvas, bár nem annyit, mint a vezető
dramaturg. Évente nyolc (!) bemutatót
terveznek az Olivier Színházban, és
közelíteni szeretnének az európai
repertoárrendszerhez. (Angliában a nagy,
államilag szubvencionált színházakon
kívül nem honos a repertoárjátszás, sőt

az utóbbi időben a Királyi Shakespeare
Társulat is kénytelen volt átmenetileg
megszüntetni anyagi okok miatt.)

Az igazgatóhelyettes feladatköre a to-
vábbiakban a filmmel és a televízióval
kapcsolatos: évente hat nemzeti színházi
produkciót filmszalagon konzerválnak.
Terve a jövőre nézve, hogy járja az or-
szágot, és kapcsolatot tart más színhá-
zakkal: a Cottesloe Színház alkalmas a
legkülönbözőbb produkciók
befogadására.

John Goodwin propagandafőnök és
csoportjának tiszte, hogy hidat építsen a
Nemzeti Színház és a közönség közé. Mi-
vel meglehetősen nagy összegű kéz-pénz
fölött rendelkezik, sok a lehetősége, de a
gondja is, hogyan használja föl a
legcélszerűbben és a legnyitottabban. Ma

már nem az a feladata a sajtófelelősnek
(régebben így hívták ezt a funkciót),
hogy együttebédeljen az újságírókkal.
Ennél többről van szó: nemcsak a hir-
detések fontosak, hanem a kiadványok is.
(Jegyezzük itt meg, hogy a Nemzeti
Színház társulatának műsorfüzetei rég-
óta fölérnek egy kisebbfajta könyv tar-
talmi értékeivel.) A színházi sajtóiroda
legfontosabb feladata : minél több hasz-
nos információt átadni minél több em-
bernek.

Douglas Gasling pénzügyi igazgató és a
Nemzeti Színház Bizottság titkára lánc-
szem az igazgatóság és a gazdasági veze-
tés között. Mindenekelőtt persze a pénz-
ügyi osztály munkáját ellenőrzi, vagyis a
szállítók és alkalmazottak illetményének
kifizetését. (A színháznak 700 alkal-
mazottja van.) Ehhez a munkához a szín-
háznak saját elektronikus számítógép áll



a rendelkezésére; egy-egy „büdzsé" el-
készítése így is tíz napig tart, további hét
nap, amíg legépelik. Végleges költ-
ségvetés még nem készíthető, mivel az
épület értéke sem állapítható meg a teljes
elkészültéig, sőt a fönntartásához
szükséges összeg is csak egy év múlva
számítható ki. (Például a villany- és az
olajfogyasztás mértéke.)

*

Peter Hall igazgató azzal kezdi nyi-
latkozatát, amivel minden igazgató-
rendező kezdené a világon: „Ha a ren-
dezés és az igazgatás között kellene vá-
lasztanom, az előbbit választanám. De,
ugye, a legtöbb igazgató tudja, hogy
munkájának húsz-harminc százaléka
mindenképpen az igazgatással kapcsola-
tos." Ezután megállapítja, hogy a jelen-tős
színházakat mindig művész-igazgatók
vezették: Brecht, Molière, Jean Vilar,
Sztanyiszlavszkij, Strehler. (Önmagát nem
számítja a „liga" tagjai közé.)

Művészeti kérdésekre térve Hall szem-
léletes példát hoz: összehasonlítja a saját
hatvanas évekbeli színpadi gyakorlatát
(akkoriban Peter Brookkal és Michael
Saint-Denis-vel a Királyi Shakespeare
Társulat társigazgatója és rendezője volt)
mai eszményével. Mint rendező, annak
idején a karakterek emberi vonásait
hangsúlyozta, és arra törekedett, hogy
„szelektív naturalizmussal" emelje ki a
környezet műviségét. Stratfordi Hamlet-
rendezésében például, amikor Claudius és
Laertes a királyfi elleni bosszú tervét
tárgyalja, a színpadon két pasas (Hall
fogalmazza így) ült egy asztalnál, és
beszélgetés közben iddogált. Végül
kivágta a jelenet egy részét, mert nem
tudott megfelelni a naturalista normáknak.
A mai előadás Claudius Macbeth-stílusú
szövegrészében azt keresi, ami a
jelenetben „egyetemesen" is benne
foglaltatik. (Hall új Hamletje Albert
Finney-vel a főszerepben a Nemzeti
Színház egyik friss repertoárdarabja.)

A másik dolog, amit Hall a Nemzeti
Színház feladatának tart: a fiatal rendezők
nevelése. Véleménye szerint az 1968 és
1973 között feltűnt fiatalok részben hátat
fordítottak az intézményes színház-nak,
részben a televízióhoz mentek. A
színházak is hibásak voltak ebben: nem
tárták ki előttük kapuikat. A Nemzeti
Színháznak öt-hat fiatal rendezőt kell
magához kötnie olyan fizetéssel, amely
biztosítja megélhetésüket. Ezekre a fia-
talokra mindenféle munkát rábíznának,

de nem vennék el tőlük a lehetőséget,
hogy időnként más színházban rende-
zéshez jussanak. (Hall maga is heti hét
font fizetést kapott mint végzett rendező
az Arts Theatre-ben azért, hogy darabokat
olvasson, segédrendezzen - és köz-ben
önálló munkát szerezzen magának más
színházban. Ha ez sikerült neki, arra az
időre nem kapta a hét fontot.) A ren-
dezőnek egyrészt szüksége van arra, hogy
rendezzen, már csak a saját jó alkotói
közérzete érdekében is. Másrészről
viszont nélkülözhetetlen, hogy fenyegetve
érezze magát. „Stratfordban - mondja Hall
- ott volt Michael Saint-Denis és Peter
Brook, hogy rendben tartson, hátulról
pedig olyan ifjoncok noszogattak, mint
Trevor Nunn és Terry Hands."

*

Michael Hallifax beosztására a sze-
mélyzeti vezető megjelölés a legtalálóbb.
Az ő gondja az, hogy törődjék a színész-
szel, egyeztesse színházon kívüli és belüli
munkájukat, táblázatot készítsen
számukra az elfoglaltságukról, oldja meg
problémáikat. (Például legyen tekintet-tel
arra, hogy mit bír el fizikailag
egy idősebb színész: Gielgud, Peggy
Ashcroft, Ralph Richardson.)

*

Simon Relph technikai igazgató területe
az épület, a berendezések, a műhelyek.
Egyik megjegyzés különösen érdekes:
kezdetben úgy gondolták, hogy több
munkaerővel és rövidebb munka-idővel
kell dolgozni, de ez túlságosan
személytelenné és üzemszerűvé tette
volna a munkát.

*

Peter Stevens amolyan általános ügy-
vezető, aki a legmagasabb szintű dönté-
sek, határozatok, vagyis a Nemzeti Szín-
ház politikájának megvalósulásáról gon-
doskodik, összhangba hozza az intéz-
kedéseket, és a gyakorlat nyelvére for-
dítja.

*

Végül még egy észrevétel. A Nemzeti
Színház vezetőit bemutató interjúsoro-
zatban a nevek mellett gyakran olvas-ható
ez a néhány szó: Peter Hall személyes
barátja.

CSILLAG VERONIKA

Szerelmem, a próba

Efroszról és a könyvéről

Az elmúlt színházi évad javát, az októ-
bertől márciusig tartó zord telet Moszk-
vában töltöttem.

Itt, és később Leningrádban - egy januári
kirándulás során - megnéztem vagy
harminc előadást, jókat, rosszakat
vegyesen. Nem színházi szakemberként -
tájékozottan válogatva. A szóbeszéd, a
barátok tanácsa, a személyes ismerősökké
lett hivatásos és műkedvelő hozzáértők
véleménye és segítsége irányított. Így a
mintavétel és az értékelés cseppet sem
objektív; legfőképpen a véletlennek van
alárendelve. A színház is az országgal
való ismerkedés része lett. Gyakran
csalódtam, ha a társulat vagy a rendező
hírneve miatt túl nagy várakozással
néztem az est elébe, máskor meg teljesen
váratlanul lenyűgöző élményben volt
részem.

Számomra a nagy, az igazi élményt a -
gyakori botrányos fogadtatás ellenére -
még a Moszkvában sem egészen köz-
ismert Efrosz jelentette. Efrosz nem te-
remtett iskolát, legalábbis eddig még nem,
nincs általános programja; nem teoretikus
elme. Amikor először jártam Efrosz
színházában, csak véletlenül jutottam be
az előadásra. Azt sem tudtam, mit
játszanak aznap; Aztán meg el is késtem jó
tíz percet. Es utam elején lévén, a
Háztűznéző - mert ahogy a szünetben
kiderítettem, épp ez volt műsoron - nehéz
szövegét is alig-alig értettem. Még-is,
Efrosz színházának sajátos izzása azonnal
hatalmába kerített. Hirtelen megéreztem,
hogy itt most nem lehet lazítani,
kényelmesen átaludni a fél elő-adást, és
aztán a „ma is megnéztem valamit"

nyugodt turista-lelkiismeretével
hazamenni és megvacsorálni. Nincs üres-
járat, itt minden pillanatban történik va-
lami.

És később, a már „fölkészülten" meg-
nézett előadások közepe-vége felé elfogott
az oly ritkán tapasztalt, mégis jól ismert
érzés, mely csak igazi műalkotás láttán
ébred. A meglepetés és a megszokottság
különös keveréke: hogy saját legtitkosabb
elképzeléseimet - melyeket eddig még
megfogalmazni sem tudtam soha - látom
életre kelni. Nem értem,


