
kész munkákat mutat be, melyhez a kö-
zönség írásban és szóban hozzászólhat.

Az Arena Színház történetéhez hozzá-
tartozik, hogy azt a merészséget is magára
vállalta Zelda, hogy Ajtmatov Fent a
Fudzsijamán című darabját 1973-ban
amerikai szereposztásban, amerikai színé-
szekkel a moszkvai Szovremennyik Szín-
házban játszotta el.

Mi volt az Arena eddigi műsorterve?
A klasszikusok közül Shakespeare,

Gogol. A kortársakból Arthur Miller és
Tennessee Williams. Eljátszotta az Arena
Színház Preston Jones darabjait is, és
jelenleg, mint látható, szovjet és magyar
szerzőkkel kísérletezik.

Örkény Tótékjának premierjére a szín-
ház épp ebből a tizenhatezres támogató
tömegből zsúfolásig megtelt. S mert én
voltam az egyetlen hazulról érkezett ma-
gyar kritikus, Zelda Fichhandler a Macs-
kajáték néhány, a magyar társadalom fej-
lődésével összefüggő problémájáról máris
kifaggatott a Tóték premierje után alig
néhány perccel.

Az amerikai színház tehát aligha csupán
a Brodwayn él. Elevenebb a kollé-
giumokban, a drámatanszékeken és a
regionális társulatok munkásságában.

Amerikában persze a kísérleti műhely
annyit jelent, hogy a színház nem profit-
szerző vállalkozás. Európai átültetésében
természetesen ennek a jelentésnek változ-
nia kell. De annyi még a távcső és a mik-
roszkóp vizsgálati eszközeinek változta-
tásával is kiderülhet, hogy ez úgy rémlik:
világjelenség. A vállalkozó kedvű
színházaké a jelen. Azt pedig, hogy a jövő
mit tartogat, azt sem a szerző, sem a szín-
igazgató, sem a kritikus meg nem mond-
hatja előre.

HÁMORI ANDRÁS

Csodaszín ház
színházi csodák nélkül

A londoni Nemzeti Színházról

„Vajon megvalósulhat valaha is a leg-
merészebb álmom? Megállapodni életem
hátralevő részére, és egy nagy házat
irányítani, egy igazi színházat, ahol végre
teljes függetlenséget élvezhetnék. Egy
egyszerű épület lenne csupán, egy gya-
korlott és nemes társulattal. A darabokat
az egyetértésemmel választanók ki, a tár-
sulat, a játszók az ítélőképességemtől
függenének, és teljes mértékben utasítá-
som alatt állanának. Ekkor - mondta az
álmodozó, és szkeptikusan legyintett -,
ekkor valósulna meg legnagyobb nappali
álmom!"

A helyszín természetesen London,
pontosabban a Déli Part, a South Bank,
szemben a sajtónegyeddel, a Fleet Street-
tel, alig kicsit keletre a Waterloo Bridge-
től. Jobbra a folyó másik oldalán a St.
Paul's kupolái, balra a Parlament csipké-
zett épülettömbje. Az idő 187o egyik késő
délutánja. A sétáló úriember gúnyosan
elmosolyodik saját optimizmusán, legyint,
kiköp a Temzébe, majd komótosan elsétál
kedvenc korcsmájába, ahol már folyik a
megszokott kora esti lassú csevegés: a
sörről, a színházakról és a dologházakról,
a kiadók aljasságáról. A kockás zakós
gentleman már meg is feledkezett nappali
álmáról, a kockás zakós urat rövid időn
belül könny és virágeső-ben temetik el
barátai: Charles Dickens talán utolsó
fellángolása volt ez az álom, utolsó vágya
összehozni valamit, ami esetleg tovább
éltethette volna.

A londoni Nemzeti Színház megnyitá-
sára 1976. március 8-án került sor. Es ak-
kor is csak a Nemzeti-kolosszus egyik
termét tárták fel a nézők előtt, október-ben
és 1977 márciusában a másik két
színházat.

Kezdjük a közepén

Az elején ugyanis már Koltai Tamás el-
kezdte. (Palota a Temze-parton,
SZÍNHÁZ, 1976. szeptember.) A középső
színházterem megnyitásakor vázlatosan
felsorolta azokat a lépéseket, amelyek
Effingam William Wilson 1848-as pamf-
letjétől a megnyitóig a Nemzeti Szín-
házcsatát jellemezték. Folytassuk tehát
most a kész épülettel. A SZÍNHÁZ-ban

egy évvel ezelőtt közölt fényképen még jól
látható a tábla az épület előtt: McAlpine. A
Sir Robert McAlpine és Fiai Ltd. névre
hallgató építőipari vállalkozók azóta
eltűntek a színről, és a mai fotókon már
csak sétálókat, utcán született színi-
csoportocskákat, fényképezgető külföl-
dieket láthatunk. És annak ellenére, hogy a
„Temze parti palota" méretes beton-
oszlopaival, izgága betonfalaival és be-
tonteraszaival nem igazán szívderítő
látvány, fel kell idéznünk az épületet ter-
vező Denys Lasdun tévényilatkozatát, azt a
pár mondatot, amit az építkezés
megkezdésekor kiéhezett kamerák és ri-
porterek előtt mondott: „Én nem csupán
falakat látok a tervasztalon, hanem már a
színház jövendő nézőit, látogatóit, sőt már
az előadásokat is a nemlétező
színpadokon. Maguk most csak ocsmány-
szürke betonfalakat látnak, mi belekép-
zeljük ezekbe a színházat, maguk üres
papírlapokat látnak, mi Shakespeare szo-
nettjeit képzeljük rá, és higgyenek nekem,
így már nem is olyan szörnyű az egész."
Másfél év elteltével, a teljes üzemmel mű-
ködő londoni Nemzetiben sétálva igazat
kell adnunk a tervezőnek. A kolosszus
megtelt élettel, mozog és lélegzik. Az elő-
csarnokok kora délután sem üresek, a bá-
rokban olcsó sört mérnek, a színház
könyvesboltja előtt böngésző, uzsonnázó
nézők vagy nézőjelöltek, az önkiszolgáló
éttermek zsúfolva korán érkező,
színházban vacsoráló (!) nézőkkel. A te-
raszokon napozók és olvasgatók, mímelek
és bábosok, egyszóval a Nemzeti Színház
éli az életét.

A legnagyobb élet a középső
színházterem, a Lyttelton előcsarnokában
folyik. Itt található a már említett nemzeti
színházi könyvesbolt egyik része, és ebben
a legnagyobb előcsarnokban tartják az
előadások előtti rövidke koncerteket. Nem
kell frakkba húzott zenészek-re
gondolnunk a koncert szó említésekor,
ájtatosan ejtőző közönségre és monstre
zeneművekre. Fiatal zenészek - fő-
iskolások, állástalanok - adnak tízhúsz
perces műsort a padokon teázgató, sö-
rözgető, földre telepedett vagy ácsorgó,
műsorfüzetet olvasgató nézőknek. A
vendégjátszó Nuria Espert társulat elő-
adása előtt spanyol zenét játszottak, a
Madras House bemutatójakor századeleji
finom szalonzenét, és bécsi keringőt Ödön
von Horváth darabjának apropóján.
Előfordult, hogy, miután az aznapi
előadásra nem szerződtettek zenészt, egy
néző ült le a középre húzott zongorához, és
jazz-rögtönzéseivel szórakoztatta a



többieket az első csöngetésig. Azt hiszem,
érezhető: több ez, mint az agyon-idézett
Sztanyiszlavszkij-jelszó egyszerű
gyakorlatiasítása, és több egyszerű idő-
töltő szórakoztatásnál is.

A Lyttelton-auditórium másik „kü-
lönjuttatása" már a színháztörténetből is
ismert. Régebben főként egy tragédia
feloldásául helyeztek el a szünetben egy-
egy könnyebb hangvételű egyfelvonásost,
talán éppen olyant, amelyik szemtelenül
pofon legyintette a komolykodókat, itt az
előadások előtt (külön jeggyel!) játszanak
egyfelvonásosokat, egy-egy elsődrámás
szerző 40- 50 perces darabját, vagy
jeleneteket olyan drámákból, amelyek
sorsáról - fölveszik-é a Nemzeti műsorába
vagy sem - még nem döntött a Nemzeti
Színház Tanácsa.

A Lyttelton és a Cottesloe
Az elsőként megnyíló középső termet
Olivier Lytteltonról, a későbbi Lord
Chandosról nevezték el, aki a Nemzeti első
elnöke volt 1962-től 71-ig, Ez a terem,
hasonlóan a legkisebb Cottesloehoz, nem
kizárólag a National Theatre produkcióinak
ad helyet. Peter Hall véleménye szerint
sehol egyetlen színház sem tud féltucat
előadásnál többet mű-során tartani egy
időben, ebben különbözik színháza a
Comédie Française-től, a varsói Stary
Teatrtól vagy a Berliner Ensemble-tól.
Ezek az európai színházak kétszer annyi
produkciót tartanak műsorukon, mint a
londoni Nemzeti Színház. Nagyobb viszont
a repertoár, mivel a két kisebb termet gyak-
ran adják ki albérletbe külföldi és bel-földi
társulatok részére. Ottjártamkor a
Lyttelton-teremben a hét öt napján a
Divinas Palabras című fesztiválokat és
világot járt produkció szerepelt, július
elején a Glyndebourne-i Festival Opera
Don Giovanni-produkcióját látták vendégül
(igaz, az operaelőadás a Nemzeti
igazgatójának, Peter Hallnak rendezése), a
Cottesloe-ban pedig Chris Harris egy-
személyes show-ja és a London Theatre
Group vendégszerepelt egy Kafka-adap-
tációval. Ez a két színház az otthona az új
angol drámának. „Egyetlen színház sem
létezhet új írások nélkül - véli Peter Hall -,
az azonban véleményem szerint nem lenne
helyes, hogy Harold Pinter vagy John
Osborne darabjait játsszuk egyik este,
másnap pedig a Leart. Az új dráma
természetesen lehet csodálatos és
gyönyörűséges, mégis csak az idő döntheti
cl, mennyire állóképes. Mind-két teremben
nagy számban mutatunk be

mai drámákat, és ezek nem zavarják a
klasszikusok előadásait, amelyeket az
Olivier-teremben tartunk." Az szinte
természetes, hogy Peter Hall okfejtése
„kézből kontrázható", az azonban már
logikusabb és gyakorlatiasabb magya-
rázat, hogy miután a modern drámák nem
vonzanak annyi nézőt, mint a klassziku-
sok, ezeket kell a kisebb termekbe tele-
píteni.

A Lyttelton hagyományos proszcé-
niumszínház, 890 férőhellyel; a Cottesloe
egyszerű fekete doboz, egyszerű üres tér,
a terem berendezésétől függően 200-tól
40o férőhelyig. Valóban egy doboz hatá-
sát kelti a terem, ahol a nézőket három
szinten lehet elhelyezni: a hagyományos

földszinti részen és két emeleti páholy-
sorban, hasonlóan a György- és Erzsébet-
korabeli színházakhoz. Az alsó szint akár
teljes egészében játszó térnek rendezhető
be, ilyenkor a nézősereg (természetesen
csökkentett számban) a fölső két szintre
szorul. (Talán gonoszkodásnak hat, de
meg kell jegyeznem, hogy a Nemzeti ellen
intézett rohamom öt hete alatt minden
előadás alkalmával hagyományos
proszcéniumszínpadnak volt berendezve a
terem. De még így is hatásos, mattfeketére
festett falaival, ahol az egyetlen díszítést a
lámpák szürrealisztikus összevisszasága
jelenti.) Megszüntette a Cottesloe Színház
a sokat átkozott „negyedik falat" is,
legalábbis mozgat-

Az Olivier-terem nyitott színpada az építés időszakában



hatóvá tette. Lehetőséget ad ez a megol-
dás arra is, hogy a termet egész kicsi szo-
bává szűkítsék, vagy hogy a színpad
tűzfala előrekússzon a nézők elé. A
tervező Denys Lasdun véleménye az
volt, hogy olyan termeket kell kialakítani,
melyben a legkisebb rész sincs véglege-

sen rögzítve. A színházi divatok állan-
dóan változnak, arra kellett tehát töre-
kedni, hogy a legésszerűbb színházi mo-
bilt alakítsák ki, ahol minden mozgat-
ható. Ebből a szempontból a legkisebb és
legszerényebb terem tűnik a legkorsze-
rűbbnek a Nemzeti épülettömbjén belül.

Amfiteátrum betonból
Amikor évekkel ezelőtt, jóval a National
Theatre megnyitása előtt, a már akkor is
együtt dolgozó Peter Hall és a tervező
Denys Lasdun egyórás tévéműsorban
számolt be az angol tévénézőknek az új
épületről, a forgatócsoport az epidauroszi
amfiteátrumban vette föl a beszélgetést. És
ma, amikor belépünk a Nemzeti valóban
legimpozánsabb termébe, az Olivier
Theatre-be, ugyanezt a játékteret lát-hatjuk
- betonból, bársonyborítású ülésekkel. Az
1160 férőhelyes nézőtér arénaszerűen
veszi körül a színpad cikkelyét. Nincs
függöny, vasfüggöny helyett biztonsági
korlátot építettek be a színpad és a nézőtér
közé, amely gombnyomásra kiemelkedik a
földből. A nézőtér két szélső széksora alatt
két színészkijárat található, így nem csak a
színpad mélyéről, hanem a nézők alól is
kinyomulhatnak a színészek. Az Olivier
Színház nyitott színpad megoldású, amely
minden oldalról beépíthető, nincs ugyanis
nézők dől rejtett része. A kör alakú
színpad alatt egy másik színpad
helyezkedik el, így az átdíszletezés a teljes
színpadon folyhat az előző jelenet közben.
Ezt az alsó szintről egy lift emeli a másik
színpad helyére. A műhelyeket és a
raktárakat is itt helyezték el, így minden
közel van az eset-leges gyors
változtatásokhoz.

Az Olivier a klasszikus drámák szín-
pada. A társulattól azóta megvált Albert
Finney Hamlet jén és a színházat nyitó
Marlowe-darabon kívül többek között itt
került színre a Ju l ius Caesar, a Mesél a
bécsi erdő, a Volpone és a születésének szá-
zadik évfordulóját idén ünneplő Harley
Granville Barker darabja a Madrasház.

Hogy él a Nemzeti?
Már több mint egy hete voltam London-
ban, amikor a színház (egyik) sajtótitká-
rával, William Allannel sikerült leülnöm
beszélgetni az egyik teraszon. Nem fon-
toskodó álelfoglaltság húzta el, nem ha-
zugságokkal próbálta ő és munkatársa,
Mrs. Suzette Hoart eltolni a beszélgetést,
ez kiderült, mikor elém tárták a tényeket.
A színház életében június elején a
következő események történtek: a teljes
színház (kb. 500 személyt foglalkoztat)
leállt egy napokig tartó sztrájk alkalmával,
ami mellékesen 30 000 fontjába került a
Nemzetinek; három bemutatót tartottak; a
spanyol társulaton kívül két belföldi
színházat láttak vendégül, és lovaggá
ütötték a színház igazgatóját, Peter Hallt.

Bill Allan (a becézett keresztnév nem

Koncert a Lyttelton-terem előcsarnokában



bennfenteskedő személyeskedés, ezen a
néven írnak róla az újságokban és a Nem-
zetiről szóló ismertetőkben is) Huszonöt
év körüli fiatalember:

- A színház publicityjét hárman csináljuk,
illetve hárman vezettük ezt a részleget, ahol kb.
egy tucat munkatársunkkal az a feladatunk,
hogy hidat építsünk, a színház és a közönség
közé. A munkánk három részből áll:
kapcsolatot tartani a sajtóval, a Nemzeti összes
kiadványát kézben tartani és hirdetéseket
helyezni el az újságokban, a rádióban és a
tévében. De a munka mégis produkciók szerint
oszlik meg. Minden egyes produkció-ért felel
valamelyikünk, függetlenül attól, hogy melyik
színházunkban tartjuk az elő-

adást. Én például mosta Madras House
publicityjét csinálom: az a feladatom, hogy
levegőt varázsoljak a produkció köré:
meghívjuk az újságírókat egyes próbákra,
plakátokat és ismertető füzeteket szerkesztünk
stb. A Madras House bemutatójára például
180 újságírót, kritikust hívtunk meg. Auto-
matikusan elküldjük a meghívónkat minden
premierre, két jeggyel és azzal az udvarias
kéréssel, hogy ha nem óhajtják felhasználni
mindkettőt, vagy egyáltalán nem érnének rá,
telefonáljanak be, a sajtóirodába, hogy kiad-
hassuk másnak ugyanazt a helyet.

- Hogy terjesztik a jegyeket? Van-e
bérletrendszer a színházban?

Peter Hall-lal együtt mindannyiunknak az

a véleménye, hogy a színház nem azért üzemel,
hogy a jegyek elkeljenek, hanem azért, hogy
akik megveszik a jegyeket, lássák is az elő-
adást. Ha csak fél ház van, az is jó, az is je-
lent valamit. Talán azt, hogy változtatnunk kell
az előadáson, talán azt, hogy nincs meg-felelő
nyilvánossága, talán valami mást. De a színház
hatását csak úgy tudjuk lemérni, ha hagyjuk
automatikusan folyni a jegyvásárlást,
mindenfajta bebiztosítás nélkül.

- Van ezzel szemben egy igen hasznosnak
tűnő intézményünk, az úgynevezett levelező
tagság. Ez minden pártoló tag részére évi egy
font tagsági díjat jelent, ezért mi minden
hónapban megküldjük a műsorunkat és egy rövid
ismertető füzetet a bemutatókról és a vendégek-

A Cottesloe-terem



ről. Ők tehát hamarabb értesülnek, mint a
közvélemény, és a pénztárak is előbb nyitnak
számukra, mint a közönséges nézők számára.
Így ők biztosabban hozzájuthatnak a jegyekhez,
mint más, aki csak az utcáról jön be jegyet
venni. Jelenleg 30 000 ilyen tagunk van, de
köztük jócskán akad intézmény is, egy iskola
vagy egy hivatal, ami természetesen azt jelenti,
hogy jóval több embert érint ez az akciónk.

 Térjünk vissza magára a színházra. Hogy
szerződtetik a színészeket?

 Minden színészt nyolc hónapra szerződ-
tetünk, függetlenül attól, hogy világhírű szí-
nészről van szó vagy ismeretlenről. A z a véle-
ményünk, hogy olyan rendszert kell kialakíta-
nunk, ami könnyen változtatható, és nem me-
revedik meg a társulat. Akadnak olyan szí-
nészek, akik szerepre szerződnek, velük meg-
egyezünk, hogy abban az egy produkcióban
hány előadáson játszanak, és mennyi szünet
lehet két előadás között. Mivel a Nemzetinek
lehetősége van sok színészt alkalmazni (je-
lenleg több mint 130 szerződtetett tagunk van)
azok, akik éppen nem szerepelnek és nem is
próbálnak, erre az időszakra vállalhatnak
máshol szerepeket, filmen és tévében is. Erre a
társulat igazgatója ad engedélyt, ő egyeztet a
filmmel és a tévével.

A rendezők a fizetésükön kívül külön
meghatározott összeget kapnak egy-egy pro-
dukcióért, kivéve Peter Hallt, aki csak az
igazgatói fizetését kaphatja. Vendégrendezők
nemigen dolgoznak a színházban, hiszen éppen
elég rendező van nálunk státusban. Ter-
mészetesen, ha egy olyan rendező, mint például
Peter Brook nálunk akarna rendezni, örömmel
adnánk oda bármelyik színpadunkat.

 Külföldi vendégrendezők, vendég-
játékok ?
 Kevés, mert sokba kerül. Ennek ellenére

Peter Hall véleménye az, hagy a világ színházi
élmezőnyéből feltétlenül meg kell hívnunk a
legjobbakat. Így már járt a színházban
Planchon színháza, a TNP, két produkcióval,

Peter Stein a Nyaralókkal, most van itt a
Nuria Espert társulat, és őszre várjuk Eduardo
de Filippo színházát. Meg kell vallanom : nem
is nagyon kifizetődő vendégül látnunk egy
külföldi társulatot, mivel az angol közönség
nem rajong a külföldi színháza-kért.
Túlságosan betáplálták a kritikusok, hogy az
angol színház milyen magasan áll a
világszínvonal fölött. Pedig ráférne az egész
angol színházra egy kis vérfrissítés.

- Ki állítja össze a Nemzeti Színház
műsorát?

- A z t hiszem, a színházban is veszélyes
dolog az egyszemélyes vezetés, könnyen alakul-

hat ki diktatúra, csakúgy, mint a színházon
kívül. Másrészről kell valaki, akié a végső
döntés joga. A végső döntésről beszélek, a
Bizottság meghallgatása után. Ahogy egy fo-
lyóiratot sem lehet bizottságilag szerkeszteni,
ugyanúgy, a színházi döntéseket sem lehet kizá-
rólag bizottsági üléseken meghozni. Minden
darabot, amit be akarunk mutatni, elolvas
minden tanácstag, és véleményt mond róla. El-
képzelhető, hogy Peter Hall a tagok meghall-
gatása után a bizottság véleményével ellentétes
döntést hoz, ez azonban ritka. A Tervező
Bizottság havonta ülésezik, és igen komoly
gyakorlati munkát végez. Soha nem tartanak
formális üléseket, ha nincs munka, inkább el-
marad az egész összejövetel. A bizottságban
vannak zenei szakértők, tervezők is, hogy
minden oldalról megfontolhassanak egy-egy
bemutatót. A bizottság tagja például Harold
Pinter és John Schlesinger is - ők az egyedüli
félállású tagok, rajtuk kívül mindenki belső
munkatársa a színháznak. Gondolkoztunk
kritikusok bevonásán, de aztán úgy döntöttünk,
hogy ők lássák inkább a kész előadást.

 Hogy kerülnek az új drámák a Nem-
zetihez ?

 Egészen normális kapcsolatunk van a
drámaírókkal. Sokan dolgoznak dramaturgként
nálunk a színházban, az írók másik része
ezeknek a barátja. Tapasztalatlan fiatalokat is
felvettünk a dramaturgiára, hogy
megtanuljanak színházban gondolkodni, írni.
A z ő feladatuk egyelőre az, hogy mindent
elolvassanak, ami megjelenik, és ha lehet, azt
is, amit egy kiadó sem vállalt, hiszen lehet,
hogy bennünket pont az érdekel. Más kérdés,
hogy ha a művet felvesszük a repertoárunkba,
akkor azt is elintézzük, hogy ki-nyomtassák. A
baj mindössze az, hogy nem tudunk eleget
fizetni. A tévé például sokkal jobban meg tudja
fizetni a kezdőket is. Ezzel szemben - hála a
többi színház által átkozott állami
támogatásnak - a Nemzeti Színház
kockáztathat is. A kis színházak például nem
engedhetnék meg maguknak, hogy egy
produkciót bukás esetén levegyenek a mű-
sorról egy-két előadás után. Mi még azt is
megtehetjük, hogy nagy stábot felvonultató
darabbal kísérletezzünk. Peter Hallnak és az
egész Nemzeti Színház vezérkarának az a
véleménye, hogy ez soha nem lehet kidobott
pénz. Ha egy jó Nemzeti Színházat akarunk
megalapozni, a drámairodalmat mindenképpen
támogatnunk kell.

Minden együtt van tehát az új londoni
Nemzeti Színházban ahhoz, hogy egy

valóban jó színháza legyen a világ színházi

fővárosának. Miért mégis a szkeptikus cím,

és miért kívánkozik a be-számoló első
részének végére a csakhogy?
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GERVAI ANDRÁS a Magyar Színházi
Intézet munkatársa

HÁMORI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

HEGEDÜS GÉZA író PÓR

ANNA táncesztéta RÉVY

ESZTER dramaturg

ROMHÁNYI LÁSZLÓ a Thália Színház
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dramaturgja

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg
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a Magyar Nemzet munkatársa
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