
jelentősebb rendezők szívesebben állítják
színre az ötszázadik Senor Clavigót, mint
az első Herr Schmidtet? Ön szerint hol rej-
lik a kulcs a kortársi színházhoz?

 Nos, magam most is rengeteg mai
darabot olvasok, és a Clavigo után Koltes
új művét akarom megrendezni. De ugyan-
akkor az a véleményem, hogy a klasszi-
kus drámák, melyek egy adott város szín-
házában színre kerülnek, eleven részei a
város kultúrájának; én ebben nem látok
semmiféle negatívumot. Egyáltalán nem
tudom felfogni, miért lennének a klasszi-
kusok érdektelenek. A közönség minden-
esetre nyilvánvalóan érdeklődik irántuk.

- De miért nyílik a mai színházakban oly
kevés ablak - nem a próbaszínpadról a nagy
színpad, hanem a színpadról a világ felé?
 A régi drámákban rengeteg máig

meg-oldatlan egyetemes probléma bujkál,
ezért is lehet őket újra meg újra
elővenni. Az új drámák viszont inkább a
dramaturgiát faggatják, a színházat sokkal
kevésbé. De hiszek benne, hogy jönnie
kell egy új író-nemzedéknek, amely az
egyéni problémákon túl ismét az
egyetemes témák felé fordul. Hiszen a
világban olyan hatalmas konfliktusanyag
rejlik; nem lehet, hogy az irodalom ezt
előbb-utóbb fel ne dolgozza.

A rendezők mint apagyilkosok
 akik saját gyermeket
nem nemzenek

 És mi a helyzet a rendezőkkel?
 Állandóan válságról beszélnek, hol-

ott a válság permanens - s egyszersmind a
holnapi siker előfeltétele. De persze nem
szabad elfelejteni, hogy az elmúlt tíz-
tizenöt év során olyan nemzedék került
„hatalomra", amely leváltotta az apákat -
méghozzá részben elég radikális módon.

 Csakhogy az egykori apagyilkosok
maguk nem tudtak apává lenni.
 Ez igaz; ez a mi nagy problémánk.

Az NDK-ban is megvan ugyanez az űr.
- Bár onnét az apák nagyrészt kiván-

doroltak.
 Igen, és ez a hosszú távú következ-

mény. Másfelől az elmúlt két évtized so-
rán a színház eszközei oly erőteljesen és
széleskörűen fejlődtek, hogy egy fiatal
rendezőnek épp elég nehéz mindezt be-
pótolni, majd utána önmagában is érde-
kessé, azaz újszerűvé válni. Ritkán jut rá
idő, hogy néhány évig csendben fejleszt-
hesse magát; erős a nyomás, hogy rögtön
valami márkajelre tegyen szert.

 Még egyszer feltesszük a kérdést:
érez-e egzisztenciális különbséget aszerint,
hogy egy súrlódásra érzékenyebb, illetve egy
per-

misszívebb társadalomban, vagyis az NDK-
ban, illetve az NSZK-ban csinál színházat?
 Természetes, hogy vannak egzisz-

tenciális különbségek, hiszen két merő-
ben különböző társadalmi egzisztenciáról
van szó. Engem azonban nem a különbség
érdekel, hiába faggatnak itt mindig éppen
erről, hanem az itt és most - ezzel akarok
szembenézni. Es számomra ez akkor is
izgató, ha önök talán mindezt már ismerik.
Fordítva én is ugyanígy vagyok ezzel, ezért
untat, amikor erről kell beszélnem.

A színház,
a válság és a színikritika

- Mit jelent önnek a színikritika?
 Nem tartozom azokhoz, akik nem

vesznek tudomást a kritikáról, vagy úgy
tesznek, mintha nem vennének róla tu-
domást.
 Csak felizgatják a kritikák - vagy néha

ösztönzik is?
 Magamba nyelem az egészet, olykor

mérhetetlenül bosszankodom is. De csak
olyankor, mikor azt látom, hogy van egy,
a rendező vagy a színész számára előre
elkészített értelmezési raszter, és azt egy-
szerűen nem lehet többé áttörni; mikor a
művészi szándékról, a művészi fejlő-
désről nem vesznek tudomást, akár pre-
koncepciók okán, akár mert a kritikusok
már unják, hogy mindig ugyanazon em-
berek alkotásait kell megnézniök. Más-
felől a kritikák nagymértékben ösztönözni
is tudnak. Ha például olyan értelmezése-
ket olvasok, melyek a munka során
eszem-be se jutottak. Ilyenkor nagy
kedvvel nekirugaszkodom, hogy
valamelyik következő rendezésemben ezt
a szempontot is érvényesítsem. Ilyen
értelemben a kritika épp oly forrásanyag
számomra, mint minden más irodalmi
forrás. Mára amúgy is ostobaságnak
érzem a merev válaszfalat gyakorló
színházi emberek és kritikusok között.
Mindnyájan ugyan-azon az ágon ülünk,
egymással és egy-másból élünk. A
tömegkommunikáció áradata épp oly
feltartóztathatatlanul fenyeget
valamennyiünket, és mindkét tábor
számára egyaránt létkérdéssé vált a
kérdés: „mi lesz a színházzal", mondjuk,
a videóval való versenyfutásban? Nem-
régiben propagandafelelősünk felhívta a
televízió egyik kulturális magazinját, és
megkérdezte a szerkesztőket, nem volna-
e kedvük hírt adni egy közelgő bemu-
tatóról. A válasz így hangzott: „Színház?
Az isten szerelmére, hiszen a színház már
halott!" Nos, majd meglátjuk. A színház
már nagyobb veszélyekből is kilábalt,
méghozzá roppant virgoncul.

MICHAEL BILLINGTON '

Tizenöt év mérlege

Beszélgetés Sir Peter Hall-lal,
az angol Nemzeti Színház
távozó igazgatójával

Ez év tavaszán leültem Peter Hall-lal,
hogy hosszú televíziós beszélgetést foly-
tassunk pályájáról. Az idő tájt elborította a
munka: a Téli regét, a Cymbeline-t s A

vihart próbálta. De azért egy teljes vasár-
napon át beszélgettünk gyermekkoráról,
cambridge-i éveiről s a Nemzeti Színház
élén eltöltött tizenöt esztendőről.

Beszélgetésünk során több téma buk-
kant felszínre. Igy például Hall megfo-
galmazta bizalmatlanságát az előadások-
ra kényszerített rendezői koncepciókkal
szemben. Szenvedélyesen hisz abban,
hogy a koncepciót a művön belül kell
megtalálni, mint ahogy meggyőződése,
hogy a szöveg meghúzása vagy a jelene-
tek sorrendjének megváltoztatása egyér-
telmű a szerző megcsonkításával. Egy
ízben erőteljesen letámadott engem és a
többi kritikust, amiért oly elnézőek vol-
tunk egy, a közelmúltban látott Vízke-
reszt-előadás iránt, ahol az első két jele-
net sorrendjét felcserélték. Ha ez egy
operában történik, jelentette ki, a rendezőt
a nyilvánosság előtt keresztre feszítik.

A beszélgetés során az is feltűnt ne-
kem, mennyire megváltozott az évek
során Hall saját rendezői stílusa. Pályája
kezdetén romantikus volt; elismerte,
hogy híres 1955-ös Godot-ra várva-rende-
zése alighanem túlzsúfolt volt, túl sokat
bízott külsőséges hatásokra. Az RSC-n
belüli nagy korszaka, 1960 és 1967 között,
váltást tükrözött az aktuális mondani-
való hangsúlyozásának irányába; a John
Bartonnal közös A rózsák háborúja-ren-
dezése egybeesett a közvéleménynek a
hatalomból való kiábrándulásával, és
Hamletje, melynek sztárja David Warner
volt, az ifjúság elidegenedéséről szólt egy
erkölcsi csődbe jutott világban. A
romantikus és a politizáló Hall után
mosta klasszikus Hall-lal van dolgunk,
egy olyan rendezővel, aki szinte
megszállottan kutatja az író célját és
mondanivalóját. Az egyik színész, aki
játszik a három kései drámából álló
ciklusban, azt mondta nekem: szinte
olyan érzése van, mintha maga
Shakespeare rendezné.

Michael Billington a The Guardian kolum-
nistája, sokak szerint a legjobb angol színikri-
tikus.



Műsorunkon egy másik vörös fonál is
végighúzódik: Hall kiábrándulása az Arts
Councilból, amelyről úgy érzi, cserben-
hagyta a színházat. Ő mindig szenvedé-
lyesen hitt a szubvenció elvében. Mikor
a negyvenes évek végén Németország-
ban katonáskodott, mélységesen hatott
rá, hogy a legsúlyosabb bombakárt szen-
vedett városok is elsőrendű prioritásnak
tekintik színházaik és operaházaik újjá-
építését. Emellett mélységesen hisz az
Angliában kialakult hagyományosan pár-
tatlan szubvencionálás elvében. Es most
úgy érzi, mindez eltűnőben van. Súlyo-
san sérelmezi, hogy minden évben újra
meg újra érvelnie és harcolnia kell az
Arts Council fórumain a Nemzeti Szín-
ház ügyében.

S ami még jobban felzaklatja: meggyő-
ződése, hogy az Arts Council térdre akar-
ja kényszeríteni a négy nagy nemzeti tár-
sulatot, vagyis a Nemzeti Színházat, a
Royal Shakespeare Companyt, a Covent
Gardent és az English National Operát.
Mikor e tárgyról faggatni kezdtem, kije-
lentette: gyorsan közeledünk ahhoz a
ponthoz, ahol az Arts Council majd uta-
sítani próbál, megmondja, mit szabad e
színházaknak és mit nem. „Azt hiszem -
mondja -, közeledik a nap, mikor a
Nemzeti Színháznak, mielőtt egy dráma
színre viteléről dönt, meg kell tudakolnia
az Arts Council véleményét." De hát
akad-e magára valamit adó igazgató, aki
ilyen körülmények között hajlandó lesz
irányítani a Nemzetit? „Remélem, nem.
Úgy gondolom, néhány év múlva túlju-
tunk, ezen az egészen, és a dolgok ismét
egészségesebb és kreatívabb irányba fej-
lődnek. De pillanatnyilag a helyzet bor-
zalmas. Es mint tudja, e véleményemmel
nem állok egyedül."

Úgy tűnik, Hall örül, hogy éppen most
válhat meg a Nemzetitől; most már in-
kább a jó munkára akar koncentrálni,
melyre még elég erősnek érzi magát,
semmint a szubvenció körüli csatározá-
sokra. Egyelőre még óvatosan nyilatko-
zik a Haymarketben megalakítandó Peter
Hall Company pontos szerkezetéről (ez
lesz talán, szemben az RSC-vel, a PHC?),
de gyanítom, hogy a vállalkozás nagyobb
lélegzetű lesz, mint eddig véltük. Új drá-
mákat fognak rendelni; a sikeres produk-
ciókat pedig más játékhelyekre költözte-
tik át, hogy kifuthassák magukat. Es mi-
vel Hall egyik fő munkatársa Thelma
Holt lesz, bízhatunk benne, hogy kül-
földi társulatokat és rendezőket is látha-
tunk majd.

Hall számára nagyon fontos volt, hogy
műsorunk semmiképp se hasson valami-

féle művészi nekrológnak. Tele van ter-
vekkel. Ugyanakkor a beszélgetés egy
további állandó motívuma Hall emberi
sebezhetősége. Különböző időszakokban
Machiavellihez, Tamerlánhoz, illetve Fu
Mancsuhoz hasonlították, holott egyikre
sem hasonlít. Mint mondja, ő az érdekek
mintegy miniszterelnöki össze-
hangolását élvezi, nem pedig a könyörte-
len diktatúrát. De magánemberként be-
vallottan félénk, és ódzkodik a nagyobb
szabású közszereplésektől. Úgy tetszik,
mindenekelőtt két dolog élteti: a munka
és a család. Az interjú anyagából mégis
egy tény szolgál rá leginkább a közfigye-
lemre: a Nemzeti Színház távozó igazga-
tója némi keserűséggel úgy érzi, sokkal
többet lehetett volna elérni, ha Nagy-
Britannia Művészeti Tanácsa nem oly
szűkmarkú és fantáziátlan.

MB: Miután az RSC-től és Stratfordtól
megvált, azt hiszem, kissé lehangoló
évet töltött társigazgatóként a Covent
Garden Opera élén. Vajon ezek után ér-
zett-e némi vonakodást, hogy a Nemzeti
Színházzal, vagyis egy újabb nagy intéz-
ménnyel kerüljön kapcsolatba, vagy épp
ellenkezőleg, a levegőbe ugrott a bol-
dogságtól, mikor megkínálták a színház
vezetésével?

PH: Az biztos, hogy tapasztalataim
alapján kezdetben nemigen akarózott át-
venni egy újabb mamutintézményt. Na-
gyon is jól tudtam, hogy Angliában az
ember csak akkor küzdhet ki előnyös fel-
tételeket a színházművészet számára, ha
intézményének méretei a szükségesnél
nagyobbra duzzadnak, mert az anyagi
források csak a nagy intézmények előtt
nyílnak meg. Az az igazság, hogy akár
már holnap is születhetne ebben az
országban egy nagyszerű színház, ha az
Arts Council vagy a kormány elég okos
és elég bölcs lenne, és azt mondaná vala-
melyik vezető nemzetközi rendezőnek:
„Itt van x millió font, menj, és csinálj egy
nagyszerű színházat Bristolban, Sheffield-
ben, Bradfordban vagy ahol akarod." Ez
elvben lehetséges, bár persze nem fog rá
sor kerülni, mert ők intézményekben
hisznek, nem pedig emberekben. Így hát
tudtam, hogy a Nemzeti óriási problé-
máknak néz elébe. Át kellett költözni az
Old Vicből, amely végső soron kis
volumenű vállalkozás volt (a társulat
negyven színészből állt, s évi négy bemu-
tatót tartott), és egyik napról a másikra
működésbe hozni ezt a mamutkomp-
lexust, ahol három színház áll nyitva az

év ötvenkét hetében... Majdnem olyan
ez, mintha egy kis tévétársaságot kellene
működtetni.

MB: Laurence Olivier milyen hangu-
latban hagyta el a Nemzetit?

PH: Én azt hiszem, Larry egyszerre
akart menni is meg maradni is. Részben
örült, hogy jövök; mikor értesült a lehe-
tőségről, örömteli sürgönyben üdvözölt,
de ugyanakkor nem akart elmenni, mint
ahogy ezzel így van minden távozó.

MB: Így érez most ön is?
PH: Én már alig várom, hogy mehes-

sek. Alig várom. De visszatérve Larryra:
akkoriban nem volt jól egészségileg, és
azt hiszem, úgy érezte, mintha nyugdíjba
menne; belőlem pedig ez az érzés tel-
jességgel hiányzik. Mindenesetre mikor
igent mondtam, azért tettem, mert izga-
tott az új épület, és mert úgy éreztem,
olyan kihívással állok szemben, melyre
gyávaság lenne nemet mondani. Azóta
sokszor megbántam. Gyakran eltűnőd-
tem rajta, mi az ördögnek dolgoztam
végig a nap huszonnégy óráját, azért,
hogy ötvenes éveim végére itt álljak sok-
kal kevesebb pénzzel, mint amennyit
másutt megkereshettem volna. Nyere-
ségként könyvelhetem el viszont a csatá-
rozások és a csaták izgalmát - úgy gon-
dolom, legtöbbjüket én nyertem meg.
Azt hiszem, sikerült ezt az épületet ered-
ményes és a közönség által kedvelt szín-
házzá változtatnom, s ezt a teljesítményt a
jövő sem veszélyeztetheti egykönnyen.
Egyes rendezéseimre is büszke lehettem;
de azért az egész alaposan különbözött az
RSC-ben töltött évektől. Az RSC
forradalma könnyen ment; a Nemzeti
Színházé sokkal inkább nevezhető ke-
mény robotnak.

MB: Mikor a Nemzeti Színházzal járó
kihívásról beszélt, ez úgy hangzott, mintha
a kihívás elfogadását bizonyos értelem-
ben kötelességnek érezte volna. Megfe-
lelt önnek ez a struktúra, melyet az épü-
lettel együtt készen kapott?

PH: Én olyan sémát örököltem, melyet
a gazdag hatvanas években álmodtak
meg, de megvalósítására az ínséges het-
venes években került sor. A Nemzeti
Színházat parlamenti döntés hozta létre,
és az épületet, a Nagy Londoni Tanács
által adományozott telken, ugyancsak
parlamenti döntés alapján emelték. De a
mai napig sem vállalta senki a felelőssé-
get az épület birtoklásáért, működteté-
séért, fenntartásáért, finanszírozásáért.
Tizenegy éves mérlegünk: nagy sikert
arattunk a nézők körében, terhére vol-
tunk az Arts Councilnak, és tüskeként
fúródtunk a kormány véknyába.



Én úgy érzem, az Arts Council cser-
benhagyta a Nemzeti Színházat. Azt
hiszem, ha valóban, pozitív értelemben
elfogadnak bennünket, és azt mondják:
„ez itt az egész angol színházi élet fővá-
rosszerű központja, az ország többi szín-
házának is fel kell lépnie itt, mint ahogy a
Nemzetinek is rendszeresen el kell láto-
gatnia az ország többi színházába" - nos,
ennek abszolút forradalmi hatása lehetett
volna. Az Arts Counciltól azonban ez a
felfogás mindvégig távol állt. Gyávák
voltak. Egyre csak fennhangon azt
ismételgették: „hogyan is szubvencio-
nálhatnánk a Nemzeti Színházat, mikor
nekünk a vidékről kell gondoskodnunk?",
a vidéknek meg azt mondogatták: „már
hogyan is támogathatnánk benneteket,
mikor minden pénzünket elviszi az a nagy,
hájas macska, a Nemzeti Színház?" Így
aztán folyamatosan megosztottak ben-
nünket. Nem volt fantáziájuk. Lénye-
gében ez a fő bajom az Arts Councillal.

MB: De mennyiben az ő hibájuk mind-
ez, és mennyiben ered abból az egyszerű
tényből, hogy évről évre meg kell küzde-
niök a művészetnek juttatott összegek
elégtelenségével? Más szóval a fő hiba
nem inkább a kormányt terheli-e, mint az
Arts Councilt?

PH: Csakhogy ez a tendencia már
nyolc-kilenc évvel ezelőtt is nyilvánvaló
volt, azóta legföljebb csak rosszabbodott,
aszerint, ahogy az Arts Council egyre
inkább a kormány eszközévé vált, s egyre
kevésbé maradt meg a művészeteket
támogató független testületnek.

MB: De tudtommal mindig mepróbált
zsonglőrködni.. .

PH: Én tudom, hogy az Arts Council
anyagi lehetőségei korlátozottak; de ma
is, a jövőben is azt veszem rossz néven,
hogy kijátszottak bennünket és a vidéket
egymás ellen, holott istenáldotta alkalom
kínálkozott volna az egész színházi élet
összehozására. Így viszont a szakma csak
egyszer fogott össze, akkor, mikor a
kormány oly nevetséges módon az egész
szubvenciós rendszer eltörlésével fenye-
getőzött. Én fújtam meg a riadót, és az
ország szí nigazgatóinak kilencven száza-
léka idesereglett a közös ügy érdekében,
hiszen mind az életünkért harcoltunk.
Csakhogy itt művészi téren lettek volna
feladatok, melyeket nem végezhettünk el,
mert vidéki társulatok felhozatala költ-
séges vállalkozás, az ő számukra csak-
úgy, mint nekünk - de milyen jó lett volna
megcsinálni!

MB: Térjünk vissza a Nemzeti Színház
elvi alapjaihoz és eddigi működéséhez.

Ön széles közönséget épített ki, igen vál-
tozatos műsorhoz. De úgy véli-e, hogy
egy Nemzeti Színháznak vezetői szemé-
lyi összetételében is tükröznie kell a kör-
nyező társadalmat? Hadd említsek két
nagyon is egyértelmű példát: a nőket és
az etnikai csoportokat. Vajon egy Nem-
zeti Színháznak meghatározásánál fogva
kell-e foglalkoztatnia nőket igen magas
pozícióban, így rendezőként is, továbbá
legyen-e etnikailag vegyes összetételű?

PH: Gyakorlatunk mindkét kérdésre
igennel felelt.

MB: Bár azért, legyünk őszinték, sok
női rendezőjük nem volt.. .

PH: Én úgy gondolom, egyre több női
rendezőnk volt.

MB: Mert a nők az elmúlt néhány évben
igen nagy nyomást gyakoroltak.. .

PH: Nem, szó sincs róla, ez felelőtlen
beszéd. Nem a nyomásról van szó, ha-
nem arról, hogy mostanában lépett szín-re
egy igen tehetséges női rendezőkből álló
nemzedék. Es színre lépve eljöttek
hozzánk is. Soha nem képviseltem olyan
elvi álláspontot és nem is fogok, hogy
azért alkalmazok egy rendezőt, mert nő.

MB: A helyzet mégiscsak úgy fest,
hogy a nagy színházak igen radikálisan
megváltoztatják álláspontjukat, és egyre
több női rendezőt foglalkoztatnak.. .

PH: Nem az álláspont változott. Most
bukkannak fel a megfelelő erők.

MB: Eszerint tíz évvel ezelőtt ilyenek
még nem voltak?

PH: Hát hogy egyáltalán nem voltak,
azt azért nem mondanám. Hiszen itt volt
például Buzz Goodbody is. De tíz évvel
ezelőtt még nem voltak sokan. Ha akko-
riban azt mondják nekem, hogy muszáj
az Olivier-ban egy női rendezőt foglal-
koztatnom - nagy bajban lettem volna.

MB: És mit szól ahhoz a vádhoz, melyet
egyes etnikai társulatoktól hallottam?
Szerintük a Nemzeti Színház alig vagy
egyáltalán nem tükrözi a brit társa-dalom
mai állapotát, vagyis elsőrendűen fehér
színház maradt.

PH: Nos, azt hiszem, e téren is változás
megy végbe, s ennek így is kell lennie.
Stúdiónkban Peter Gill irányításával
számos program zajlott: etnikai drámákat
dolgoztak ki, etnikai társulatokat fog-
lalkoztattak, más kultúrákból jött színé-
szeket képeztek. Mindennek eredményei
a következő néhány évben a nagyszín-
házba is átáramlanak majd. De azért azt
hiszem, az emberek hajlamosak rá, hogy
túl tágan értelmezzék a nemzeti színházi
funkciót: ha már így hívják, játsszon nyo-

morékokkal nyomorékoknak, fiatalokkal
fiataloknak és így tovább. Mindent rá-
hárítanának.

MB: És vajon nem ez az alapkérdés?
Úgy értem, nem jár-e ez bizonyos mérté-
kig valóban együtt az elnevezéssel?

PH: Igen, de az alapkérdés az, hogy mit
tegyünk, ha anyagi eszközeink korlá-
tozottak, és azért kell harcolnunk, hogy a
nézőtér tele legyen és a ház egyáltalán
üzemeljen, nehogy a kormány nagy bol-
dogan hátat fordítson és kijelentse: „Aha,
szóval maguk nem prosperálnak, maguk
bebizonyították, hogy fölöslegesek, te-hát
bezárjuk az egészet, kiköltöztetjük vagy
több részre osztjuk magukat..." Én nem
vitázom azzal, amit mond. Én is sok
mindent szerettem volna megcsinálni, és
én is hiszem, hogy az etnikai kisebbségek
jelenlétének szervesen tükröznie kell
társadalmunk állapotát. Hiszen már drá-
maíróink is egyre többet foglalkoznak a
vegyes összetételű társadalom problé-
máival. Ez a jelen igazsága, ez zajlik a
szemünk előtt. Csodálatos színészek
bukkannak fel, és azt hiszem, mindez az
elkövetkező öt évben a Nemzeti színpa-
dán is lecsapódik majd, mert az idő meg-
érett rá.

MB: Beszélhetnénk most a saját ren-
dezői stílusáról, a saját munkájáról, me-
lyet a Nemzetiben végzett? Én magam
épp ebben a periódusban azt tapasztaltam,
hogy újabban másként közelít a
klasszikusokhoz.

PH: Úgy érzem, egyre inkább elkötele-
zem magam egyfajta militáns klassziciz-
musnak, mert egyre jobban érzem, milyen
hallatlanul nehéz színre vinni a remek-
műveket, Shakespeare-t, Csehovot vagy a
világirodalom más nagy drámáit. Ezeket
a maguk teljességében kell feltárni, s
ezért a húzással nagyon csínján kell
bánni, mert a húzás itt nem egyszerűen
dramaturgiai munka, hanem felér azzal,
mintha átírnánk, alapvetően megváltoz-
tatnánk a szóban forgó művet.

MB: A militáns klasszicizmus fogalma
nagyon érdekesen hangzik, bár nem egé-
szen értem, mit is jelent a gyakorlatban.

PH: Azt jelenti, hogy nem akarok teret
engedni a magam satnya kis koncepciói-
nak, és kinyilvánítani, hogy „ez a darab
csak erről szól"... Én hiszek a formában,
hiszek abban, hogy a legtöbb vezető drá-
maírónak erős formaérzéke van. Shakes-
peare-nél ez elsősorban a versben ölt tes-
tet. Es mennyire szeretném, ha az ibseni
dráma formáját valóban képesek lennénk
megítélni! Egyszer egy Ibsen-dráma ren-
dezésénél volt egy norvégül beszélő mun-



katársam, és kiderült, hogy Ibsen komp-
lexitása Pinterre vagy Beckettre emlé-
keztet, mi meg egyre azokkal a lapos,
unalmas, banális, tévéjátékszerű fordítá-
sokkal kínlódunk. Határozott formája van
Pinternek, Beckettnek vagy David Harc-
nek, David Edgarnak. Ezek az igazi írók;
ők nem írnak naturalista vacakságokat.. .
Ha Shaw-t játszunk, a mondatnak kell a
végére járni. Ha Shakespeare-t játszunk,
olyan helyeken kell levegőt venni, me-
lyeket a modern érzékelés természetel-
lenesnek érez - de a verset csak így játsz-
hatjuk el. Ezt értem én klasszicizmuson.
A forma vezet el az igazsághoz, nem pe-
dig megfordítva. Elindulunk holmi rög-
tönzött igazsággal, a végén pedig be kell
látnunk: „Ezt nem mondhatom el, ez
nem jelent semmit."

Hát ez az én militáns klasszicizmu-
som. Ami. nem azt jelenti, hogy hagyjuk
a darabot, hadd szóljon magáért. Egyet-
len dráma sem tud egymagában magáért
szólni; nekünk kell döntenünk a megva-
lósítás kérdéseiben, de azt kell, szenve-
délyes akarattal, megvalósítanunk, amit
hitünk szerint a szerző mondani kívánt,
nem pedig azt, amit mi szeretnénk a nya-
kába varrni.

MB: Vajon ugyanezt a militáns klasz-
szicizmust alkalmazza-e mai drámák ese-
tében is? Itt van például Harold Pinter,
akivel az évek során sokat dolgozott
együtt. Pinterhez is ilyen klasszicizálón
közeledik, ugyanúgy kutatja a mondani-
valóját, mint Shakespeare esetében? Vagy
van valami különbség?

PH: Nincs különbség. Tudnom kell
minden egyes másodperc jelentését, és
akkor azt mondom Haroldnak: „ezt aka-
rom kifejezni". Ő pedig időnként kije-
lenti: „nem, ez tévedés". De ez az évek
során csak igen-igen ritkán fordult elő.

MB: A Nemzeti Színház kötelessége,
hogy évente tizenhat bemutatót tartson,
és ugyanakkor minden produkciónak
olyan tökéletesnek kell lennie, ahogy csak
az adott rendezőtől telik. Vagyis együtt
él a kézművesi tökély és a nagyüzem.
Nincs itt valami ellentmondás?

PH: Természetesen van. Például a
nyugat-berlini Schaubühne, Peter Stein
egy-kori színháza, nagyjából kétszer
akkora szubvenciót kap, mint a Nemzeti,
és kétségbeesnének, ha évente három
bemutatónál többet kellene tartaniok.

MB: Akkor hát mi az eszményi állapot?
PH: Hát szerintem az lenne az esz-

ményi világ, ahol több, de kisebb Nem-
zeti Színház működnék.

MB: Úgy érti, szerte az országban?

PH: Igen, szerte az országban, és meg-
felelő szubvencióval.

MB: Vagyis a Nemzeti Színház elne-
vezés nem csak egyetlen épületet illetne
meg?

PH: Így van. Legalábbis ezt tenném
én, ha én lennék a kulturális komisszár.
Minden körzetbe telepítenék egy Nem-
zeti Színházat, és remélném, hogy köl-
csönös kapcsolatok, kölcsönhatások, sze-
mélycserék stb. alakulnának ki köztük.
De mondtam már: az a baj, hogy az ango-
lok nem az emberekben hisznek. Felhá-
borító, hogy ketten korunk legnagyobb
színházi művészei közül, Joan Little-
wood és Peter Brook, soha nem kaptak
szubvenciót saját színház létrehozására.
De hát nálunk a pénzt nem művészek,
hanem intézmények kapják. Pedig a mű-
vészt kellene szubvencionálni! Csak hát
mifelénk a művészek gyanús személy-
nek számítanak.

MB: Voltak olyan darabok, melyeket
be szeretett volna mutatni, de a színház
igazgatótanácsa nem járult hozzá?

PH: Nem, ilyen eset nem fordult elő.
Mikor idejöttem, volt egy igazgatóta-
nácsi ülés, ahol megkérdeztek, nem aka-
rok-e egy drámabíráló bizottságot. Én
nemet mondtam, mire megkérdezték:
„Hát akkor hogyan akarja kezelni a vitat-
ható darabokat?" Én erre azt mondtam:
„Ha olyan drámát mutatok be, melyet
politikai vagy erkölcsi szempontból vi-
tathatónak tartok, fel fogom hívni erre
az önök figyelmét, és elmondom, miért
adatom elő. Önök azért alkalmaznak,
hogy gyakoroljam ítélőképességemet és
ízlésemet, én pedig értékelni fogom vé-
leményüket, és meg is vitatok önökkel
mindent - de csak visszamenőleg. Hogy
mit játsszam és mit ne játsszam, azt nem
szabhatják meg nekem." Es nem is tették
soha.

MB: Tudom, hogy egyetlen új drámá-
val kapcsolatban sem bánta meg dönté-
sét. Elvégre nincs is oka rá, hiszen a
Nemzeti Színház-eredménylistája igazán
kitűnő. Szerintem csak akkor tévedtek,
mikor a népszerű siker délibábját kerget-
ték. Úgy gondolom, jó példa erre a Jean
Seberg című musical, melyet épp ön kez-
deményezett és rendezett. Megcsinálná-e
újra, ha alkalom adódnék?

PH: A Jean Seberget azért adtam elő,
mert úgy gondoltam, nagyszerű dolog
lenne, ha egy musical egyszer már a mi
műhelyünkben születne, profi tehetsé-
gek, köztük amerikaiak részvételével. A
mesét nagyon jelentősnek tartottam,
mert úgy vélem, Amerikának nincsenek

se istenei, se királyi családja, csak sztár-
jai, akiket aztán összetör és kivégez.
Ezért van az, hogy elnököt is a show
businessből választottak. Én ezt ma is
fontos témának tartom, és úgy vélem, a
sajtónak már jóval a bemutató előtt han-
goztatott aggályai - és éppen ön egyike
volt azoknak, akik már az első hír felröp-
penése után kétségeket hangoztattak -
olyan atmoszférát teremtettek, melyet
csak a Messiás újbóli eljövetele oszlatha-
tott volna szét. A vállalkozás nem sike-
rült, a hatás elmaradt. De ezt olyan lárma
és hűhó fogadta, mintha az egész brit
színházi életet ástuk volna alá. Én pedig
kijelentem: ha újra meg kellene csinál-
nom, megcsinálnám, legföljebb megpró-
bálnám jobban csinálni. Mert egyáltalán
nem az üzleti siker kivívása vezérelt, szó
sincs róla.

MB: Ha majd eljön a pillanat és ön va-
lóban kiüríti íróasztalát, hogy Richard
Eyre beköltözzék, milyen néhány szavas
útmutatást adna neki igazgatói munká-
jához?

PH: Ne veszítse el a fejét.
MB: Miközben körülötte mindenki épp

ezt teszi?
PH: Igen. Ez a poszt rendkívül expo-

nált, és a mi köreinkben a rossz hír a leg-
jobb hír. Ha épp nincs rossz újság, hát
gyártanak. A színházi szakma rendkívül
szűk körű és néha meglehetősen rosszin-
dulatú közösség, amely mára politizáló-
dott: a jobbszárny azt hiszi, hogy min-
den, amit szubvencionálnak, rossz és
ártalmas; a balszárny pedig azt, hogy
minden, ami a szubvencionált szektor-
ban „tisztátalan", mint például a Jean
Seberg előadása, egyenlő az elvek eláru-
lásával. Nagyon tövises út ez. Richard
végtelenül tehetséges művész, és nagyon
rátermett színházi vezető. Úgy gondo-
lom, az első néhány évben tiszta lesz
előtte a pálya; a kinevezés épp a legjobb-
kor érte. Ha pedig zátonyokba ütközik -
nos, ez előfordul valamennyiünkkel. Az
ember ne veszítse el a fejét, mert semmi
sem olyan rossz vagy borzasztó, mint az
adott pillanatban látszik. Az embernek
fel kell tápászkodnia és haladnia tovább.

MB: Ön pályája legjelentősebb hánya-

dát a szubvencionált szektorban töltötte.
Az ötvenes évek végén már kitűzte az
árbocra a maga zászlaját. Eszerint hisz az
állandóságban, hisz abban, hogy a minő-
ségi művészet létrehozásához a szubven-
ció nagyon fontos, valamint abban, hogy
ezt a minőségi művészetet minél több
ember számára hozzáférhetővé kell ten-
ni. Az ötvenes évek végétől a hatvanas
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s hetvenes éveken át ez volt a nagy
lom. Vajon az, amiért harcolt, megvaló-
ult-e, gyökeret eresztett-e az angol való-
ágban - vagy úgy gondolja, most épp
eszélyben forog?

PH: Igen, úgy gondolom. Tíz évvel ez-
lőtt álmomban sem hittem volna, hogy
smét vita bontakozhat ki a művészetek
zubvencionálásának szükségességéről.
íz évvel ezelőtt azt hittem, ez a vita már
ldőlt, s egyértelművé vált, hogy a mű-
észetet épp úgy szubvencionálni kell,
int a közoktatást, a csatornázást vagy a

önyvtárakat. Bizonyos értelemben a
emzet lelkét kellett gondozásba venni.
ost a thatcherizmus filozófiája megtá-
adta ezt a felfogást. A thatcherizmus

zerint minden, amit szubvencionálnak,
ölösleges, gyanús, minden bizonnyal teli
rtalmas praktikákkal, s ezért versenyre
ell kényszeríteni.

A szubvencionált művészetben óriási
otenciális lehetőségek voltak épp meg-
alósulóban. Azok a kis szubvencióada-
ok, melyeket a háború óta tápláltak a
űvészetbe, rendkívüli eredményeket,

agyszerű teljesítményeket szültek. De az
lmúlt évek során a szponzorálás eszméje
indezt megrontotta. Én nagyon hálás

agyok mindazoknak, akik hajlandók egy
emzeti színházi előadást szponzorálni,
e nem igaz, hogy ha adnak, mondjuk,
zázezer fontot, ez minden költséget fedez.

költség sokkal nagyobb. A
ezsiköltséget például nem fedezi. Ez a
elyzet mindenképpen kényelmetlen. Az
mber például szponzorokat keres a Kár,
ogy kurvához, mire azt felelik, „erről szó
em lehet, hiszen érti, ez a cím...". Hülyén
angzik, pedig így igaz. Es az ember nem
s veheti tőlük zokon, hiszen azért
zállnak be, hogy kivetítsék az image-
ket, akarnak valamit a pénzükért,
éghozzá egyre többet. Így szüle-tik meg

Királyi Shakespeare Biztosítási
ársaság. (A Royal Insurance Company
alóban gyakran lép fel szponzorként,
lsősorban a Royal Shakespeare Com-
any előadásait támogatva. - A ford.)

MB: És mindez kínosan érinti önt?
PH: Rendkívül kínosan. Hiszen a ne-

ük már akkora betűkkel szerepel a pla-
átokon, mint az alkotóké, ehhez pedig
gazán nem elég a pénz, amit adnak.

MB: Ha többet adnának, minden rend-
en lenne?

PH: Nos, hogy a dolgot a lényegére
ántsuk: a művészet vagy érdemes szub-
encióra, vagy sem. Most pedig káosz ural-
odik, s ebben a káoszban máris veszen-
őbe ment sok minden, ami működött,

ami értékes volt, ami a befektetést igazi
értékkel fizette vissza.

MB: És vajon miért maradtak alul a
vitában?

PH: Egyszerűen azért, mert az ország
demokratikus módon olyan kormányt vá-
lasztott, amely a monetarizmusban hisz,
és nem hisz a szubvencióban. A kormány,
a művészetügyi miniszter és a miniszter-
elnök szenvedélyesen hisz abban, hogy a
szubvenció rendszerét meg kell változ-
tatni; meggyőződésük, hogy Ameriká-
ban csinálják jobban. Ami persze óriási
tévedés. Amerikában a művészeti élet-
ben teljes a zűrzavar. A legtöbb amerikai
rendező, karmester, opera- és színház-
igazgató egész életét koktélpartykon töl-
ti, ahol kétségbeesve próbálnak pénzt
összeszedni. Nem mernek semmi olyat
csinálni, ami a szponzort netán sértheti.
Nem kísérletezhetnek, sőt, még saját tár-
sadalmuk igényeit sem elégíthetik ki. Es
közben irigyen néznek miránk. Csak hát
ez a mi demokratikusan választott kor-
mányunk meg van róla győződve, hogy
az amerikai út a helyes, és ebbe az irány-
ba taszigál bennünket.

MB: Pályája e pontján úgy érzi-e, elvé-
gezte, amit akart?

PH: Ó, dehogy, szó sincs róla. Az em-
bernek mindig újra kell kezdenie, tovább
kell haladnia, amíg csak él. Nincsenek
lezárt teljesítmények, nincsenek bizo-
nyosságok.

MB: De célok azért vannak, amiket az
ember maga elé tűz, és ön sok ilyen célt
megvalósított. Stratfordba akart menni,
és valóban igazgató lett Stratfordban.. .

PH: Operát akartam rendezni - ren-
deztem operát. Állandó társulatot akar-
tam vezetni - vezettem is. Shakespeare-
nek akartam szentelni életemet - neki
szenteltem. Mindez igaz, de akkor is
elölről kell kezdeni.

MB: De miért'?
PH: Mert ez egy soha le nem zárható

folyamat. Nyugalomba vonulni pedig
eszem ágában sincs.

MB: Ezt nem is kívánja senki. De hát
nem érez-e élete e pontján mégis valami-
féle kielégülést?

PH: Én életem valamennyi szakaszá-
ban éreztem útközben valami kielégü-
lést, de ez sosem volt végleges érvényű.
Mindig alig vártam, hogy belefoghassak a
következő tervbe, a következő munkába.
Szeretnék jobb lenni, ha képes vagyok
rá. Szeretnék nyitottabbá, tájékozottabbá,
egyszóval jobbá válni. Ha az erőm és
egészségem kitart, és vigyázok is
magamra, akkor szeretném hinni, hogy
ez sikerül is. Hiszen tudom, hogy most
jobb vagyok, mint harminc évvel ezelőtt.
Ezzel teljes mértékben tisztában vagyok.

MB: Mikor megkérdeztem, boldog-e,
nemmel felelt. Ebből mintha az követ-
keznék, hogy az alkotás sürgető igénye
éppen élete feszültségeiből fakad. Jól lá-
tom ezt?

PH: Nem tudnék bízni az olyan em-
berben, akitől egy tévékamera előtt meg-
kérdik, hogy boldog-e, és ő igennel vá-
laszol.

MB: No de tegyük fel, hogy valóban
boldog...

Peter Hall
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PH: A boldogság átmeneti állapot; ma
eltölt, holnapra elszáll. Mint életem ál-
landó és alapvető elemében nem hiszek
benne; ilyen értelemben szerintem senki
sem boldog. Viszont elég gyakran érzem
magam elégedettnek.

MB: Mikor elégedett? Ha valamilyen
munkája nagyon jól sikerül?

PH: Akkor is, meg akkor is, ha eltöltök
itt egy kellemes napot. Az is nagyon elé-
gedetté tesz, ha olyasmit látok, amit iga-
zán csodálni tudok. Nincs számomra üdí-
tőbb élmény, mint ha olyasmit látok vagy
hallok, ami megerősíti hitemet: igenis
tovább kell űznünk a mi kis játékainkat.
Bizonyos értelemben az egész színházi
világ egy nagy gyerekszoba, ahol gyerek-
kori fantáziajátékainkat valósítjuk meg
azok számára, akik igénylik. E művelet
jelentősége attól függ, mennyire becsü-
letesen és tisztességesen hajtjuk végre.
Ezért önt el úgy a harag, ha olyasmit
látok, ami becstelen, manipulatív vagy
giccses vagy dilettáns. Ilyenkor nagyon-
nagyon dühös tudok lenni, és az ilyen
előadásokról ki is szoktam lopakodni,
bár nem csinálok lármát, nem csapom le
zajosan a székemet. Csak épp nem óhaj-
tok végignézni olyasmit, amit nem tudok
tisztelni. Ilyenkor úgy érzem, mindan-
nak, amiért dolgozunk, semmi értelme.

MB: Persze más az olyan munka, amit
az ember tisztességgel vállal, csak nem
tudja megvalósítani, és az olyan, amit
eleve nem lett volna szabad vállalni.

PH: Tökéletesen egyetértek. Az előb-
bit tisztelem, csak az utóbbi nem érde-
kel, akár sikere van, akár megbukik.

Nehéz elemezni ezeket a dolgokat. De
azt hiszem, az emberek, akiket szere-
tünk, a család, a gyerekek, a munka, amit
módunk van végezni és a kreativitás - ez
a boldogság. Én egész életemben megle-
hetősen jó körülmények között végez-
hettem azt, amit szenvedélyesen szere-
tek. Nem kellett csak a pénzért dolgoz-
nom és nem kellett olyasmivel foglalkoz-
nom, ami untat. Tudom, hogy ez nem sok
embernek adatott meg. Nagyon szeren-
csés vagyok, s ez is arra kötelez, hogy
mélységesen tiszteljem a szakmámat.

MB: Hát akkor, az előbbiek értelmé-
ben, kívánok még számos további évet a
gyerekszobában!

(A Plays and Players című folyóirat
1988. júniusi számából fordította: Szántó
Judit)

A video
és a színházművészet

Ez év tavaszán a Magyar Színházi
Intézetben szakmai tanácskozást ren-
deztek A video és a színházművé-
szet címmel. Az alábbiakban Kerényi
Ferenc megnyitóját és a három legfon-
tosabb hozzászólás megszerkesztett, a
felszólalók által jóváhagyott szövegét
közöljük.

Kerényi Ferenc, az MSZI igazgatója:

A Színházművészeti Szövetség és a Ma-
gyar Színházi Intézet nevében szeretet-
tel és tisztelettel köszöntöm önöket az
első olyan magyarországi tanácskozáson,
amely kimondottan a video és a színház-
művészet kérdéseit tárgyalja.

Két éve működik a Magyar Színházi
Intézet Krisztina körúti épületében az a
videotéka, amely állománya jelenleg
kettőszáznyolcvanegy előadást tartalmaz.
Ezeknek nagyjából kilencven százaléka
hungarika, tehát magyar vagy magyar
vonatkozású előadás.

Hogy a videotéka mennyire lett bejá-
ratott itthon, és legalább ennyire, ha nem
jobban, külföldön, arra egy-két statiszti-
kai adatot szeretnék mondani. Az önök
által kézhez kapott videokatalógus a ta-
valyi adatokat tartalmazza. Az idén az
első negyedévben százharminc látogató
fordult meg az intézet videotékájában, és
a vetítési idő körülbelül kilencven óra
volt. Jöttek vendégek Törökországból,
Olaszországból, Franciaországból, Svéd-
országból, az ÚSA-ból, Csehszlovákiá-
ból, az NSZK-ból és Kanadából. A nagy
érdeklődés okai érthetőek. Közép-Kelet-
Európában videotékát színházi célra
használni ma még nem közkeletű. A szo-
cialista országok közül ilyen működik
Kelet-Berlinben, a Brecht Archívumban,
természetesen szűkebb gyűjtőkörrel; va-
lamint Prágában, azonban az ottani Szín-
házi Itézet elsősorban ideológiai-kritikai
feladatokat lát el, tehát anyagát aszerint
válogatja.

A mi videotékánk anyaga több forrás-
ból tevődik össze. Indításához, berende-
zéséhez körülbelül félmillió forint köz-
ponti támogatás állt rendelkezésre, és a
létesítmény jelenleg is központi támoga-

tásból működik. Ez az első évben másfél
millió forint volt, azóta - így az idén is -
évi egymillió forint. Tavaly és idén ehhez
járult kétszázezer forint, a színházi szak-
szervezet anyagi támogatásaként. Ebből
a forrásból kell tehát a videotékát fenn-
tartani, működtetni, óhatatlanul beren-
dezéseket cserélni, továbbá felvételeket
készíteni. Természetes, hogy ebből az
összegből egyelőre nem építettünk ki sa-
ját felvevő apparátust (erre egyéb okaink
is vannak), hanem külsős, megbízott
munkatársakat foglalkoztatunk. A video-
téka állománya részben a Magyar Televí-
ziótól átjátszott, részben színházak által
készített felvételekből, továbbá saját fel-
vételekből, valamint ajándékozás, illetve
külföldi csere útján érkezett kazettákból
áll. Valamennyi szocialista ország ha-
sonló intézményével olyan együttműkö-
dési szerződést kötöttünk, amely évi öt
kazetta devizamentes cseréjére nyújt le-
hetőséget, s így elvben az illető nemzet
reprezentatív előadásait megkaphatjuk.
Ám eddig csupán egy-két cserekazettá-
hoz jutottunk ilyen módon; közülük
megemlítem a Székely Gábor rendezte
prágai Macskajátékot s Alexander Lang
egy berlini Brecht-rendezését. Jelentő-
sebb ajándékban részesültünk az NSZK
budapesti nagykövetségétől, részben a
főiskolai képzést elősegítendő, részben
pedig a videotéka anyagát gyarapítandó.

Magyarországon a videózást, mint tud-
juk, törvény, jogszabály nem rögzíti, és
ebből különböző problémák származtak
rögtön az indításkor. Mindenekelőtt az,
hogy szerzői jogdíj vonatkozásában a vi-
deózás teljesen tisztázatlan, és erről a
sajtótörvény sem tartalmaz sem záradé-
kot, sem adaptálható passzust. Ezért ala-
kult ki a Színházművészeti Szövetséggel
az a megállapodás, amelyet mindkét fél
nagyon korrekten betart: tudniillik, hogy a
nálunk elhelyezett kazetták utána köz-
reműködőknek, a kazettán szereplőknek
jogdíj nem jár, viszont a videotéka pén-
zes szolgáltatást semmilyen vonatkozás-
ban nem nyújt, tehát nem kölcsönöz, és
vetítést is csupán szakmai és oktatási
célokra rendez. Ez azonban csak átme-
neti megoldás lehet a kérdés végleges
jogi rendezésének útján.

Mégsem e kérdéskör megvitatására szó-
lít bennünket ma ide a meghívó; elsősor-
ban művészeti kérdések miatt gyűltünk
össze. Rengeteg olyan kérdés és tapasz-
talat vetődött fel a felvételek során mind
az érintett alkotóművészek részéről, mind
pedig a használók oldaláról - hiszen a
főiskolai és egyetemi képzésben azért a


