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„mûvészeti” kultúránk is a neoliberális kapitalizmus-
ban. Ha létezik Nagy-Britanniában egyenértékû megfe-
lelôje a nemzeti színházi fesztiválnak, akkor úgy gon-
dolom, a West Endre való átköltöztetést („West End
transfer”) nevezhetjük így. Ez a maga legpozitívabb
megfogalmazásában a következôket jelenti: ha egy elô-
adás kiemelkedô népszerûséget ért el egy kisebb szín-
házban, amely csak kis összegû állami támogatásban
részesül (valamennyi brit színház a maga költségveté-
sének jelentôs részét vállalati szponzorálásból és privát
adományokból fedezi), akkor átviszik egy nagyobb, ma-
gántulajdonban lévô színházba, ahol gyakran jóval ma-
gasabb helyárakat szabnak. Ezek a West End-i transzfe-

rek a maguk eredeti for-
májában általában
tizenkét héten át van-
nak mûsoron (mert
ebben az esetben sem
könnyû az eredeti sze-
replôket elkötelezôdés-

re bírni, lévén hogy korábbi filmes vagy televíziós meg-
állapodások tarthatják vissza ôket), bár idônként elôfor-
dulnak másod-  és harmadszereposztások is. A West
End-i transzfer a maga legjobb színvonalán mûvészi ki-
válóság és közönségsiker találkozását jelentheti. E pá-
lyaív következô állomása az átköltöztetés a Broadwayre,
ahol, mint arról értesültem, a jegyárak még magasab-
bak (a King Charles The Almeida elôadásán ugyanaz a

hely, amelyért az elôbe-
mutatókon 9 fontot [12
eurót] kérnek, a
Broadwayn péntek este
239,25 dollárba [156
fontba, azaz 211 euróba]
kerülhet).

Mindezen túlmenôen
az a benyomásom – és ezt talán tükrözik a más nemzeti
fesztiválokon zajló viták is –, hogy az Egyesült Királyság
ellenállással fogadna egy ilyen, abszolút és átfogó értéke-
lésen nyugvó rendezvényt; és ha Londonban tartanák,
még többen zsörtölôdnének. (Ha pedig Londonon kívül,
az lenne a baj.) És egyáltalán nem jönne létre egyetértés a
mûsort illetôen sem. Mindent egybevetve, tekintettel az
Egyesült Királyság színházának jelen szétesett és nyomo-
rúságos állapotára, azt hiszem, ezt a kísértést szerencsé-
sen megúsztuk.  

FORDÍTOTTA: SZÁNTÓ JUDIT

emrég felkérést kaptam a magyar színházi fo-
lyóirattól, hogy írjak egy cikket a nagy-britanniai
Nemzeti Színházi Fesztiválról.

Ez igencsak ésszerû kérdés volt. Nagyon is segítôké-
szen még egy sor témát is megjelöltek, amellyel foglal-
kozhatom, valamint olyan kérdéseket, amelyekre a szó-
ban forgó fesztivált bemutató cikkemben esetleg kitérnék.

Vajon a nemzeti színházi fesztivál nemcsak egy
régió, hanem az egész ország legjobbként kiemelt elô-
adásainak „showcase-e” lenne-e?

El tudom képzelni, hogy a cikk nagyszerû lehetett
volna, ha nem adódik némi kis probléma: Nagy-
Britanniában tudniillik nincs Nemzeti Színházi
Fesztivál. Külön fesztivál-
ja sincs Angliának,
Skóciának, Walesnek,
avagy Észak-Írországnak.
Jártam külföldön, tehát
pontosan tudom, miféle
fesztiválra gondoltak a
SZÍNHÁZ szerkesztôi: olyasmire, mint a németorszá-
gi Theatertreffen, a Varsói Színházi Találkozó
Lengyelországban, a svédországi Teaterbiennale stb.
Miért nincs hát ilyen fesztiválunk Nagy-Britanniában?

A legkínálkozóbb válasz a következô: ami a szerzôdé-
seket és a társulatokat illeti, a brit színházak struktúrá-
ja jóformán mindenben különbözik az európai konti-
nens fent említett mûhelyeiétôl. Úgy tûnik, Európában
mindenütt másutt a szín-
házaknak állandó társu-
latuk van, amelynek tag-
jait legalább egy évre
szerzôdtetik, továbbá a
produkciókat repertoár-
szerûen játsszák. Nagy-
Britanniában a társulato-
kat, nagyon kevés kivétellel, darabról darabra állítják
össze. Próbálnak, x hétig játsszák az elôadást, és aztán
feloszlanak. Logisztikai és gazdasági rémálom lenne,
ha bármikor, bármelyik nagy-britanniai városban meg-
próbálnák összegyûjteni az elôzô évad tíz mûvészileg
legsikerültebb produkcióját.

Ezen túlmenôen felmerül az országban uralkodó
gazdasági-ideológiai kultúra kérdése is. Az angliai
ember (és egyszersmind az amerikai is, lévén hogy a
jelek szerint gazdaságpolitikánkat ez idô szerint az
Egyesült Államoktól örököljük „vissza”) csak külföldön
jártában fogja fel, milyen mélyen gyökerezik még
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