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- Ön Európának jelenleg talán a leghíresebb
nemzeti színházát vezeti. A mi Nemzeti
Színhársunk régi ugyan, de az utóbbi húsz
évben szinte állandó válságban volt. Ezért
rend-kívül érdekel bennünket az ön
koncepciója, és az, hogy az angol Nemzeti
Színháznak mi a szerepe az angol színházi
életben ?

Azt hiszem, a minőség egyfajta gyűj-
tőhelye, annak kell lennie, az egész szín-
házművészetben és szakmában. Arra kell
törekednie, hogy az egész színházi
életnek a központja legyen. Igen sokféle
darabot kell bemutatnia. Három színhá-
zunk van itt, egy épületben. Bármely
adott évben mintegy húsz darabot muta-
tunk be, ezekből három vagy négy egé-
szen új, mai darab, talán fél tucat az angol
klasszikus, három vagy négy az európai
klasszikus, három vagy négy pedig e
századi darabok felújítása. Szóval, a
daraboknak igen színes egyvelegét igyek-
szünk adni, és úgy érezzük, a mi szere-
pünk e darabok bemutatásával az, hogy a
társadalmunknak egyfajta képet és
értelmezést adjunk önmagáról.

- Ön egyszer azt mondta egy nyilatkozatá-
ban, hogy a Nemzeti Színház létrejötte meg-
erősítette a szakmát, és fokozta a versenyt. Í g y
van ez ma is ?

- Igen, azt hiszem, így van.
Az lett a Nemzeti Színház, aminek ön

akarta ?
Hát, soha semmi sem olyan, mint

amilyennek az ember akarja. Nem, ezt
nem merném állítani. De azt hiszem, a
Nemzeti Színház olyan lehetőségeket
biztosit színészeknek, rendezőknek, írók-
nak, amilyeneknél jobbat ma elképzelni
sem lehet Angliában. És úgy gondolom,
hogy a Nemzeti Színház létének abban is

fontos szerepe van, hogy a tárriogató
intézmények, elsősorban a kormány, to-
vábbra is nagyon fontosnak tartják a szín-
házat. Nemcsak a miénket, hanem az
összes többi szubvencionált, vagyis anya-
gilag támogatott színházat is. És azt
hiszem, hogy a kommersz, vagyis a sza-
bad vállalkozáson alapuló színházra gya-
korolt hatásunk is csak jónak mondható.
A produkcióink, miután nálunk befejezték
tervezett életüket a repertoárban,

néha átkerülnek a londoni West End
kommersz színházaiba. És persze a teher-
ségek állandó csereforgalma is zajlik. A
színészeink rendszeresen egy, másfél évig
dolgoznak nálunk, aztán elmennek innen,
a televízióban vagy a kommersz
színházban dolgoznak, majd ismét visz-
szajönnek hozzánk. Így a színészek élete a
biztonság és a szabad vállalkozás kom-
binációja, és szerintem ez a művész szá-
mára nagyon egészséges dolog.

- Hol jelölné ki pontosan a Nemzeti Színház
helyét a 11 est End, vagyis a kommersz
színház, és a fringe, azaz a nem kommersz,
anyagilag nem támogatott, alternatív-nak is
nevezett színház között ?

- Nehéz erre válaszolni. Nekünk ha-
talmas közönségünk van, esténként kö-
rülbelül két és fél ezer embernek játszunk,
televízión és rádión pedig évente mintegy
huszonötmilliónak. Mi egy bizonyos fajta
színháznak a középpontja vagyunk. Sok
színészünk az alternatív színházból kerül
hozzánk, majd oda is tér vissza. Ugyanez
áll a drámaíróinkra is. Egy nagyszabású
freskónak, a teljes brit színházi életnek
vagyunk a része.

Szokott a Nemzeti Színház darabokat íratni
?

Ó, hogyne, állandóan.
Mi az álláspontjuk a rendezői szabadság

és a klasszikus szövegek sérthetetlenségének
sokat vitatott kérdésében ?

- A mi rendezői gárdánk nagyon kü-
lönböző egyéniségekből álló társaság:
Michael Rudman, John Schlesinger,
Richard Eyre, I-farold Pinter, Michael
Bogdanov, Peter Gill, Peter Wood, és én
magam is, azt a nézetet valljuk, hogy a
klasszikus szöveg nem a rendező szub-
jektív képzelgéseinek a kifejezésére való.

- A színház társadalmi szerepéről egyszer
azt mondta egy nyilatkozatában, hogy a szín-
ház nem más, mint „a társadalom vitája ön-
magával".

- Igen, én ezt igaznak tartom, mert a
modern életben kevés alkalom nyílik arra,
hogy a közös élettapasztalat kifejezésre
jusson, s a színházban éppen ez történik,
mégpedig élőben, közvetlenül, s nem
fölvételről, és nem is filmen. Nem sok
értelme van klasszikusokat játszani, ha
azok nem szólnak, nem beszélnek az élő
közönséghez, ami annyit jelent, hogy a
közönség a maga életét látja bennük. És
abban is hiszek, hogy az ígazi mai darab
fölkavarja és provokálja a közönség
nézeteit és elképzeléseit.

- Talán ezzel függ össze, hogy az ön Nemzeti
Színháza nem csudán színhárs, hanem
valamiféle eleven közösségi intézmény is,

amelybe az ember szinte bármikor elmehet,
mindig zajlik benne valami érdekes, valami
nézni vagy hallgatni való. Kamarakoncert,
versműsor, minidráma előadása az előcsar-
nokban vagy egy erkélyein, kiállítások, lehet
enni, inni, beszélgetni, színházi tárgyú köny-
veket, drámaköteteket, plakátokat vásárolni és
így tovább.

- Igen. A színház egész nap nyitva áll,
reggel tíztől éjjel egy óráig.

- Utolsó kérdésem az Amadeus c í m i
Shaffer-darabra vonatkozik, amilyet nemrég
martattak be Budapesten. Ön rendezte a lon-
doni ősbemutatót, a darab első változatát, de a
negyediket, a véglegeset is, amelyet nálunk is
játszanak. Megkérdeztem telefonon Paul
Scofieldot, aki az első változatban játszotta
Sallerit, hogy érzett-e a darabban gyönge, át-
írásra szoruló pontokat ? Nemmel válaszolt.
Ön szerint a negyedik változat a jobb, vagy ez
már egy teljesen más, új darab ?

- Szerintem ez jobb darab, de ugyanaz a
darab, csak élesebbre van állítva a fó-
kusza.

(Elhangzott a Magyar Rádióban, 1982.
március 28-án.)
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