
JOAN MELLOAN

Az amerikai
regionális színház

New York City nem is olyan régen még
vitathatatlanul az amerikai színházi élet
kizárólagos központja volt. Most már
azonban mind több helyi településen az
ún. „regionális színházak" állandó kö-
zönségre tesznek szert, és ennek során a
színházi kultúra élvonalába törnek. Hármat
ismertetünk közülük (alapítóikkal együtt),
mivel ezeknek kitüntetett részük volt
abban, hogy a regionális színházak az
előadóművészet bástyáivá váljanak.

A Radgers-Hammerstein szerzőpáros
musicaljében, a Me and Julietben (Én és
Júlia) egy pompás dal parodizálja a szín-
házi kultúráról való két merőben ellen-tétes
álláspontot. A kórus egyik része
kéztördelve énekli: „A színház halott, a
színháznak vége", míg a másik szólam
zenében és szövegben ellenpontoz, és
végül boldogan túlkiabálva az előbbit,
kikiáltja a közönségnek: a színház él és
virul.

Ez a vita azóta tart, amióta Theszpisz
elnyerte az első drámai pályázatot
Athénban jó két és fél ezer évvel ezelőtt.
Az utolsó hatvan évben pedig jó néhány
alkalommal megírták már a színház nek-
rológját, ám az elparentálás korainak
bizonyult. Az élő színházra halálos csapást
mérő ellenség - úgymond a mozi volt az
1920-as években, a gazdasági válság egy
évtizeddel később, a televízió az ötvenes
években, legutoljára pedig az infláció.

Míg egyesek már-már halotti tort ül-
nének az amerikai színház fölött, Edwin
Wilson színikritikus kijelenti, hogy az
virágzik; Edward Albee drámaíró szerint
pedig egészségesebb, élénkebb és
változatosabb, mint valaha.

H la áttekintjük a regionális színházak
„sokszínű" skáláját, akkor úgy tetszik,
Wilsonnak, Albee-nek és Rodgerséknek
igazuk van. Akármilyen rossz legyen is az
idő, a társulatok hűséges közönsége
messzi földről is bejár a színházba.

Természetesen ez a fellendülés gon-
dokkal is jár; közülük egyesek gazdasági-
anyagi természetűek, mások a felfogás-
beli különbségekből fakadnak: mi a drámai
művészet, és mi az értéktelen kacat?

Mikor ölti fel a politikai propaganda a
színház álarcát? Egyes szakértők szerint
a hagyományos színház legalábbis a New
York-i Broadway kommerciális elő-
adásainak hagyományos értelmében az
utolsókat rúgja, mert a helyárakban tük-
röződő roppant nagy önköltség lehetet-
lenné tesz minden érdemleges vállalko-
zást, a „legbiztonságosabb" musicalek és
a parádés szereposztású könnyű siker-
komédiák kivételével.

Noha a Broadway „pecsétje" még
mindig az országos figyelem fölhívását
jelentheti, már korántsem képvisel kor-
látlan hatalmat; sőt, éppen az egykor még
„provinciálisnak" tartott vidéki színházak
erejéből merít. \ Broadway

fényreklámjai között gyakran találjuk
olyan darabok címeit, amelyeket erede-
tileg a houstoni Alley, a minneapolisi
Tyrone Gutlhrie, a chicagói Goodman
vagy valamelyik más regionális színház
mutatott be először, hiszen ezekben a
tehetséges rendezők, színészek és szín-
műírók megkapják azt a szabadságot és
ösztönzést, ami nélkül nincs újszerű kez-
deményezés.

Közülük megemlíthetjük Lanford
Wilson Talley's Follyját (magyarul Talley
lugasának fordították) az 1980. évi Pu-
litzer-díj nyertesét, a Dat, (Ta), a The
Gin Game-et, (Kopogós römi), a The
Shadow Boxot (Ház árnyékában), a Children

of a Lesser Godot (Egy cseké-

Bi l l L a md e n é s Ro s e G r e g o r i o a Hö l g y k l a r i n é t t a l c í mű d a ra b b a n ( M a r k T a p e r F o r u m)



lyebb isten gyermekei), az Ain't Misbe-
havin'-et (Nem is vagyok olyan rossz),
valamint két újabban a Broadwayra fel-
jutott produkciót, a The Suicide-ot (Az
öngyilkosság) és Lanford Wilson másik
darabját, a Fifth of Julyt (Július ötödike). A
Cole Porterról szóló Red Hot and Cole-t
először a Virginia állambeli Richmond
közelében levő zsebszínházban, a
Barksdale Theaterben játszották, onnan
került tovább a produkció egy másik kis
színpadra, a Los Angeles-i Variety Artsba;
fogadtatása olyan kedvező volt, hogy a
fiatal alkotók 1980 tavaszán a Broadwayra
is felhozták.

A színházi statisztikákkal mindig nehéz
valamit kezdeni. Egy felmérés szerint
mintegy ezerötszáz hivatásos társulat
működik az Egyesült Allamokban, és az
amerikaiak tíz százaléka legalább egy
előadást megnéz évente. A társulatoknak
(alkalmi) otthont adó épületek sokfélék; a
hatalmas Chanhassen a Minneapolistól
harmincpercnyi autóútra levő falucska
rendkívül nagy nézőterét heten-te átlag
ezren keresik fel; de játszanak a számos
szabadtéri színpadon is, mint például a
patinás maine-i Ogunquit Playhouse-ban;
s tartanak meglehetősen színvonalas
előadásokat a Mississippin közlekedő
„műsoros sétahajókon" is.

Am az amerikai színház új és kecsegtető
vállalkozásai jórészt annak a két-száz
önálló, nem haszonra dolgozó
együttesnek köszönhetők, amelyek (úgy
tizenöt kivételével) mostanában kelet-
keztek a renovált vidéki városmagvakban,
az egyetemek, főiskolák területén és a két
partvidék szuburbiáiban. Egyes társulatok
programja tradicionális: legtöbbször
Shakespeare-t és más klasszikusokat
adnak elő, mások az új művek
bemutatását vállalják fel. Vannak közöt-
tük rutinos és kitűnő gárdák, mások
egyenesen gyöngék vagy a legjobb eset-
ben is középszerűek. Céljuk a helyi kö-
zösség kulturális szolgálata - és ha be-
következik az országos elismerés, annál
jobb.

Az anyagi fedezetet különféle alapít-
ványok, az országos és a tagállami ún.
„művészeti tanácsok" nyújtják már az
1960-as évektől kezdve; így támogatás-
ban részesültek a spanyol-amerikaiakból,
a feketékből és a kizárólag nőkből álló
együttesek éppúgy, mint a már elismert
nagyobb intézmények. A különböző tár-
sulatok közül ragadjunk ki hármat, ame-
lyeket - földrajzi értelemben - nagy tá-
volságok választanak el : a Trinity Square
Repertory Company a Rhode Island-i

Providence-ben van, az Indiana Reper-
tory Indianapolisban és a Mark Taper
Forum Los Angelesben. Mindegyik
egyedülálló a maga nemében, akárcsak
alapítóik és „vezéralakjaik", akiknek va-
lamilyen okból sikerült nagy hatást gya-
korolniuk helyileg és országosan egya-
ránt.

A Trinity
A Trinity Repnek becézett együttes a
"legöregebb": tizenhét évvel ezelőtt alakult
meg; kezdeményezője Adrian Hall volt, a
merész újító, akit joggal tarthatunk az
intézményes színház legtekintélyesebb
személyiségének. Eltökélten hoz-ta létre
ezen a valószínűtlen helyen az állandó
társulatot, amelynek programja aztán
igazán nem óvatos-konzervatív. Olyan
darabokat tűznek műsorra, amelyek
valóságos pánikot keltettek. Az
öngyilkosság - ez a keserű orosz komédia
arról szól, hogyan áldozza fel valaki az
életét egy politikai gesztusként - meg-írása
után közel fél évszázaddal került színre
(szerzője: Nyikolaj Erdman) HaII
védőszárnyai alatt.

Amikor beléptem az igazgató-főren-
dező a századforduló stílusában épült
házába, Hall széthúzta a függönyöket,
elnézést kért a rendetlenségért, kávét fő-
zött, majd hányatott múltjáról, reményei-
ről beszélt.

A nappaliban azért volt sötét, mert
éppen egy ötrészes film, a House of Mirth
(Az öröm háza) „muszterolásán"

pepecselt; a sorozat Edith Wharton éle-tét
dolgozza fel, Geraldine Chaplinnel a
főszerepben, a közművelődési tévéhálózat
számára. A forgatókönyvet Hall állandó
társszerzőjével, Richard Cummingsszal
készítette, és a szerepeket egytől egyig
társulatának tagjai alakítják. Az anyagi
gondokkal és színházi intrikákkal
küszködő Hall szerint a tele-vízió, illetve a
film „lehet a fény az alagút túlsó végén.
Azelőtt azt szoktam mondani, hogy
mégiscsak az üzleties színház bevétele
biztosíthatja fennmaradásukat. De a
Broadway annyira beszűkült és
egyoldalúvá vált; egyáltalán nem felel
meg a mai időknek. Most már vég-re ki
tudjuk küszöbölni a közvetítőket,
előállíthatjuk a saját tévésorozatainkat, és
színészeinket állandó munkához tudjuk
juttatni".

A társulat megszervezése nem volt
könnyű. „Olykor szinte vér folyt", em-
lékszik vissza Hall, „főképp azért, mert a
helyi vezetés nem volt képes mindig a
művészi integritás szempontjainak kel-

lő mérlegelésére. Elvégre egy kórház
igazgatótanácsa sem szabja meg az or-
vosnak, hogyan végezzen el egy műtétet,
vagy milyen orvosságokat írjon elő a
betegnek. Amikor az én igazgatóim az
I970-es évek közepén el akartak bocsá-
tani, ezt válaszoltam nekik: Hogyhogy ki
vagyok rúgva? Maguk vannak ki-rúgva.

Az igazság kedvéért meg kell monda-
nunk, hogy az igazgatótanácsnak volt oka
az aggodalomra. A Trinity műsora nem
volt mentes a „kényes" daraboktól. Az
egyik Charles Mansonról, a tömeg-
gyilkos bandavezérről szólt, és a helyi
lakosok indignálódva tették fel a kérdést,
hogy miért kell ilyen hírverést csapni
ennek a tébolyult bűnözőnek. Mi-re Hall
azzal érvelt, hogy Shakespeare sem
csinált reklámot Macbethnek. Egyébként
a produkció nem aratott különösebb
tetszést. Egy másik előadásuk, a Cathedral
of Ice (Jégkatedrális) különös dráma
Hitlerről és egyéb diktátorok-ről,
mindenféle játékokkal, ingyen sör-rel és a
„közéleti fejesek" rögtönzött beszédeivel.
A kritikák meglehetősen ellenséges
hangot ütöttek meg, azonban Hallnak és
színészeinek szemében a darab hatásos
kommentár volt a különféle személyi
kultuszokról és azokkal járó súlyos
károkról.

S bár az efféle művek felháborodást
keltettek, Hall ugyanakkor - kiegyensú-
lyozásképpen - kiszolgálta a providence-i
közönséget régebbi és modernebb
klasszikusok műveivel is. Ma már a
Trinity és a helyi közösség ha nem is
békét, de fegyverszünetet kötött. A
törzsközönség nyolcvanszázalékos
látogatottságot biztosít. A helybeli
gazdasági vezetők is kezdik belátni, hogy
a színház rangos, presztízsnövelő
intézmény, érdemes a támogatásra -
ebben közrejátszott természetesen az is,
hogy a tévéfelvételek országszerte
elismerést szereztek, a washingtoni,
bostoni és New York-i vendégszereplések
pedig igen jövedelmezőek voltak. Hall
számára, akit néhány évvel ezelőtt az
adóhatóság még azzal fenyegetett, hogy
lefoglalják a házát, kocsiját, még a ruháit
is a színház tartozásainak fejében, az
ellenségeskedésnek lehető legjobbkor
szakadt végük.

Az Indiana Repertory
Majd egy fél kontinensnyire Providencetől
egy még mindig fiatalnak számító
regionális színház valósággal fürdik a
helyi támogatásban: több millió dollár áll
rendelkezésére hozzájárulások formá-



jában, és lelkes közönsége átlagosan
elfoglalja a nézőtéri ülések nyolcvanöt
százalékát. Az Indiana Repertory nem
egészen tízéves, és nemrégiben kapott új
otthont egy minden igényt kielégítően
felújított, eredetileg Art Deco stílusban
épült indianapolisi „mozgókép-színházban".
A Trinitynek az identitásért és a
támogatásért folytatott harcához képest az
indianai társulat története Hamupipőkéére
emlékeztet. Az 1970-es évek elején, amikor
az indianapolisi városatyák újjá akarták
építeni és rendezni a városmagot, a
bloomingtoni Indiana University három
hallgatójának az az ötlete támadt, hogy
valahol egy hivatásos színtársulatot kellene
létrehozni. El-képzelésükkel az Államok
kilencvenkilenc városát keresték meg.
Összesen négy biztató választ kaptak:
Rochester, Tulsa, Portland és lndianapolis
érdeklődött. Figyelembe véve az anyagi és
föld-rajzi viszonyokat, a legutóbbit
választották, beállítottak a városi
hatósághoz egy tanulmánnyal, mely annak
bizonyítására volt hivatott, hogy a város
újjászületésé-ben eszményi katalizátor
lenne egy profi együttes.

Richard Lugar, az akkori polgármester
(ma az állam egyik szövetségi szenátora)
felfigyelt, akárcsak a jómódú helybeli üz-
leti körök, „akik" nem mérték szűken a
hozzájárulást. A város polgárai ötezer
évadbérletet jegyeztek elő, még mielőtt
akár egyetlen előadást is megtartottak
volna. Nyolc esztendőn át a társulat a
klasszikus és modern darabok bevált
menüjét kínálgatta a nézőknek egy régi
német társadalmi klub termében, amelyet
egyébként az indianai születésű író, ifj.
Kurt Vonnegut nagyapja tervezett. A
színház tehát sikeresnek mutatkozott, és
nagyobb térre lett szüksége; a bel-városban
egyébként gomba módra épültek fel az új
szállodák, és emeltek egy kongresszusi
komplexumot is. Amikor a régi színháznak
az állami törvényhozás székháza és a Hyatt
Regency Hotel között álló épületére az a
sors várt, hogy lebontják, és a helyén
parkolót létesítenek, az üzletemberek
segítségül siettek. Több mint egy-egy
millió dollárt adományozott két alapítvány
az Indiana Repertory számára, hogy
megvásárolja és rendbe hozassa a patinás,
díszes filmszín-házat.

Vajon az ilyen önkéntes támogatás
beavatkozást jelent-e egy színház életé-
ben? Ben Mordecai, az Indiana Repertory
egyik ifjú alapítója, a jelenlegi ügy-
vezető igazgató így világítja ezt meg:

„Nemrégiben művészeti igazgatót ke-
restünk. Sokan jelentkeztek, végül azon-
ban ketten maradtak fönn a szűrőn., egy
hagyományos szemléletű „tag" és egy
kockázarvállalásra képes másik. Az igaz-
gatótanács az utóbbit valasztotta."

Ez a bizonyos „kockázatvállaló tag",
Tom Haas, aki a híres Yale Drama
Schoolon (a Yale Egyetem Színházmű-
vészeti Kara) végzett, ahol olyan színészek
dolgoztak a keze alatt, mint Henry
Winkler és Meryl Streep: ő maga már
alapított: egy másik színházat az észak-
carolinai Chapel Hillben. Haasnek kiala-
kult. nézetei vannak az lndiana Reper-

tory feladatáról: „Középnyugati színház
vagyunk. Első küldetésünk az, hogy saját
közönségünket elégítsük ki, és csak má-
sodsorban érdekel bennünket, hogy raj-
tahagyjuk-e kezünk nyomát az amerikai
színházi életen. Nem tapasztalok semmi-
féle beavatkozást az igazgatótanács ré-
széről, de kétlem, hogy hagynának engem
csak avantgardista darabokkal fog-
lalkozni."

Az elsődleges cél érdekében Haas szín-
padra állított egy indianai hősről szóló
musicalt egy angol szerző tollából.

Ezután következett az A Christmas Carol

(Karácsonyi ének), ami szinte köte-

A Mark Taper Forum Los Angeles-i épülete



lezően szerepel a legtöbb regionális szín-
ház műsorán ünnepek alatt. A következő
bemutató John Ferzacca The Lailure to
Ligzage (Manőverezési kudarc) volt,
amely ugyancsak számot tarthatott a he-
lyiek érdeklődésére; a félig dokumentum-
dráma az Egyesült Államok haditengeré-
szete Indianapolisának történetén alapszik;
ez volt ugyanis a második világháború
során utoljára megtorpedózott hadihajó.

Az lndiana Rep. leginkább az anyagi
fedezetek előteremtésében szolgálhat
példaként. Mordecai ízig-vérig színházi
ember: ahogy kikerült az egyetemről,
oroszlánrészt vállalt magára az új szín-
padi együttes megszervezéséből, hat
darabot rendezett meg, előteremtette az
anyagi alapokat, és manapság már az
ország legkülönbözőbb sarkaiban levő
színházak vezetésébe is „bedolgozik"
tanácsadóként.

A Mark Taper Forum

Most pedig ugorjunk át a távoli nyugat-
ra, ahol egy újabb regionális színház
jelentős befolyást gyakorol az amerikai
színházi kultúra egészére. A Mark Taper
előadásainak megtekintése általában él-
ményszámba megy, nem azért, mert
Hollywood csak egy kőhajításnyira van,
hanem mert a darab, amit az ember
megnéz, a következő hónapban már
könnyen a Broadway új szenzációja le-
het.

S ez jórészt az amerikai színház egy
másik kiemelkedő alakjának, Gordon
Davidsonnak köszönhető, aki szinte egy-
maga vívta ki e rendkívüli teljesítményt.
A színház produkcióit jutalmazó elisme-
rések listája kilenc gépelt oldalt tesz ki a
Tonykkal és Obiekkel, a legkülönfélébb
oklevelekkel; de hiszen nemcsak
előadásaikról van szó, hanem a televí

ziós felvételekről és a tájszínházi mun-
káról is - ezt mind végzik a Mark
Taperben.

Davidsonba több embernek elegendő
energia szorult. Egy átlagos hete úgy telik,
hogy például New Yorkba utazik egy
hosszabb vendégszereplést előkészítő
főpróbára, majd Washingtonba repül,
hogy tanácskozzék volt kollégáival a
National Endowment for the Arttól
(Országos Művészeti Alapítvány), majd
Floridában szervez meg egy tájszínház-
turnét és még időben visszatér Los An-
gelesbe, hogy elkezdje az egyik új Neil
Simon-darab próbáit.

A Los Angeles-ieket egy Tony elnyerése
éppen olyan büszkeséggel tölti el, mintha
a helyi futballcsapat megszerezné a
bajnokság aranyérmét. A jó emlékű The

Shadow Box még 1977-ből két Tonyt is
hozott: az egyiket a legjobb színműért, a
másikat pedig a legjobb rendezésért. Az
1979-80-as évadból öt darab - köztük
Mark Medoff Children of a Lesser Godja is -
felkerült a Broadwayra, és ott valósággal
learatta a különböző díjakat. Davidson
azonban legnagyobb örömmel és
büszkeséggel még két, a hatvanas években
előadott darabra emlékszik vissza, az In the
Malter of Robert Oppenheimerre (Az
Oppenheimer ügy) és a The Trial of the

Catonsville Nine-ra (A catonsville-i kilencek
pere).

„Még mindig úgy vélem, hogy fontos
mondanivalójuk volt az ország akkori
politikai állapotáról" - így Davidson.
Ízlésével természetesen nem mindenki ért
egyet; színpadra állításait sokan, akárcsak
a Mark Taperben előszeretettel műsorra
tűzött többi dokumentumdrámát is, „túl
balosnak" találják. Ám Davidsonnak is az
a meggyőződése, hogy a nézőközönséget
kihívás elé kell állítani, s új módokon
elgondolkoztatni életükről (és
[elő]ítéleteikről).

Az új drámai koncepciók és az újonnan
jelentkező drámaírók ösztönzése egyik
legelső törekvése Davidsonnak. Olyan
nevet szerzett magának, hogy évente úgy
ezerötszáz kéziratot zúdítanak rá a (részint
leendő) színpadi szerzők. „Alig akad
közöttük valamirevaló. Az új darabok
színpadra vitelének az a nagy hátulütője,
hogy honnan szerezzen az ember arra
érdemeset." A Mark Taper tizenegyedik
szezonját mégis ős-bemutatóval kezdte,
Michael Christofer The Lady and the
Clarinetje (Hölgy klarinéttal) lett az évad
első premierje, hiszen ő írta a The Shadow
Boxot is, amelynek

Linda Daugherty és Bernard Kates Hoagy Carmichael darabjában (Indiana Színház)



szemle
Davidsonnal együtt annyit köszönhet-nek.

Davidsont gyakran próbálják meg New
Yorkba csábítani, de nem áll kötél-nek;
szerinte most kijut neki „mindkét világból
a legjobb" - vagyis át kell mentenie a
produkciókat a még mindig vezető
kulturális szerepet játszó keleti part-
vidékre, és ugyanakkor igyekszik Los
Angelest nagyszerű állandó társulataival
akár London vetélytársává tenni.
„Megcsapolhatjuk Hollywood
felhalmozódott tehetségeit is, s kialakult
már nálunk a producereknek és a
rendezőknek a mag-ja, és nyugodtan
alapozhatunk a színház-kedvelő helyi
nagyközönségre."

Nemrégiben Davidson három okból
utazott át New Yorkba. Próbákat vezetett
a Children of a Lesser God országjáró
szereplőivel; tárgyalásokat folytatott egy
színházépület kibérlésére, amelyben -
többek között a Mark Taperből, a Tyron
Guthrie-ból és a New Haven-i Long
Wharfból közvetlenül „importált" dara-
bokat fognak játszani; és végül körül
akart nézni, hogy milyen új és érdekes
jelenségek tapasztalhatók a keleti ország-
rész regionális együtteseinél. „Á színházi
kultúra decentralizálásával járó egyik
probléma az, hogy nagyon nehezen tu-
dunk lépést tartani azzal, ami másutt
történik."

Edwin Wilson, a The Wall Street Jour-
nal kritikusa rendszeresen figyelemmel
kíséri mind a Broadway, mind a regionális
színházak előadásait; örömmel re-
gisztrálja, hogy az utóbbiak sajátos kul-
turális erővé izmosodtak, gyakran remek
színházat csinálnak a New York várostól
távol is - ami nagyon fontos, még a
fiatalok pénztárcájának számára is elér-
hető helyárakkal.

Ugyanakkor vannak fenntartásai is. Az
egyik például az, hogy az új darabok
hajhászásában néha a mennyiség a minő-
ség rovására megy. Wilson szerint egyes
avantgarde munkák érthetetlenségükben
már-már az értelmet kezdik ki, továbbá
Wilson arra biztatja a kritikusokat, a
producereket, az anyagi fedezetet nyújtó
alapítványok képviselőit és magát a kö-
zönséget is, hogy „számadást követelje-
nek a rendezőktől és az íróktól".
„ K í sérletezés nélkül egy színház
belesüllyedhet a rutin kerékvágásába" -
ismeri el készségesen; de az önmagáért
való vad experimentálás sérti a „fizető
nagyközönség" és a támogatók jogos
érdekeit.

Wilsonnak az sem tetszik éppenséggel,

hogy egyes rendezők mintha folyton a

Broadwayra kacsintanának. „A kísértés

érthető, csakhogy a dolog könnyen odáig

fajulhat, hogy a farok csóválja a kutyát: a

helyi közösség szempontjai háttérbe

szorulnak az országos érdeklődés

felkeltésének szándéka mögött."

Mindent összevéve Wilson szerint e

forrongás egészséges jelenség. „Az élő

előadások varázsa, elsősorban a regionális

színházban, egyszerűen pótolhatatlan.

Olyan spontaneitást és elektromos fe-

szültséget teremt előadóművész és néző

között, amire a tévé vagy a film

semmiképpen sem képes."

Még 1964-ben a kitűnő rendező, a

néhai Harold Clurman így írt a színházi

kultúra decentralizálódásának akkor még

friss irányzatáról: „Nem várhatunk cso-

dákat néhány nap leforgása alatt. Idő kell

ahhoz, hogy ez az újfajta színház

megérjen. . . .Ezekn ek az új színházak-

nak nem kell vetélkedniök a Broadway-

jal, s nem is kell azt »überolniuk«

csak mások legyenek."

A regionális színház talán még nem
érett meg egészen, vagy még nem is tel-
jességgel „más". Azonban - mint Rodgers
és Hammerstein dalában - nem-csak él, de
virul is.

Következő számaink tartalmából:

Kőháti Zsolt
Magyar dráma
a felszabadulás után

Bécsy T a m á s :

Jól megírt alakok -
drámaiság nélkül

György Péter:

..egy másik világ"

Kovács Dezső:

Nemzeti Játékszín

Nánay István
Tingli - Tangó

Szántó Judit:

Habos szökőár helyett sör

KOVÁCS DEZSŐ

Tanuljunk gyorsan,
könnyen
Shakespeare-t olvasni!

Major Tamás: Téli rege - a színpadon

Mint a fehér holló, ritka ez a könyv.
Benne olyan rendező tanít bennünket

„nem középiskolás fokon" drámát
értelmezni, aki alighanem a legjobb
színházpedagógusok közül való.

„A rendező ... az elterjedt helytelen
nézetekkel vitatkozik"; irodalomcentrikus
színházfelfogással, Shakespeare szűk-
keblű kritikusaival, akik az írót rendet-
lenséggel, eklekticizmussal, stílustöréssel,
alpárisággal vádolják, továbbá mind-
azokkal, akik számára a színház nem a
cselekvő, hanem a szép szavak művésze-
te. Mert a rendező szerint „minden új
előadás felfedezés, vita, megkövesedett
nézetekkel szembeni harci cselekedet",
továbbá ugyancsak őszerinte „a szín-
háznak . . . hivatása van, változtatást aka-
ró, leleplező hivatása, amit mindig szen-
vedélyesen kell képviselni".

Major mindvégig szenvedélyesen kép-
viseli álláspontját a kötetben, s mert ez
egyszer és újra bebizonyítja azt is, hogy
nemcsak a színpadnak, hanem a tollnak is
mestere, megvannak az eszközei, hogy ezt
a szenvedélyes álláspontot lebilincselően
és hatásosan tárja elénk.

A Téli rege-kommentárokból, a be-
vezetőből és az utószóból többféle maszk
mögé bújt arc néz vissza ránk. Legmar-
kánsabban a rendezőé, aki fölfejti a
shakespeare-i szöveget, működés közben ;
s a szavak, mondatok mögé lát, ki-
bogozva a jelenetek hátterében meg-
húzódó drámai szerkezetet, a darab-építés
logikáját, Shakespeare látszólag
szertelenül csapongó, „rendetlen", sza-
bálytalan, valójában e darabjában is
roppant életszerűséggel és pontossággal
megformált világképét. Major, a rendező
úgy elemzi a drámát, hogy köz-ben a
virtuális színpadi térben is meg-
elevenedik előttünk egy-egy jelenet,
epizód; ha színész olvassa a könyvet,
minden instrukciót megtalálhat benne a
darabra vonatkozóan, ha rendező, ins-
pirációkat kaphat az önálló darabértel-
mezéshez, ha néző, bepillantást nyerhet a
„festett világ" kulisszatitkainak mű-
ködésébe.

Major rendezői útját - többek között
nevezetes Shakespeare- és Moliere-


