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Így tehát az évad második felében,
1937 tavaszára, május 28. és június 11.
között a Temesvár-Szatmár-társulat sze-
gődik Nagybányára. A viszonylag ki-
egyensúlyozott Szabadkay-korszak vége
egyben a város színjátszása legnehezebb
éveinek kezdetét is jelenti. A Temesvár-
Szatmár-társulat, melynek művészei kö-
zött Szabadkay több egykori tagját is ott
találjuk (Szabados, Rittinger, Badóczi,
Szabó Ica, Solti Miklós, Bárdy Teréz,
Kőszeghy Margit, Kovács Dezső, Néme-
thy István, Balogh L., Mezey L., Fehér
Miklós, Szabadkay Miklós, Krámmer
Manci, M. Palucz Vilma, Karácsonyi M.,
Németh Böske, Mihályi K., Gách Edit,
Salgó Jenő voltak a társulatnál szerző-
désben), a kéthetes periódusban mind-
össze tíz előadást tudott tartani (Zilahy:
Szűz és gödölyéje, Kós Károly: Budai Nagy
Antala és a Megvédtem egy asszonyt című
színmű szerepeltek a próza játékrendjén,
míg a zenés repertoáron A csavargólány,
Hulló falevél, Csárdás, Éső után köpönyeg,
Úri lány szobát keres, Sok hűhó Emmyért,
Cigányprímás című operettek sorakoztak).

Nagyon sok adminisztratív viszontag-
ságon ment át a társulat, úgyhogy az őszi
szezont 1937-ben egyetlen együttes sem
vállalta. 1938 tavaszán a Felszeghy-Fe-
kete-társulat próbált betörni Nagybá-
nyára, óriási terheket vállalva magára
azáltal, hogy csak moziszünnapokon
játszhatott 7000 lejes terembér mellett. A
nem játszó napokat úgy próbálták áthi-
dalni, hogy előkészítették Az ember tragé-
diája szabadtéri előadását, ötszáz nagy-
bányai statiszta részvételével, de még
ilyen koncessziók mellett sem tudták
megtartani tervezett szezonjukat, nem
jutottak teremhez.

Az 1938/39-es évad őszén (november
12-30.) és tavaszán (március 16-24.) tud
hagyományos szezonokat tartani újból
Nagybányán a Mihályi-társulat, amely
Művész Színház néven játszott, kerüle-
téhez Szatmár, Nagybánya, Nagykároly,
Sziget, Zilah, Szilágysomlyó városok tar-
toztak. Végre ismét a városi színházban
játszhattak, aminek az volt az ára, hogy
előadásonként 4000 lej terembért fizettek.
A közönség támogatta Mihályi társulatát,
általában jó házak mellett játszottak, a
szezon végére elismerésképpen a
városvezetőség mérsékelte a terembért is.
A következő évad őszi szezonja újból
színházi előadások nélkül zajlik le, ez-
úttal a városi színház épületének javítása
miatt, s az ismét Nagybányára pályázó
Mihályi csupán 1940. január 11-én kezd-

heti el előadássorozatát, de csak úgy, hogy
a hét napjai közül csütörtököt és vasárna-
pot át kellett engedniük a mozibérlőknek.

Íme a két világháború közötti nagybá-
nyai színimozgalom tükörképe. Egy kér-
dés azonban még válaszra vár. Mennyire
hiteles az a kép, amely a kutató előtt fel-
tárult, s melyet ő az olvasónak közvetít?
Mert az adatokon túl - melyek ténysze-
rűen rögzítik az események alakulását, és
megismertetik azok alkotóit - művészet-
ről lévén szó, minősítenünk is kellett, ér-
tékrendet kellett felállítanunk. Azt már
említettük, hogy a színművészet tisza-
virágléte mennyire megnehezíti ezt a fel-
adatot. Ezen a téren a legfőbb, mondhat-
nánk egyetlen forrásunk a napi színi-
kritika volt. Ha válaszolni kívánunk a fel-
tett kérdésekre, akkor értékelnünk kell a
helyi lapok színikritikusainak teljesítmé-
nyét is. A dolgozatunkban idézett színi-
kritikákból kiderülhetett, hogy a színtár-
sulatok munkáját elsősorban a nemzeti-
ségi közművelődési elvárások szempont-
jából mérlegelték, anélkül azonban, hogy a
közhasznúság elve esztétikailag érték-
telen színházi megnyilvánulásoknak men-
levelet biztosított volna. Síkraszálltak az
irodalomközpontú színházért, játékstí-
lusban az „agyat-szívet mentesítő alakí-
tás" előharcosai voltak, az előadástól szá-
mon kérték az összjátékot, kidomborí-
tották a rendező munkakörének fontos-
ságát, harcoltak a díszlet, általában a
színházi képzőművészeti keret szerepé-
nek bővítéséért a szűkös anyagi körülmé-
nyek között és ellenére a publikum szép
élményének felidézésére. A színházi ese-
ményben a nézőt gyönyörködtető hatá-
sokat is keresték, a színészi munkában a
szereplők testtartásának, gesztusainak,
szövegmondásának harmóniáját mérle-
gelték. Így egymás mellé sorakoztatva a
színibírálat kritériumait, látjuk, hogy a
kritikusok lényegében Reinhardt imp-
resszionista színházesztétikáját követték,
amely a kor uralkodó polgári szín-házi
formulája volt, s ezt a fajta színház-
kultúrát a legmagasabb színvonalra emel-
te. A számonkérés igénye tehát európai
fogantatású volt, nem süllyedt provinciá-
lis kisstílűségbe, megítélésünk szerint
bizonyos fokú objektivitást is próbált
megőrizni (legfeljebb a segítőkészség
buzgalmában időnként túldicsért), ilyen-
formán úgy véljük, kijelenthetjük, hogy a
nagybányai színimozgalomról felvázolt
kép hitelesség szempontjából is megkö-
zelítheti a valóságot. Ebben a hitben
fejezzük be tanulmányunkat, s nyújtjuk át
olvasóinknak.

PÁLYI ANDRÁS

Pszichodráma és színház

A pszichodráma mibenléte, fogalma, mű-
ködési mechanizmusa körül nálunk még a
kérdés iránt érdeklődő értelmiségiek
körében is sok a félreértés és a tisztázat-
lanság. Szakmai - pszichiátriai-pszicho-
lógiai - elfogadása és alkalmazása is las-
san és nehezen történt meg, nem is igen
jutottunk túl a kezdeti lépéseken. A szín-
házi szakma részéről azonban úgyszólván
semmiféle érdeklődés sem tapasztalható;
s ha az ember mégis szóba hozza,
többnyire megmosolyogják, mondván,
hogy a kifejezésben rejlő „dráma" szó
ellenére a pszichodrámának semmi köze a
színházhoz. Minden szerepjátszó-dra-
matikus jellege mellett nem művészet,
hanem pszichoterápiás módszer.

De végül is mi a színház? Mi a színé-
szet? Nem látható-e - sőt, nem nyilván-
való-e - a színészi kreativitás és épp e
szerepjátszó-dramatikus terápia rokon-
sága? Igen, igen, de ezen a ponton mind-
járt közbeszólnak az előítéleteink: a szí-
nészet úgymond az egészséges ember mű-
vészete, vagy legalábbis annak kellene
lennie, ne keverjük hát össze a terápiával.
Csakhogy ez az ellenvetés már önmagá-
ban is félreértés, amely a pszichoterápia -
és ezen belül különösen a pszichodráma -
funkciójának téves megítéléséből fakad.
Hisz a pszichodráma eredetileg nem
pszichikailag beteg emberek gyógyítását
célozta, hanem az egészséges lelki
kondíció megteremtését, noha ma már a
pszichotikusok kezelésében is
alkalmazzák.

Az a kötet, amely a Pszichológiai mű-
hely sorozatban Pszichodráma címmel
megjelent, s Popper Péter és Komlósi
Piroska szerkesztésében kilenc különböző
szerző tanulmányát tartalmazza,
elsősorban pszichiáterek és pszichológu-
sok részére készült, de nyugodt szívvel
mondhatjuk, hogy felettébb megérdemli a
színháziak érdeklődését is. Egyelőre
azonban maradjunk a könyv szűkebb
szakmai vonatkozásánál. Tudjuk, hogy a
pszichodráma módszerének kidolgozása -
beleértve előzményként a szociometriát,
azaz a kis csoportok szociológiáját és a
szociodrámát - Jacob Moreno (1889-
1974) nevéhez fűződik, aki már a tízes
évektől ezen az úton haladt kutatásai-



ban. A pszichodráma tehát majdnem egy-
idős a pszichoanalízissel, Moreno szerint
a csoportpszichoterápia mégis radikálisan
új szempontokat hozott a pszicho-
analízishez viszonyítva: „Szükség volt
egy olyan tudományos elv felfedezésére,
amely túlmutat az egyén határain, és
ugyanakkor több egyén lelki egészségét
fogja át" - írja alapvető munkájában (Psy-
chodrama, Beacon, New York, 1946.),
amely mindmáig nem jelent meg ma-
gyarul, noha kéziratos fordítása régóta
létezik. A pszichodráma a második világ-
háború utáni évtizedekben az erőteljesen
fellendülő szociológia „jobbján" gyors kar-
riert futott be a világban; nálunk ismert
történelmi okokból ez a folyamat csak
jelentős késéssel indulhatott be. Buda
Béla tanulmánya a jelen kötetben érzék-
letesen mutat rá Moreno és Ferenczi
Sándor gondolatkörének rokonságára, ám
ez a körülmény - a pszichodráma
pszichoanalitikus „rokonsága" - még a
szociológiánál is „gyanúsabbá" tette a
morenói módszert. Igy annak ellenére,
hogy maga Jacob Moreno 1963-ban már
előadást tartott Budapesten a pszicho-
drámáról, az első pszichodráma kiképző
csoportot 1973-ban egy magyarul tudó és
hosszabb időt itt töltő, nagy pszichodrá-
ma-gyakorlattal rendelkező lengyel pszi-
chiáter, Jan Malewski vezette. A pszi-
chodráma iránt megnövekvő érdeklődés
kapcsán Komlósi Piroska most meg-
jegyzi: „A 70-es évek végén hazánkban is
jelentkezett az a tendencia, amely Ame-
rikában a 40-es, Európában pedig a 60-as
éveket jellemezte." A módszer hivatalos
szakmai elfogadását jelzi, hogy 1980-ban a
Magyar Pszichológiai Társaság keretén
belül megalakult a pszichodráma mun-
kacsoport. Ami a szakirodalmat illeti,
néhány folyóirat-publikáció mellett ko-
rábban Fodor Katalin szerkesztésében
„kézirat gyanánt" jelent meg a tanul-
mánykötet (Pszichodráma - szociodráma,
Népművelési Intézet, 1979.); így a jelen
kiadványról méltán állítható, hogy bizo-
nyos úttörő szerepet tölt be.

Mindezt el kellett mondanunk ahhoz,
hogy a pszichodráma szorosabban szín-
házi vonatkozásairól szót ejthessünk. Jel-
lemző adatként említhető mindjárt, hogy a
hatvanas évek végén több külföldi szín-
házi folyóirat tematikus számban foglal-
kozott a pszichodráma és a színház kap-
csolatával - gondolunk itta nyugatnémet
Theater Heute 1967/9., a prágai Divadlo
1969/2. és a varsói Dialog 1970/1. számára
-, de ez idő tájt jelent meg Párizsban
Pierre Bour neves francia pszichiáter

Le Psychodrame et la vie (A
pszichodráma és az élet, 1969.) című
könyve, aki maga is, akárcsak Moreno a
húszas években Bécsben, „spontán
színházat" vezetett, s könyvében többek
közt kifejtette, hogy Moreno eljárásának
egyik fontos forrása épp a
Sztanyiszlavszkij-módszer. Tudjuk, hogy
a hatvanas évek diákszínházi,
amatőrszínházi, alternatív színházi stb.
mozgalmainak „pápája", Grotowski is
egyenesen „atyjának" titulálta Sztanyisz-
lavszkijt, aki úgymond a színészettel kap-
csolatban „minden lényegi kérdést fel-
tett". A hatvanas évek színházi mozgal-
mai az „irodalmi színház" ellen lázad-
nak, és a színész emberi-művészi jelenlé-
tét helyezik a középpontba, megszületik
„a színház mint életforma" eszméje: nem
véletlen a pszichodráma iránti érdeklődés.

A pszichodráma és a színház találkozási
pontja kétségkívül a színészet, hisz a
színészetben, akármennyire is művészi
alkotó tevékenység, mindig van valami
más is, ha úgy tetszik, valami többlet, ami
már kívül esik az esztétikai minősíthető-
ség körén. Éppen azért, mert a színészi
munka és jelenlét a teljes ember kreativi-
tását feltételezi. Jól érezték ezt már a
régiek. Szemben Arisztotelésszel, aki köz-
ismert meghatározásában a néző katarzi-
sáról írt, Ariszteidész például „a színész
katarzisát" tartotta döntőnek, mondván,
„hogy a dionüszoszi áldozatoknak és a
hozzá hasonlóknak épp az volt az ér-
telme, hogy a tánc és az ének enyhületet
adott a résztvevőknek". De korabeli fel-
jegyzésekből tudjuk, hogy a jezsuita isko-
ladrámákban is „a színész katarzisán", az
ifjak kiegyensúlyozott lelki kondíciójá-
nak megteremtésén volt a hangsúly. Vé-
gül is ezt a hagyományt folytatta Szta-
nyiszlavszkij, amikor a színészi játék
alapjának a szerep teljes érzelmi és gon-
dolati átélését tekintette, s ezzel máig
ható inspirációt adott a színészi kreativi-
tás kutatóinak. Sztanyiszlavszkij egyné-
mely helyzetgyakorlata vagy etűdje akár
„öntudatlan" pszichodrámának is tekint-
hető; nem is volt oly nehéz dolga Pierre
Bournak, amikor kimutatta kettejük kap-
csolatát, a nagy orosz színészpedagógus
hatását a pszichodráma megteremtőjére.
Ezt a hatást jól mutatja egyik, később
modellként emlegetett esete, az úgyne-
vezett Barbara-epizód, amelyet a jelen
kötetben Mérei Ferenc ismertet:

„A »Rögtönzések színházában« állan-
dóan játszott egy George nevű költő és
egy színésznőnek készülő leány, Barbara.
A két fiatal megszerette egymást,
házasságot kötöttek. Rövid idő múlva

azonban George panaszkodni kezdett
Morenónak. Elmondta, hogy Barbara,
aki a Rögtönzések színházában a szelíd-
nek, megértőnek, az angyalnak a szere-
pét játszotta, otthon egész másképp vi-
selkedik. Dobál, csapkod, veszekszik, ki-
abál, erőszakos, közönséges - valóságos
szörnyeteg. Moreno meglepve hallotta a
panaszt, hiszen ez teljesen ellentmondott
mindannak, amit eddig Barbarából látott
és tudott.

Nem sokkal később azután a következő
történt. Napihíreket olvastak fel az
újságból, és ezekből a ,hírekből szerkesz-
tették a játékot; az »Elő újság«, a hírek
életre keltése Moreno egyik jellegzetes
produkciója volt. Az egyik napihírben azt
olvasták, hogy egy nőt megöltek az
utcán. Utcalány volt, összeszólalkozott
egy férfival, aki végzett vele. A napihírt
lejátszották, és Moreno az utcalány sze-
repét Barbarának adta. A lány, aki eddig
csak szelíd úrilányokat és angyalokat ját-
szott, most kitűnően dramatizálta az
utcalányt: durva volt, közönséges, han-
gos, tökéletesen keltette életre a hírbe
foglalt nőt. Szemmel láthatólag nagyon
jól érezte magát ebben a pozícióban.
Meg volt elégedve magával is, a helyzet-
tel is. Ettől kezdve gyakrabban kapott
ilyen szerepeket: kocsmai kiszolgáló, fél-
tékeny, durva feleség, markotányosnő,
szerető, aki botrányt rendez a férfival,
veszekszik a szomszédasszonnyal. Né-
hány hét múlva George beszámolt arról,
hogy Barbara otthon megváltozott, egyet-
len durva szava sincs, nem csapkod, nem
veszekszik. Mintha ezekben a játékok-
ban egyre jobban elvesztette volna durva
indulatait."

Ez a „mintha" Moreno számára a lé-
nyeg, „a kettős tudatnak egy fajtája,
amely-ben az átélő jelen van a
helyzetben, de egyidejűleg kívül is van"
- írja Mérei, megállapítva, hogy a
Barbara-epizód „a dramatizálás új
formájának lett a modellje. Lényege:
személyközpontú, konkrét élmény
áttételes lejátszása; az élmény hátterét és
kísérőjét alkotó indulati feszültség
újraélése s legalábbis a feszültség egy
részének az elvesztése". De az eset jól
megvilágítja a színészi alkotó munka és a
pszichodráma rokonságát és távolságát is.
Színházi szempontból ugyanis a Barbara-
epizódban egészen más a lényeg. Neveze-
tesen az, hogy Moreno korábban „rende-
zőként" félreismerte Barbara színészi
egyéniségét és „belső" alkatát, mélyebben
rejlő feszültségeit, amelyekhez képest a
szelíd naivaszerepkör csak álarc volt.
Moreno feljegyzéseiben ugyan nem fűz



esztétikai észrevételeket az esethez, de
minden valószínűség szerint Barbara „kö-
zönséges" alakításai művészi értelem-ben
sokkal erőteljesebbek és hitelesebbek
voltak, minthogy mélyebbről fakadtak.
Vagyis egyazon folyamat két fázisáról
kellene itt beszélnünk: a pszichiáter a
„színész" (azaz a páciens) katarzisára
figyel, a rendező a néző katarzisára: a ha-
tásra. Ám ez a hatás valójában a színész
katarzisa által jön létre.

Amikor egyes színházi alkotók - nem
nálunk, másutt - rájöttek a pszichodráma
ilyetén színházi gyakorlati alkalmazha-
tóságára, a pszichodráma, amelynek ős-
képét, mondjuk, Sztanyiszlavszkij kínálta
fel a pszichiátriának, immár tudományos
lélektani eljárásként tért vissza a szín-
házba. De időközben mind a színház,
mind a pszichoterápia továbblépett a
maga útján. Moreno számára a mintha-
regiszterben játszódó cselekvés indulat-
levezetése jelentette a katarzist, ami töb-
bé-kevésbé párhuzamba állítható azzal,
amit Sztanyiszlavszkij a színészi átélés-
ről mond. Később a pszichodráma érdek-
lődéssel fordult a tudattalan tartalmak
felszínre hozása felé, s ez már inkább a
hatvanas évek Grotowskijával és a Brook-
féle Royal Shakespeare Company-elő-
adásokkal analóg. Amit viszont Buda
Béla ír a különféle „találkozási csopor-
tokról", amelyeket a szakirodalom általá-
ban az encounter kifejezéssel jelöl (ná-
lunk a Népművelési Intézetben is mű-
ködik ilyen), már az alternatív színházi
mozgalmak után támadt „parateátrális"
törekvésekkel vág egybe. „Az encounter-
csoportok sokféleségében - állapítja meg
Buda Béla - a tréningcsoportok inkább
igyekeznek ragaszkodni a tudományos
standardokhoz, próbálják igazolni haté-
konyságukat. Az erre vonatkozó adatok
többsége pozitív, vagyis a csoportok valódi
csoportdinamikai erőket hoznak mozgás-
ba, és lényeges személyiségváltozásokat
munkálnak ki. Ugyanakkor szaporodnak a
kétes értékű, a szakemberekben aggodal-
mat keltő csoportformák is, amelyek az
encounter-csoportok eszközeivel élnek",
de amelyek esetében „a csoportmódszerek
lejáratásától kell tartani". Hogy tehát meny-
nyiben mutat ez az út egy új „pszichológiai
kultúra", „etnopszichiátriai" gyakorlat felé,
azt ma még Buda Béla is eldönthetetlen-
nek érzi. Mindenesetre ha a pszichologizá-
lás felszínes divatja mögött egy ilyesféle új
kulturális formáció érik, az nyilvánvalóan
döntően átformálja majd a színészi „kis
csoportok", alkotóműhelyek munkáját is.

(Akadémiai Kiadó, 1986.)

ANTAL GÁBOR

A színház nyomában

Francis Fergusson könyve

„A Hamlet alapvető cselekményét úgy
lehetne összefoglalni, hogy a szereplők
igyekeznek megtalálni és elpusztítani azt
a lappangó fekélyt, amely megmérgezi
Claudius Dániájának életét. A maga ko-
mikus, gonosz vagy átszellemült módján
mindegyik szereplő ezt a cselekményt
valósítja meg. Polonius a maga »csavar-
jaival« és »rézsút eszközeivel«, Hamlet a
maga példabeszédeivel és jelképes mu-
tatványaival. A történet szerves része
pedig - a darab egészének mozgása - a
hagyományos sémának megfelelően a
cselekmény kezdetét, közepét és végét
teszi láthatóvá."

Három nagyobb részből álló könyve
első részének negyedik, végig a Hamlet-
tel („a cselekvés analógiájá"-val) foglal-
kozó fejezetében írja ezt Francis Fergus-
son. Pontosabban: írta ezt még 1949-ben
megjelent - s eredetileg The Idea of a
Theater (Egy színház eszméje) című -
könyvében, amely most jelent meg a
Modern Könyvtárban, Földényi F. László
fordításában és rövid utószavával. Ismer-
tünk már az 1904-ben született szerzőtől
egy az ötvenes évek közepén született
izgalmas Dante-tanulmányt, és tudjuk
róla, hogy a harmincas években a New
York-i Group Theater egyik vezető ren-
dezője volt, olyan társakkal, mint az ere-
detileg Sztanyiszlavszkij szűkebb köré-
hez tartozó Boleszlavszkij és Uszpen-
szkaja. Ebben a könyvében is szó esik
Sztanyiszlavszkijról, ahogyan különben
Nyemirovics-Dancsenkóról, Alfredo Ap-
piáról, Jacques Copeau-ról, Louis Jouvet-
ról és a húszas, harmincas évek más, nagy
színházi rendezőiről is. Színészt azonban
egyetlen esetben sem említ a szerző. Aki
ebben a könyvében nem annyira színház-,
inkább drámatörténetet alkot, de azt sem
„szabályosat", hiszen úgy választotta ki a
műveket - például az első részben
Szophoklész Öidipusz királyát,
Shakespeare Hamletjét, Racine Berenice-
jét és Wagner Trisztán és Izoldáját -, hogy
bár esztétikájukkal (és rendezési lehető-
ségeikkel) kapcsolatban merít mások
műveiből is, de az említett szerzők egyéb
alkotásait nemigen említi. Fergusson
számára fontos, hogy bebizonyítsa: a
Trisztán éppen úgy a görög tragédiának a

modern világban újjászületett szelleme,
mint a Berenice. Csakhogy míg az előbbi a
racionalizmus színháza - ha statikus
formában is -, Wagner műve romantikus
ösztönzést merített az Öidipusz kórusától
vagy akár Dantétől. (Találóan említi a
szerző Baudelaire A romantikus művészet
című írását, amely ugyan nem a Trisztán
és Izoldával, hanem A bolygó hollandival
és a Tannhkuserrel foglalkozik, de ahol a
francia költő a wagneri művészetnek ,a
görög mítoszra épülését mutatja fel). És
bár Leni Reifenstahl 1934-ben készült
nevezetes filmje, a Hitler „diadalát" be-
mutató Az akarat diadala kifejezetten
wagneri - méghozzá „trisztáni" - ihletésű,
Fergusson úgy véli, „a szenvedély-nek
ezt a rítusát" Wagner bizonyára
elutasította volna. (Hozzátehetjük: hát
még Nietzsche, aki ifjúkorában szintén
lelkesedett a Trisztánban megmutatkozó s
a szenvedély kizárólagosságába vetett
hitért, de aki - elismerve Wagner teremtő
erejét - hamarosan gyanakodni kezdett e
nagy alkotó „germán félistenségé"-re.)

A második rész egyik fejezetében Ibsen
Kísértetekjét és Csehov Cseresznyés-
kertjét hasonlítja össze a szerző. Fergus-
son nem tartja Ibsen legjobb művének a
Kísérteteket, és különösen elhibázottnak
látja a dráma végét. De mint olyan törté-
net, amely egy századvégi norvég vidéki
szalonban játszódik - amelynek ablakából
hófödte, magas hegyekre látni, ahová
azonban a darab egyik szereplője sem
megy ki -, ez a dráma átmenet Csehov
művéhez, amit a modern realizmus dia-
dalának tart. Bár 1949-ig többször lát-
hatta a szerző Csehov e művét - lehet,
hogy „benne volt" a Group Theatre Cse-
resznyéskert-rendezéseiben is -, azt, hogy
mekkora és milyen diadalokat arat még
ez a színdarab, már megsejtette. Még-
pedig úgy - és azáltal -, hogy belátta és
megrajzolta: „a változás elszenvedésé-
nek e színházi költeményé"-n a rendezés
(és az egész színjátszó „grupp") mindig
változtathat valamit. A „vékony történet-
szál" alkalmas rá, hogy a nézők olyan
tapasztalatokkal gazdagítsák magukat,
amelyek a szophoklészi kórussal egyen-
lők. Ez azonban az előadástól függ, és
Fergusson - aki remekül bizonyítja, hogy a
Cseresznyéskertben miként hatnak egy-
másra (sajátos és megfontolt rendezés
segítségével) az egyes jelenetek - arról is
szól, hogy a Broadwayn voltak olyan elő-
adások is, amelyeket a közönség nem
értett. „Kizárólag a komédiás érzékeny-
ségéhez szól, amelyben még fellelhető a
modern realizmus maradék költészete."


